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O VASTĂ ACȚIUNE 
DE PROPAGANDĂ AGRICOLĂ, 
DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ

ÎN ZIARUL DE AZI:

A OAMENILOR
O amplă acțiune de pregătire pro- 

""ș tonală a oamenilor din toate do- 
Wniile de activitate, conjugată cu 
preocupările susținute pentru înfăp
tuirea programului de dezvoltare a 
conștiinței socialiste, cuprins în do
cumentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie, se desfășoară în întreaga 
țară.

Construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate reclamă oa
meni cu înaltă pregătire politică, ști
ințifică și tehnică, cu un larg ori
zont de cunoștințe generale și de
prinderi practice. Tocmai în a- 
cest scop, conducerea partidului 
a inițiat legiferarea obligativită
ții perfecționării permanente a 
pregătirii profesionale a tuturor 
oamenilor muncii. Recent, secre
tariatul C.C. al P.C.R. a aprobat 
Programul privind desfășurarea ac
țiunilor de propagandă agricolă și de 
instruire profesională a țăranilor 
cooperatori și lucrătorilor din unită
țile agricole de stat, elaborat de 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor 
împreună cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție. 
Este un program vast care, într-o 
viziune largă și cuprinzătoare, pre
vede îmbunătățirea activității de 
propagare a cunoștințelor tehnico- 
economice în rîndurile țăranilor co
operatori, muncitorilor din unitățile 
agricole de stat și țărănimii din zo
nele. necooperativi zate, informarea 
specialiștilor și cadrelor de con
ducere din agricultură asupra ce
lor mai noi cucertrirale-știfriței 'și 
tehnicii. înfăptuirii acestui program 
trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție din partea organelor și orga
nizațiilor de partid, a: consiliilor 
populare, a direcțiilor generale agri
cole județene și a uniunilor coope
ratiste, a conducerilor de unități 
agricole. Realizarea, punct cu punct, 
a prevederilor sale este o sarcină de 
cea mai mare răspundere, . izvorîtă 
din necesitatea ca, paralel cu dotarea 
tehnică a agriculturii, să se asigure 
pregătirea, calificarea și specializarea 
tuturor celor care lucrează în 
această importantă ramură a econo
miei țării.

în ultimii ani, paralel cu dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a agri
culturii, a sporit numărul specialiști
lor — ingineri agronomi, hortiviticul- 
tori, zootehniști, medici veterinari — 
s-au conturat tehnologii noi de cul
tivare a pămîntului și de creștere a 
animalelor, a fost acumulată o ex
periență valoroasă în toate sectoarele 
de activitate. Este o realitate evi
dentă — probată de sporurile mari 
de producție care se realizează an de 
an — că s-a îmbogățit experiența lu
crătorilor din întreprinderile agricole 
de stat și din stațiunile de mecani
zare, a 
agricole, 
valoare 
goare 
nic, 
cultură
inițiate unele acțiuni
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vește instruirea lucrătorilor 
agricultură. Cu toate acestea, cunoș
tințele multor cooperatori, lucrători 
din I.A.S. și S.M.A. și chiar a unor 
specialiști au rămas în urmă față de 
tehnologiile noi care se generali
zează, față de cuceririle științei și 
tehnicii. De asemenea, pregătirea eco
nomică a unor cadre din conducerea 
unităților agricole nu s-a realizat în 
același ritm cu progresele înregis
trate în organizarea și dezvoltarea 
marilor unități agricole și cu intro
ducerea noilor forme de organizare 
și retribuire a muncii.

Programul privind desfășurarea ac
țiunilor de propagandă agricolă și 
de instruire profesională a țăranilor 
cooperatori și lucrătorilor din uni
tățile agricole de stat, făcînd parte 
din complexul de măsuri inițiate de 
partid pentru perfecționarea perma
nentă a pregătirii profesionale și po- 
litico-ideologice a tuturor oamenilor 
muncii, pune pe baze noi, supe
rioare, întreaga activitate de instrui
re în agricultură. Elementul nou, 
deosebit de important, îl constituie 
cuprinderea Ia cursurile agrozooteh
nice de masă a tuturor cooperatori
lor și lucrătorilor din unitățile agri
cole de stat. Este o măsură bună, 
menită să înlăture neajunsurile din 
anii trecuți, cînd un mare număr 
de oameni rămîneau în afara ori- 

'cărei forme de pregătire profesio
nală. Participarea Ia cursurile agro
zootehnice nu se poate rezuma nu
mai la reprezentanții formațiilor de „....„T€__....... .....,_ ,________ ...
muncă, așa cum s-a înțimplaț in țre- vecii în practică eficiența a ceea
generalizarea în practică a , cuceri
rilor științei și tehnicii necesită ca 
aceste forme de instruire să cuprindă 
pe toți cooperatorii și lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat, toți 
cei ce lucrează în domeniul zooteh
niei sau în cimp la semănat, între
ținerea culturilor, ca și la lucrările 
de plantare și întreținere în legumi
cultura, pomicultură și viticultură. 
Pentru ca aceasta să nu fie o activi
tate formală,' cursurile agrozooteh
nice de masă se vor încheia cu o 
discuție de verificare a cunoștințelor 
fiecărui cursant și o examinare 
practică, iar rezultatele obținute vor 
fi avute în vedere la repartizarea și 
promovarea în diferite munci care 
necesită o anumită calificare și răs
pundere în procesul de producție.. 
Ridicarea pregătirii profesionale este 
în interesul fiecărui om, al fiecărei 
formații de muncă, al tuturor unită
ților agricole. Agricultura nu se mai 
poate face ca în trecut. Ea, întocmai 
ca _ și alte sectoare ale economiei, 
progresează rapid, ceea ce impune 
ca țăranul, ca și muncitorul ori in
telectualul să învețe mereu, să fie 
în stare să muncească din ce în ce 
mai productiv. Aceste cerințe tre
buie bine lămurite de organizațiile 
de partid de la sate astfel ca toți 
cei care lucrează în agricultură să se 
convingă asupra necesității de a-și 
însuși noi și temeinice cunoștințe

profesionale, să se străduiască apoi 
să le aplice cu bune rezultate în pro
ducție.

Eficiența cursurilor agrozootehnice 
de masă depinde în mare măsură de 
acumularea de către cursanți a unui 
volum de cunoștințe tehnico-științi- 
fice cit mai utile pentru domeniul în 
care lucrează. Iată de ce programul 
prevede o restructurare radicală a 
modului de organizare a acestor 
cursuri în sensul că ele se vor des
fășura pe o durată mai scurtă de 
timp — 3—4 săptămîni în decursul 
iernii — timp în care se vor dezbate 
12—15 teme. Rezidă, deci, caracterul 
organizat al cursurilor, o adevărată 
școală de scurtă durată în care oa
menii vor fi puși la curent și vor 
dezbate aprofundat tot ce este nece
sar pentru a munci mai bine. Ac
tivitatea de instruire profesională va 
continua in tot cursul anului. La 
căminele culturale și la cluburile 
I.A.S. și S.M.A. se vor organiza 
sistematic conferințe, consultații, seri 
de întrebări și răspunsuri, sfaturi 
practice, proiecții de filme și diapo
zitive pe teme agricole, întîlniri cu 
brigăzile științifice. Pentru aprofun
darea cunoștințelor și aplicarea lor 
corectă, atît în timpul cursurilor, cît 
și în timpul executării lucrărilor a- 
gricole, se vor executa operațiuni 
practice. De asemenea, în vederea 
promovării tehnologiilor moderne, în 
fiecare fermă sau sector de activitate, 
trebuie organizate loturi demonstra
tive sau experimentale pentru a do- 
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Extinderea'. tehnologiilor . noi,-. ce se dezbate la cursuri. Loturile' de

monstrative constituie mijlocul prin 
care se evidențiază posibilitatea de a 
obține producții maxime, iar învăță-

in sprijinul celor 
care studiază în în- 
vățămîntul de partid: 
întrebări și răspun
suri
Faptul divers 
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nării pregătirii pro
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DEMOCRATICE SI POPULARE
1

mocratice și Populare în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 

’ a primit marți la amiază, în vi
zită . protocolară de prezentare, pe 
Larabi Demaghlatrous, noul amba
sador extraordinar 
țiar al Republicii

și plenipoten- 
Algeriene De (Agerpres)

• Practica din ultimii ani 
a evidențiat faptul că pri
măriile, debarasîndu-se de 
metodele de lucru formale, 
birocratice practicate în- 
tr-un trecut nu prea înde
părtat, și angajîndu-se 
multilateral în conducerea 
întregii, activități — econo
mice, edilitare, sociale — 
exercită un rol mult mai 
mare în dezvoltarea comu
nelor noastre, sînt capa
bile să-și lărgească, în con
tinuare, acest rol. Pare de 
la sine înțeles ; totuși, este 
cunoscut faptul că au exis
tat. (și mai există și în pre
zent) idei, concepții despre 
funcția și rolul primăriei 
comunale, prin care se frî- 
nează soluționarea multor 
probleme de ordin local, 
așteptîndu-se intervenții de 
la nivelul județului. Re
zolvarea diferitelor sarcini 
depinde în bună măsură de 
spiritul întreprinzător, de 
capacitatea organizatorică a 
consiliului popular, a co
mitetului executiv și, în 
primul rînd, de eforturile 
primarului, de măsura in 
care reușește să acționeze 
pentru antrenarea întregii 
obști la ridicarea econo
mică și edilitar-gospodă- 
rească a comunei. Or, în 
această privință, există 
încă mari rezerve care tre
buie puse în valoare pen
tru dezvoltarea satelor. Pe 
la noi afirmația „cum mun
cește primarul, așa e și co
muna" a dobindit valoare 
de zicală.

Se știe că marea majori
tate a primarilor din me
diul rural sînt oameni ai 
satelor, fără pregătire su
perioară, sau specială, dar 
cu o bogată experiență de 
buni gospodari. Personal, 
pînă acum cîțiva ani, am 
fost brigadier la coopera
tiva agricolă din localitate. 
Cînd obștea m-a chemat 
în fruntea comunei, încre-

dințîndu-mi mandatul de 
primar, mi-am dat seama 
că această sarcină, care mă 
onorează, antrenează după 
sine și o mare răspundere. 
Era vorba, de pildă, de, 
răspunderea pentru ridica
rea standardului edilitar- 
gospodăresc al comunei

tier noii, am început cu 
punerea la punct a între
gii rețele de drumuri (în- 
sumînd 70 km), pentru care 
s-au transportat zeci de 
mii de metri cubi de pia
tră, extrasă cu mijloace 
locale. în paralel s-a lu
crat și la extinderea elec-

am fost călăuziți de ideea 
bunei gospodăriri a fondu
rilor bugetare, prin valori
ficarea inițiativei maselor, 
a resurselor materiale lo
cale. Un exemplu : inițial, 
noua școală din satul Băl- 
țătești — a cărei construc
ție se află pe terminate —
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...iar primarul, 
gospodărind comuna,

are întotdeauna
ceva de spus

© Preocuparea pentru dezvoltarea economiei comunei nu este sa
tisfăcătoare. Dar nu numai din vina primăriei

® Unele practici administrative diminuează efectul Legii 57

Bălțătești. care este și 
stațiune balneo-climateri- 
că, ceea ce presupune asi
gurarea unui plus de con
fort edilitar. Bilanțul de 
pînă acum în acest dome
niu e încurajator, el încor
porează eforturile tuturor 
cetățenilor care, în frunte 
cu deputății, au executat, 
în ultimii doi ani, lucrări 
în valoare de peste 24- mi
lioane lei. Ca pe orice șan-

trificării în satul Ghin- 
dăoani, prin instalarea a 
24 km de rețea de joasă 
tensiune șl a două transfor
matoare. Tot ca repere ale 
modernizării comunei Băl
țătești, înfăptuite cu ajuto
rul cetățenilor, amintesc 
construirea a 34 săli de 
clasă, a unei maternități, a 
dispensarului, a căminului 
cultural.

In toate aceste acțiuni

era concepută de către 
proiectant cu numai două 
niveluri. Analizînd mai a- 
tent perspectiva învățămîn- 
tului din comună, comitetul 
executiv al consiliului popu
lar a ajuns la concluzia că, 
peste 4—5 ani, va fi nevoie 
să se construiască încă o 
școală. Atunci am hotărît 
revizuirea proiectului, con- 
siderînd .că este mai bine 
ca la construcția preconi

zată să mai adăugăm încă 
un nivel. In prezent, noua 
școală din comună dispune 
de 14 săli de clasă, două 
laboratoare, o sală pentru 
pregătire fizică și altele ; 
la realizarea ei au fost 
economisiți, pe această 
cale, peste 250 mii lei.

Confruntarea de opinii 
între membrii comitetului 
executiv, între deputați și 
cetățeni, stabilirea de sar
cini precise pentru fiecare 
locuitor al comunei care 
poartă vreun mandat încre
dințat de obște, precum și 
controlul sistematic asupra 
modului cum se înfăptuiesc 
obiectivele aflate pe agen
da de lucru a primăriei, 
sînt numai cîteva din me
todele pe care le folosim 
frecvent in munca noastră. 
Nu de mult, am intrat în 
posesia noii schițe de siste
matizare ; ea reprezintă ro
dul unei largi consultări cu 
sătenii și propune ca, în 
mod, treptat, comuna noas
tră să devină un centru ci
vic. cu ■ caracter urban. 
Astfel, s-a prevăzut ca — 
fată de actualul nivel al 
echipării edilitar-gospodă- 
rești — pînă în 1975, 
zestrea gospodărească a co
munei să fie îmbogățită cu 
obiective economice și so- 
cial-culturale în valoare de 
peste 28 milioane lei. Acum 
sîntem în plină acțiune 
pentru procurarea materia
lelor necesare noilor con
strucții. Pe baza unor su
gestii și propuneri ale ce
tățenilor, am- hotărît ca o 
bună parte din aceste ma-

Constantin 
ABRANOAIE 
primarul 
comunei Bălțătești 
județul Neamț

(Continuare în pag. a IV-a)

Stimați tovarăși,
Ne este deosebit de plăcut să 

luăm parte la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și să vă a- 
dresăm dumneavoastră, participan- 
ților la congres, comuniștilor și tu
turor oamenilor muncii din Polonia 
socialistă un fierbinte mesaj de 
prietenie și solidaritate ințernațio- 
nalistă din partea Comitetului Cen
trat al Partidului Comunist Român, 
a comuniștilor, a întregului popor.

Faptul că acest înalt forum al 
comuniștilor polonezi are loc în 
preajma aniversării a 30 de ani de 
la crearea Partidului Muncitoresc 
Polonez sporește și mai mult în
semnătatea congresului, îi conferă 
semnificația unui bilanț atît al 
luptei pentru instaurarea puterii 
populare, cît și al activității desfă
șurate în anii construcției socialiste. 
Raportul Comitetului Central și ra
portul prezentat congresului de to
varășul Gierek oferă o amplă ima
gine a realizărilor pe care clasa 
muncitoare, oamenii muncii polo
nezi le-au dobîndit — sub condu
cerea partidului — în construcția 
societății socialiste, precum și a 
programului de dezvoltare multi
laterală'. a patriei dumneavoastră.

. Comuniștii, oamenii muncii din 
România urmăresc cu profund in
teres cursul înnoitor determinat de 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
pentru soluționarea problemelor 
complexe ale edificării noii socie
tăți, pentru dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, creșțerea bună
stării poporului, pentru afirmarea 
tot mai puternică a rolului condu
cător al partidului și întărirea le
găturilor sale cu clasa muncitoare 
și masele popular^, pentru partici
parea largă, nemijlocită a oameni
lor muncii la conducerea vieții 
politico-sociale a întregii țări. Ca 
prieteni ai poporului polonez, ne 
bucură din inimă, dragi tovarăși, 
că partidul dumneavoastră a reu
șit, sub conducerea tovarășului 
Gierek, să învingă greutățile de 
anul trecut și să asigure dezvol
tarea cu succes a orînduirii so
cialiste, progresul economic și so
cial — și vă dorim succese cît mai 
mari pe acest drum.

Dragi tovarăși,
între poporul român și poporul 

psipnez există vechi relații, cu bo
gate tradiții făurite în lupta dusă 
în decursul istoriei pentru libertate 
și independență națională, împo
triva imperialismului și fascismu
lui, a exploatării și asupririi ; aces
te relații au dobîndit un conținut 
nou în anii socialismului, avînd 
drept fundament trainic noua orîn- 
duire socială, ideologia marxist- 
leninistă, aspirațiile și țelurile co
mune în lupta pentru triumful so
cialismului și păcii. Consemnăm cu 
satisfacție că între România și 
Polonia se dezvoltă an de an o 
colaborare rodnică și multilaterală, 
iar progresele obținute de țările 
noastre în construcția socialistă, 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă deschid largi 
perspective pentru intensificarea 
acestei colaborări. O contribuție în
semnată la. dezvoltarea prieteniei 
româno-polone o aduc partidele 
noastre — Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncitoresc Unit 
Polopez, schimburile de delegații, 
de informații, contactele pe linie de 
partid înlesnind mai buna cunoaș
tere reciprocă a experienței și re
zultatelor obținute în construcția 
socialistă, intensificarea colaborării 
pe multiple planuri.

Partidul Comunist Român și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia vor acționa cu consecvență și 
în viitor pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor româno-polone, 
cu convingerea că aceasta cores
punde intereselor ambelor popoare, 
servește unității țărilor socialiste, 
întăririi forțelor socialismului, cau
zei progresului și păcii.

Stimați tovarăși,
în prezent, întregul nostru popor 

înfăptuiește neabătut programul 
adoptat de Congresul al X-lea al 
partidului în vederea făuririi so
cietății . socialiste multilateral dez
voltate — program care prevede 
continuarea în ritm susținut a in
dustrializării socialiste, moderni
zarea structurii întregii economii în 
vederea creșterii avuției naționale, 
a apropierii de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic. 
Noul plan cincinal, 1971—1975, 
prevede creșterea producției indus
triale în ritm mediu anual de 11—12

la sută, dezvoltarea agriculturii, in
troducerea pe scafă tot mai largă 
a științei și tehnicii înaintate, creș
terea mai rapidă a venitului na
țional.

Avînd ca obiectiv de prim ordin 
ridicarea sistematică a nivelului de 
trai al întregului popor, planul 
prevede creșterea însemnată a sala
riilor și a veniturilor oamenilor 
muncii, în primul rînd a salariilor 
mici, precum și sporirea cheltuie
lilor social-culturale ale statului.

Rezultatele obținute pe primele 
11 luni ale acestui an — cînd sar
cinile de plan au fost nu numai 
îndeplinite, dar chiar depășite — 
demonstrează realismul prevederi
lor cincinalului, hotărîrea cu care 
întregul popor român acționează 
pentru transpunerea lui în viață.

Dezvoltăm economia națională în 
strînsă colaborare cu țările socia
liste, acordăm o atenție deosebită 
promovării formelor noi de coope
rare în producție și în alte dome
nii de activitate. în acest sens, a- 
preciem importanța Programului 
complex al adîncirii și perfecționă
rii în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste adoptat în vara acestui an 
la București. Intensificăm, totodată, 
relațiile'noastre cu toate țările, parT 
ticipînd activ Tâ diviziunea ' inter
națională a muncii,, la schimbul 
mondial de valori.

în ultimii ani, partidul nostru a 
luat un șir de măsuri pentru per
fecționarea conducerii economiei și 
a întregii vieți sociale, a relațiilor 
de producție, a creat, în toate în
treprinderile și unitățile economi- 
co-sociale, organe de conducere- co
lectivă din care fac parte și oa
meni ai muncii care lucrează nemij
locit în producție ; asigurăm, ast
fel, cadrul pentru participarea tot 
mai intensă a maselor populare la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe, dezvoltăm în 
forme noi democrația socialistă. A- 
cordînd o atenție deosebită ridicării 
conștiinței socialiste a întregului 
popor, recent, Comitetul Central al 
partidului a elaborat un program 
de îmbunătățire a activității 
ideologice și de educație so
cialistă, de așezare a relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității socia
liste și comuniste. în același timp, 
asigurăm condiții pentru dezvolta
rea mai rapidă a învățămîntului, 
științei, culturii — ca factori de 
prim ordin ai. progresului rapid și 
multilateral al întregii societăți so
cialiste.

Acționînd pentru desfășurarea cu 
succes a întregii1 opere de construc
ție socialistă, partidul nostru își 
îndeplinește atît înaltele sale înda
toriri față de propriul popor, cît și 
datoria internaționalistă, de răs
pundere față de clasa muncitoare 
de pretutindeni, fată de cauza so
cialismului.

în cadrul politicii sale externe, 
România situează pe primul plan 
prietenia, alianța și colaborarea cu 
toate țările socialiste. Relațiile de 
tip nou, internaționaliste, dintre 
țările socialiste trebuie să contri
buie la înflorirea și progresul fie
cărei națiuni socialiste, al tuturor 
țărilor socialiste — ca state suve
rane, egale în drepturi — la cauza 
unității și coeziunii lor. Conside
răm că deosebirile de păreri exis
tente nu trebuie să afecteze rela
țiile interstatale, că trebuie acțio
nat pentru înlăturarea divergențe
lor și găsirea căilor ca, pe baza a 
ceea ce unește țările socialiste, să 
se dezvolte între ele relații strînse 
de colaborare, întemeiate pe stimă 
și încredere reciprocă. ,

Pornind de la convingerea că 
toate statele lumii — fie ele mari 
sau mici — trebuie să participe 
activ la soluționarea problemelor 
care preocupă omenirea, România 
desfășoară o politică activă de ex
tindere a relațiilor cu toate statele, 
fără deosebire de erinduire sbcială, 
își aduce contribuția la promova
rea înțelegerii și apropierii între 
popoare

La baza relațiilor cu toate sta
tele situăm principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc — pe 
care viața le-a confirmat pe deplin 
drept singurele care pot asigura 
dezvoltarea unor raporturi norma
le între țări și popoare.

Țara noastră se preocupă con
secvent de înfăptuirea securității 
pe continentul european, de in
staurarea unor relații care să ex
cludă folosirea forței sau amenin

țarea cu forța în raporturile 
interstatale, să asigure colabo
rarea largă, neîngrădită a tu
turor țărilor. Considerăm că rati
ficarea cît mai neîntîrziată a tra
tatelor între U.R.S.S. și Republica 
Federală a Germaniei, între Repu
blica Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei, acordul la 
care s-a ajuns în problema Berli
nului occidental, ca și desfășurarea 
și încheierea cu succes a tratati
velor dintre cele două state ger
mane, precum și dintre Republica 
Federală a Germaniei și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, sînt menite 
să favorizeze noi pași înainte pe 
calea securității europene. Apre
ciind condițiile favorabile exis
tente, credem că este necesar să 
se acționeze pentru trecerea la 
pregătirea multilaterală a confe
rinței consacrate securității euro
pene, astfel îneît ea să poată avea 
loc anul viitor.

Ne pronunțăm, totodată, pentru 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate în Balcani, pentru trans
formarea acestora într-o zonă 
denuclearizată, într-o regiune a co
laborării, înțelegerii și păcii.

Condamnînd cu fermitate politica 
cercurilor imperialiste, reacționare, 
de dominație și agresiune, de 'dic
tat și . amestec în treburile interne 
ale altor popoare, partidul și gu
vernul român sprijină cu fermi
tate lupta eroică a poporului viet
namez, a celorlalte popoare din 
Peninsula Indochineză, se pronunță 
pentru încetarea actelor de război 
și retragerea tuturor trupelor 
S.U.A. și ale aliaților lor din a- 

^ceastă zonă. De asemenea, ne pro
nunțăm pentru soluționarea, în spi
ritul rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 1967, a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

în actualele condiții internațio
nale trebuie acționat ca problemele 
litigioase dintre state să fie rezol
vate pe cale politică, prin tra
tative pașnice, pentru a se pune 
capăt focarelor de conflicte și 
încordare existente și a se 
împiedica ivirea de noi surse de 
tensiune care ar putea pune în 
primejdie pacea popoarelor lumii.

Acordăm o deosebită atenție 
luptei pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și, în primul rînd, a 
dezarmării nucleare, mobilizării 
largi a popoarelor lumii pentru a 
impune măsuri concrete în aceas
tă direcție.

Republica Socialistă România 
sprijină activ lupta de eliberare 
națională a popoarelor de sub do
minația străină, dezvoltă colabora
rea cu țările care au scuturat jugul 
colonial și care luptă pentru dez
voltarea lor independentă pe calea 
progresului și păcii, considerînd că 
aceasta face parte integrantă din 
lupta îfcpotriva imperialismului.

Partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și solidari
tate frățească cu toate partidele 
frățești, pentru depășirea dificultă
ților existente și restabilirea pe o 
bază nouă, principială a unității și 
colaborării dintre partidele comu
niste și muncitorești. în același 
timp, partidul nostru dezvoltă re
lații cu celelalte forțe revoluționa
re, cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de elibe
rare națională și cu alte mișcări 
democratice și progresiste, hotărît 
să-și aducă întreaga sa contribuție 
la întărirea forțelor antiimperialis- 
te din lumea întreagă.

Stimați tovarăși,
în încheiere, doresc să-mi ex

prim convingerea că relațiile de 
prietenie ,și colaborare dintre, par
tidele și țările noastre vor cunoaș
te o continuă dezvoltare, spre bine-„ 
le ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii. Doresc să urez 
partidului dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii 
succes deplin în înfăptuirea pro
gramului ce va fi adoptat de < cbn- 
gr.es pentru dezvoltarea economiei, 
a întregii vieți sociale, ' pentru 
bunăstarea și fericirea poporului 
polonez.

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească dintre popoarele român 
și polonez, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez !

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste !

Trăiască socialismul !
Trăiască pacea !
Cuvîntarea a fost subliniată în 

repetate rînduri cu vii și puternici 
aplauze.
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Tovarășa VALENTINA NIȚA, tn- 
vățătoare la Școala generală nr. 86 
din București, ne scrie: Propa
ganda burgheză occidentală în
cearcă stăruitor in ultimii ani 
să acrediteze teza potrivit căre
ia revolufia tehnico-științifică con
temporană ar însenina implicit 
sau ar aduce cu sine automat și o 
revoluție socială. în legătură cu a- 
ceasta, aș întreba: care este raportul 
intre noțiunea de revoluție socială 
și revoluție tehnico-științifică ?

într-adevăr, în multe împrejurări 
propaganda burgheză înfățișează lu
crurile în maniera amintită. O cla
rificare precisă a raporturilor ca 
există între revoluția socială și revo
luția tehnico-științifică impune o de
finire a ambelor categorii, chiar dacă 
pe parcursul răspunsului, pentru o 
mai bună elucidare, vom stărui asu
pra caracteristicilor revoluției tehni
co-științifice.

Ce se înțelege prin revoluție so
cială 7 O transformare calitativă, ra
dicală, a societății bazate pe clase 
antagoniste, prin care se realizează 
trecerea de la o formațiune social- 
economică Ia alta. Ea presupune o 
schimbare esențială a raporturilor de 
producție, iar pe plan social, a cla
sei dominante in societate.

în ce privește revoluția tehnico- 
științifică, ea reprezintă un proces 
complex de dezvoltare accelerată și 
în strînsă interdependență a științei 
și tehnicii contemporane, știința si- 
tuîndu-se în fruntea progresului teh
nic, transformindu-se ea însăși tot 
mai mult într-o forță de producție 
nemijlocită și detenminînd revoluțio- 
nareă forțelor de producție. Deci, în 
prezent, este vorba de un salt calita
tiv intervenit în dezvoltarea forțelor 
de producție. Specialiștii apre
ciază, în unanimitate, că actuala re
voluție tehnico-științifică este cea 
mai amplă din cîte a cunoscut isto
ria. Ea modifică condițiile producției 
materiale, sporește considerabil posi
bilitățile de valorificare a bogățiilor 
naturale în folosul omului, asigură 
producerea pe scară industrială a u- 
nor noi și largi game de valori de 
întrebuințare, creșterea considerabilă 
a productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor , materiale de producție.

A preciza elementele definitorii ale 
actualei revoluții tehnico-științifice 
înseamnă, de fapt, a evidenția tră
săturile și caracteristicile ei prin com
parație cu prefacerile revoluționare 
anterioare petrecute în domeniul for
țelor de producție. Aceste elemente 
sînt extrem de numeroase și în con
tinuă diversificare. Ele pot fi gru
pate însă după criterii cantitative 
sau calitative.

Elementele cantitative se referă la : 
multilateralitatea descoperirilor efec
tuate în absolut toate ramurile știin
ței și tehnicii ; ritmul rapid de apli
care a noilor descoperiri (amintim că, 
în timp ce de la descoperirea prin
cipiului fotografierii și pînă la 
aplicare a trebuit să treacă mai bine 
de un secol (1727—1829), iar pentru 
extinderea în practică a telefonului, 

...acest interval a măsurat 58 de ani 
<(1820—1878), laserului și tranzistoru
lui nu le-au l'ost necesari deciț 5 ani 
pentru a trece ciin lumea labora
toarelor în cea a producției de se
rie) ; uriașa concentrare de resurse

financiare, energetice și umane (in 
vreme ce în ultimul deceniu al se
colului XIX, de exemplu, existau în 
lume circa 50 000 de oameni de ști
ință, în prezent omenirea dispune de 
peste 2,5 milioane de asemenea ca
dre și, după unele estimări, numărul 
lor va ajunge la peste 10 milioane 
în anul 1980) ; caracterul universal, 
prin aceasta înțelegîndu-se că revo
luția tehnico-științifică contemporană 
se manifestă pe plan mondial — 
este adevărat, în moduri diferite — 
în funcție de caracterul orinduirii so
ciale ; „explozia" informațională. (Ea 
aproape fiecare zece ani volumul 
informațiilor se dublează. Mijloacele 
de comunicație moderne asigură o 
circulație extrem de rapidă acestei 
veritabile avalanșe de informații, 
ceea ce contribuie la accentuarea 
caracterului universal al revoluției 
tehnico-științifice).

In ce privește elementele calita

tode principial noi de acțiune a omu
lui asupra obiectelor muncii ; în do
meniul organizării producției.

Revoluția tehnico-științifică con
temporană modifică și raportul din
tre om și mașină, aceasta fiind de 
altfel una din trăsăturile ei calitative 
esențiale. Prin automatizare (pro
ducție și control automat, decizii 
elaborate cu ajutorul computerelor) 
omul — ca element viu și rațional 
al forțelor de producție — este elibe
rat de o parte mare sau foarte mare 
a eforturilor sale fizice și chiar de 
anumite eforturi intelectuale. Omul 
își păstrează însă rolul său conducă
tor în producție, nici o mașină, ori- 
cît de perfecționată ar fi ea, nepu- 
tînd să-1 înlocuiască.

Dar oricît de mult s-ar dezvolta 
forțele de producție ca urmare a re
voluției tehnico-științifice, ele nu 
modifică esența relațiilor sociale din 
societatea capitalistă. Toate încercă

Revoluția telinico-ștîînțifieă 

echivalează cu o revoluție 

socială ?

tive, se cuvine amintit, în primul 
rind, transformarea într-o măsură 
fără precedent a științei în forță de 
producție nemijlocită. Pe baza mari
lor descoperiri ce le face, știința a- 
junge să se îmbine organic cu pro
ducția, care devine tot mai mult o în
truchipare tehnologică a științei. Din 
slujitoare a producției, cum era 
cindva, știința devine acum forță 
conducătoare a progresului tehnic in 
economie. La rîndul său, dezvol
tarea producției, a tehnicii lăr
gește aria investigației științifice, 
creează o bază materială superioară 
desfășurării acesteia. Transformarea 
științei în forță nemijlocită a pro
ducției în nici un caz nu trebuie să 
ne ducă la gindul că știința apare 
acum ca o nouă forță de producție, 
independentă de celelalte, ci între
pătrunsă cu toate, îneît devine o 
forță motrice a dezvoltării tuturor 
forțelor de producție.

Procesul transformării științei în 
forță nemijlocită de producție a 
determinat mutații în toate ele
mentele de bază ale producției ma
teriale : în mijloacele de muncă, în 
primul rînd, prin trecerea de la me
canizarea complexă la automatizarea 
producției ; în obiectele muncii, prin 
schimbarea radicală a structurii ma
teriilor prime și a modului lor de 
utilizare (apar acum materii prime 
și materiale sintetice principial noi, 
create, .de om, care înlocuiesc cu suc
ces materiile prime de proveniență 
naturală) ; în sursele de energie și 
modul lor de folosire ; în tehnologia 
producției, prin aplicarea unor me

rile ideologilor burghezi de a pre
zenta revoluția • tehnico-științifică 
drept un mijloc de transformare a 
orinduirii capitaliste de azi se do
vedesc profund neștiințifice, apologe
tice, în raport cu acest adevăr 
fundamental. Este oare concernul 
„United Steel Corporation", bună
oară, mai puțin capitalist în zilele 
noastre cînd aplică pe scară largă 
metoda modernă a afinării fontei în 
convertizoare prin purjarea supra
feței cu oxigen sau prelucrarea me
talului lichid sub vid decît în urmă 
cu 40—50 de ani, cînd folosea clasicul 
furnal sau cuptorul Siemens Mar
tin ? Tehnica modernă de azi nu 
constituie pentru societatea capita
listă decit un foarte eficient mijloc 
de sporire a profiturilor.

Aceleași realități din lumea capi
talistă confirmă că după o perioadă 
de creștere vertiginoasă a forțelor 
de producție, tot mai mult se fac re
simțite în ultimul timp tendințele de 
stagnare și zguduirile economice. 
Atitea și atîtea alte fapte, cum ar fi 
folosirea incompletă a capacităților 
de producție, șomajul cronic în creș
tere continuă, orientarea tot mai 
pregnantă a științei și tehnicii către 
activitățile cu caracter militar, con
diționarea aplicării unor invenții de 
evoluția ratei profitului confirmă că 
societatea capitalistă contemporană, 
devine toț mai stînjenitoare pentru 
desfășurarea revoluției tehnico-știin
țifice. Și relațiile capitaliste se ma
nifestă ca frină mai ales sub raportul

posibilităților ce rămîn nefructlfl- 
cate.

înseamnă oare aceasța că revolu
ția tehnico-științifică nu are nici o 
legătură cu revoluția socială ? Fi
rește că ar fi greșit să se susțină a- 
ceasta. Revoluția tehnico-științifică 
dezvoltă considerabil premisele re
voluției sociale, lărgește și consoli
dează procesul socializării mijloace
lor de producție. Prin întreaga sa 
desfășurare, revoluția tehnico-știin
țifică, stimulînd dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție, determinind 
manifestarea tot mai imperioasă a 
necesității realizării concordanței în
tre relațiile de producție și caracte
rul forțelor de producție, acționează 
în mod obiectiv în favoarea revo
luției socialiste, accelerînd maturiza
rea premiselor sale materiale.

Cuceririle revoluției tehnico-știin
țifice își găsesc aplicare indiferent de 
sistemul social, pentru că ele privesc 
sfera tehnică ; modul în care se a- 
plică acestea este însă înrîurit de re
lațiile de producție. Marile posibili
tăți oferite astăzi de revoluția tehni
co-științifică contemporană pot fl 
fructificate integral numai în orân
duirea socialistă, care deschide largi 
perspective pentru folosirea realiză
rilor ei spre binele întregii societăți. 
Acest lucru este determinat, în pri
mul rînd, de rolul dominant al pro
prietății socialiste asupra mijloace
lor de producție și de comunitatea 
de interese și țeluri ce decurg din 
ea, de,posibilitatea pe care o creează 
de concentrare a tuturor eforturilor 
și resurselor societății în vederea 
rezolvării problemelor cardinale ale 
progresului tehnico-științific.

Bazîndu-se pe cunoașterea acțiunii 
legilor obiective ale dezvoltării so
cietății, Partidul Comunist Român a 
grefat adine procesul construcției so
cialiste din țara noastră pe exigen
țele revoluției tehnico-științifice con
temporane. Directivele Congresului al 
X-lea al partidului sînt o mărturie in
dubitabilă în acest sens. Programul 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate elaborat de Congres 
are, ca un obiectiv principal, încor
porarea în viața economică și so
cială a cuceririlor științei și tehnicii 
înaintate. Tocmai acestui obiectiv îi 
răspund măsurile îndreptate spre în-, 
zestrarea economiei cu mijloace de 
producție la nivelul tehnicii mondiale, 
spre ridicarea continuă a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. 
Partidul are în vedere ca, prin pă
trunderea masivă a științei în pro
ducție, să se producă o accelerare a 
dezvoltării bazei tehnico-materiale 
tocmai ca o cerință obiectivă a con
strucției societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Astfel, - actualul 
cincinal prevede dezvoltarea cu prio
ritate a ramurilor care sînt princi
palii purtători ai progresului tehnic 
— energetică, construcția de mașini, 
chimia, iar în cadrul acestora, subra- 
murile de vîrf — electrotehnica, elec
tronica, optica, mecanica fină, auto
matica — în măsură să stimuleze 
generalizarea în profunzime în toate 
sectoarele economiei a celor mai a- 
vansate cuceriri tehnico-științifice, să 
asigure valorificarea superioară a re
surselor materiale și de muncă.

Conf. unlv. dr. 
Niță DOBROTA
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economică ?
Ce se înțelege prin prognoza Bfiimcitora — prodoeător 

și proprietar
Tovarășul MIHAI HODOROGEA, 

propagandist din Piatra Neamț, în
treabă : Ce se înțelege prin progno
za economică ?

Cuvintul prognoză provine din gre
cescul „prognosis", care înseamnă 
„cunoaștere dinainte". Localizată la 
economie, prognoza reprezintă cer
cetarea evoluției într-o perspectivă, 
mai apropiată sau mai îndepărtată, 
a proceselor și fenomenelor econo
mice. Cercetările prospective, în ge
neral, și în domeniul economiei, în 
special, datează dintr-un trecut în
depărtat. Omul și-a pus întotdeauna 
întrebarea : ce va fi ? — inclusiv pe 
plan economic. Mijloacele pe care 
le-a folosit pentru investigarea 
misteriosului viitor adesea nu i-au 
furnizat decît iluzii. Prognozarea a 
fost pusă pe suportul 6olid al știin
ței abia de concepția materialist- 
dialectică. Un exemplu de profundă 
cercetare prospectivă este opera lui 
Karl Marx care, așa cum arată V. I. 
Lenin, pune problemele pe o bază 
istorică „...nu numai în sensul unei 
simple explicări a trecutului, ci și in 
sensul previziunii îndrăznețe a 
viitorului și al unei cutezătoare ac
tivități practice, urmărind înfăptui
rea acestui viitor". (V. I. Lenin, 
Opere complete, voi. 28, Ed. politică, 
pag. 73).

Dovedindu-și utilitatea practică In 
luarea deciziilor, cercetările pros
pective au fost puternic stimulate în 
ultimul sfert de veac de dezvolta
rea fără precedent a științei și teh
nicii care, ridicînd în fața lor țot 
mai multe probleme noi, complexe, 
le-a oferit, totodată, și instrumente 
moderne de investigație. în aseme
nea condiții, a sporit nevoia de a 
devansa conceptual fenomenele e- 
conomice în scopul luării unor de
cizii care să rămînă eficiente o 
perioadă cit mai îndelungată. Prog- 
țnoza
unor 
tive și

privat creează tot atîtea 
în calea prognozei știin-

realizarea 
cantita- 
prefigu- 

rează dezvoltarea viitoare, în con
cordanță cu opțiunile fundamentale 
ale politicii economice și sociale, cu 
tendințele evoluției pe plan mon
dial ; din evantaiul larg al soluțiilor 
analizate, prognoza desprinde un nu
măr de variante plauzibile, eviden
țiază elementele de judecată pentru 
ierarhizarea alternativelor și posibi
lităților maxime ale “dezvoltării vii
toare ; ea verifică in limita meto
delor, tehnicilor și informațiilor de 
care dispune, oportunitatea și com
patibilitatea soluțiilor posibile.

Firește, și în societatea capitalistă 
se întreprind cercetări în domeniul 
prognozei, există instituții speciali
zate, lucrări, unele cuprinzînd date 
și orientări cu caracter fundamentat.

| Dar însăși natura relațiilor capita- 
I liste, elementele conjuncturale, fe- 

V""*’ aiaM~

urmărește deci 
estimări coerente, 

calitative, care

interesul 
obstacole 
țifice.

Societatea socialistă asigură nu nu
mai condițiile pentru desfășurarea 
unei activități de prognozare pe de
plin științifice, ci și cadrul optim — 
relațiile de producție bazate pe pro
prietatea socialistă — pentru aplica
rea în viață a “cercetării prospective. 
Astfel, prognoza devine în socia
lism un instrument eficient de diri
jare conștientă a proceselor, econo
mice, potrivit cerințelor legilor eco
nomice obiective. Evidențiind ten
dințele viitoare, prognozele ajută la 
elaborarea și stabilirea „liniilor stra
tegice" ale dezvoltării vieții econo
mice și sociale, a politicii generale 
economice a partidului, au o impor
tanță excepțională pentru funda
mentarea științifică a deciziilor de 
plan. .Desigur, elaborarea de prog
noze care să dea răspuns unei pro
blematici vaste și angajante nu poate 
fi concepută decît in condițiile con
ducerii directe a acestei activități de 
către partidul clasei muncitoare.

în țara noastră. în urma măsuri
lor luate în ultimul timp de partid, 
studiile prospective au intrat într-o 
etapă nouă, în primul rînd prin am
ploarea și profunzimea sarcinilor 
care au fost puse în fața lor. Obiec
tivul esențial al cercetării. prospec
tive constă în elaborarea unui, mare 
număr de studii care, așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să aibă în vedere cerințele legilor 
obiective ale evoluției sociale, să 
pornească de la realitățile concrete 
ale țării noastre, de la tendințele re
voluției tehnico-științifice pe plan 
mondial și să asigure clementele ne
cesare elaborării programului de 
dezvoltare a României în următorii 
15—20 de ani.

Caracteristic noii etape în care a 
. intrat cercetarea prospectivă în țara 

noastră este crearea unui cadru or
ganizatoric corespunzător pentru 
coordonarea activității de prognoza
re, ce se desfășoară la toate nive
lurile pe ramuri de activitate, pe 
probleme complexe și în profil te
ritorial. Plenara C.C. al P.C.R. din 
5—6 mai a.c. a hotărît în acest sens 
înființarea Comisiei centrale de 
partid și de stat sub conducerea 
căreia se vor elabora prognozele dez
voltării României pînă in anii 1990— 
2000. Există de pe acum un amplu 
program de elaborare a studiilor de 
prognoză, la a cărui traducere în 
viață vor fi atrase cadre din apara
tul de partid și de stat, specialiști 
din organele de sinteză, din ministe
re, din marile unități economice, 
institute, cadre didactice din învăță- 
mintul superior.

Ion DESMIREANU 
directorul Institutului de studii 
și cercetări pentru planificare

Tovarășul TRAIAN RUSU, maistru 
la întreprinderea de industrie locală 
„Măgura" din Șimleul Silvaniei, so
licită o precizare privind conținutul 
ideii „Muncitorul — producător și 
proprietar".

O dată cu crearea și generalizarea 
proprietății socialiste asupra mijloa
celor de producție, societatea socia
listă Înfăptuiește una din cele mai de 
seamă cuceriri pentru oamenii mun
cii : reunește în persoana fiecărui 
membru al său, alături de calitatea 
de producător — pe care cei ce mun
cesc n-au încetat niciodată în istorie 
să și-o exercite — și pe aceea de 
proprietar al mijloacelor de produc
ție, calitate ce le-a fost răpită secole 
de-a rîndul celor ce muncesc in con
dițiile dominației claselor exploata
toare și existenței proprietății pri
vate asupra acestor mijloace.

Dubla calitate pe care o dobîndește 
omul în socialism îi conferă acestuia 
o nouă poziție, radical deosebită de 
cea de pînă acum, îi asigură inte
grarea în societate pe baza egalității 
și a echității : membrii societății de
vin deopotrivă stăpîni egali ai mij
loacelor de producție, munca lor nu 
mai face obiectul vînzării-cumpără- 
rii, forța de muncă nu mai este 
marfă, dispare procesul de înstrăi
nare și de exploatare a acesteia, 
întreg produsul social și venitul na
țional se repartizează și se folosește 
subordonat interesului fundamental 
— ridicarea bunăstării materiale șî 
spirituale a oamenilor muncii.

Oricît de importantă și hotărîtoare 
ar fi crearea proprietății socialiste, 
ea marchează doar începutul trecerii 
la înfăptuirea operei de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii. Pentru atingerea acestui țel 
apare necesitatea dezvoltării proprie
tății socialiste, creșterii rapide și 
modernizării forțelor de producție, 
ceea ce comportă o amplă și deplină 
manifestare a oamenilor muncii po
trivit naturii lor duble de producă
tori și proprietari.

Cu alte cuvinte, se impune ca în 
calitatea pe care o avem ca producă
tori să ne manifestăm tot mai pu
ternic și calitatea noastră de proprie
tari — in sensul conștiinței faptuiui 
că rezultatele muncii revin in între
gime celor ce muncesc, că ei sînt 
stăpinii deplini și unici ai mașinilor, 
materiei prime ca și ai produselor. 
Dubla calitate a fiecăruia dintre noi 
nu mai include antagonismul dintre 
Interese, pe care îl genera in trecut 
proprietatea privată asupra mijloa
celor de producție ; interesul de pro
ducător și consumator se conjugă și 
se intercondiționează puternic 
permanent cu interesul 
rului.

Aceasta este o situație 
care stă la baza atitudinii 
de muncă (atitudine al cărei 
stă tocmai în poziția de co-proprietar,

Și
proprieta-

obiectivă, 
noi față 

„nou"

asemenea 
interesului 

dată cu în
că proprie- 
oontinuarea 
muncii nu-

împreună cu întreaga societate, asu
pra mijloacelor de producție), a res
ponsabilității în producție, spiritului 
de inițiativă, grijii pentru buna gos
podărire a materiei prime, pentru 
calitatea producției etc.

Desigur, însușirea clară a unei ase
menea atitudini nu se realizează in
stantaneu, fapt explicabil dacă avem 
în vedere că societățile bazate pe 
proprietatea privată l-au obligat pe 
producător să se manifeste exclusiv 
ca producător. însă, în socialism, ba
zele obiective ale unei 
abordări unilaterale a 
individual au dispărut o 
coronarea producătorului 
tar. în aceste condiții, 
manifestării oamenilor
mai prin viziunea de producător este 
nu numai incompatibilă cu dubla lor 
natură, dar poate genera consecințe 
negative ; avuția națională nu poate 
înregistra dezvoltarea dorită decît a- 
tunci cînd vom ști să muncim de pe 
poziția intereselor noastre de pro
prietari. Prin urmare, dubla calitate 
a oamenilor muncii în socialism do- 
bîndită o dată cu crearea proprietății 
socialiste reclamă în mod obligatoriu 
o viziune complexă, largă, asupra tu
turor problemelor pe care le implică 
dezvoltarea și perfecționarea aces
teia.

O dată cu înțelegerea principială, 
o mare importanță are crearea ca
drului organizatoric adecvat, care să 
faciliteze realizarea, transpunerea în 
fapt a drepturilor și obligațiilor care 
decurg din dubla calitate a membri
lor societății. în acest sens, pe lîngă 
cadrul constituțional și celelalte legi 
elaborate în anii construcției socia
liste, la nivelul unităților' economice 
și administrative s-au perfecționat 
necontenit metodele și formele de 
participare a oamenilor muncii la 
conducerea și organizarea producției. 
Exemple mai recente în acest sens 
ne oferă instituirea principiului 
muncii și conducerii colective pe 
toate treptele ierarhice, instituționa- 
lizarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii ca for suprem de 
conducere a întreprinderilor, crearea 
comitetelor și a consiliilor oameni
lor muncii etc.

Desigur, partidul și statul nostru nu 
consideră aceste forme organizatorice 
ca fiind imuabile, ci se preocupă 
permanent de continua lor per
fecționare și diversificare. în acest 
proces o mare importanță au mai 
ales formele organizate la nivelul 
unităților economice, întrucît aici, 
mai ales. în procesul muncii, oa
menii pot cel mai bine, mai deplin, 
să-și manifeste dubla lor natură, de 
proprietari și producători.

George RĂBOACA 
cercetător principal 
la Institutul de cercetări 
economice
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@ Lectori!
@ Participant la învă- 

țămîntul de partid!
Pe lîngă orele de destindere pe care vi le 

procură lectura Almanahului, în cuprinsul său bo
gat și divers găsiți un interesant material de stu
diu, de deosebită utilitate :

® Sinteze documentare © Consultații 
oferite de specialiști în științele sociale 
© Surse bibliografice ® Termeni poli
tici, economici, filozofici de cel mai larg 
interes ® Definiții, date statistice, cifre 

comparative

Pentru studiul problemelor educației

socialiste

• Cum o concepem ? • Ce țeluri urmărim 
în perspectiva dezvoltării sociale ? • Cu ce 
mijloace educative acționăm în muncă, în 
familie, în școală, în facultate, în colectivi
tate ? La toate aceste întrebări găsiți răs
punsuri într-o suită de dialoguri antre

nante, bogat documentate s 
„CONȘTIINȚA REVOLUȚIEI Șl REVOLUȚIA 

ÎN CONȘTIINȚE"

Studiați economia politică și politica 
economică ?

Pentru uzul dv. un MIC DICȚIONAR ECO
NOMIC, cuprinzînd 50 de termeni de cea 
mai mare 
tiv, de la 
national".

actualitate. Un „itinerar” selec- 
„acumulare socialistă" Ia „venit

Compendiul de economie comparată
vă oferă date și cifre esențiale ale planu
lui cincinal, cu privire la: ritmul mediu 
anual de creștere a producției, dinamica 
venitului național, rata acumulării, evolu
ția producției în ramurile hotărîtoare, pro
ductivitatea muncii etc. Numeroase infor
mații economice și demografice — în am

plul documentar ,,ORAȘELE ROMÂNIEI'.

Sînteți bine documentat asupra realităților

lumii contemporane ?

Esențialul despre ORGANIZAȚIA NAȚIU
NILOR UNITE : scop, structură, funcționare, 
prezență și acțiune internațională, iniția
tive românești. Un vast documentar conți- 
nînd: extrase din Carta Națiunilor Unite, 
lista „la zi" a statelor membre ale O.N.U., 
informații despre principalele organe, in
stituții specializate, organisme, programe 
ale O.N.U.

LA ANTIPOZII SOCIALI AI LUMII — un iti
nerar prin paginile presei occidentale din 
1971 — vă oferă documente revelatoare și 
mărturii dramatice.

Iar în final, indiferent de vîrstâ, indiferent de 
profesie :

Un computer pentru dumneavoastră /

• Știți să vă faceți conspecte ? ® „Secre
tele" tehnicii muncii intelectuale mărturi
site de laureați ai Premiului Nobel » „Ra

diografia" muncii de concepție

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1972

0 prezență nelipsită pe nissa
dv. de lucru!

Peisaj din Piatra Neamț
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Foto ; S. Cristian

FAPTUL 
DIVERS «HEaaseiBSCTCTMjmanaMwaTOamiiMtsca 
Un telefon... 
pe fază

într-una din nopțile trecute, 
Tudor Stoica din str. dr. Pasteur 
59 a anunțat telefonic miliția 
Capitalei că, prin forțarea ușii 
de la bucătărie,' i s-a furat bu
telia de aragaz. După cîteva mi
nute, telefonul a sunat din nou. 
De data aceasta, Alexandru Cos- 
tea, șofer pe taximetrul. 2—B— 
7602, sesiza că a transportat un 
pasager cu o butelie de aragaz, 
în condiții care i s-au părut cel 
puțin suspecte. De prisos să mai 
spunem că era tocmai telefonul 
cel mai așteptat în noaptea res
pectivă. în următoarele două ore, 
pe baza datelor furnizate de șo
fer, autorul furtului, Ion Filip, 
a fost arestat, iar butelia resti
tuită păgubașului.

Autobascu
lanta nu avea 
aripi...

S-a intîmplat pe șoseaua ce 
face legătura intre Brașov și 
drumul național nr. 13 Brașov- 
Sighișoara. Deși drumul era a- 
lunecos, Vasile Guriță, șofer, pe 
autobasculanta 31—BV—4698 a- 
parținind întreprinderii de con
strucții locale Brașov, circula 
cu o viteză mult mai mare decit 
cea legală. Pe la jumătatea pa
sajului de cale ferată, a pierdut 
controlul volanului. Mașina a 
părăsit partea carosabilă, a rupt 
parapeții metalici și a sărit in 
aer. Cum nu avea insă aripi, ea 
s-a prăbușit de la o înălțime de 
aproape 20 de metri direct pe 
linia ferată. In momentul căde
rii șoferul a fost proiectat în a. 
fara cabinei, accidentindu-se 
grav. Peste citeva minute urma 
să sosească personalul 2549 Bra- 
șov-Zărnești. Cu toate eforturile 
depuse de mai mulți cetățeni a- 
flăți prin împrejurimi pentru a 
elibera linia și a opri la timp 
trenul ce se apropia, locomo
tiva a intrat in mașină, produ- 
clndu-i stricăciuni suplimentare. 
O imprudență care va fi plătită 
scump.

Izvorul 
din Arpad

Continuînd prospecțiunile în ' 
vederea depistării unor noi 
surse de ape carbogazoase, o e- 
chipă de cercetători de la Insti
tutul balneologie a pus in evi
dență; la Covasna, un nou izvor 
de apă minerală, deosebit de 
important. Situat în zona Arpad, 
noul izvor este, după cum au 
dovedit-o analizele chimice, u- 
nul dintre izvoarele cu cea mai 
puternică mineralizație din Co
vasna. îndeosebi alcalinitatea sa 
(concentrația este de 10 grame 
de bicarbonat la litru) îl situ
ează pe primul loc în această 
privință. Debitul noului izvor — 
circa 20 de vagoane în douăzeci 
și patru de ore — precum și e- 
xistența altor surse cafbogazoa- 
se în apropiere vor sta la baza 
unui complex balnear ce urmea
ză să fie construit în această 
zonă.

în valiză sau 
la C.E.C.?

Acum cîteva zile, Marin Do- 
brin din Tg. Jiu s-a prezentat 
la miliție, mai mult decit dis
perat : avusese 60 000 lei in casă 
și... rămăsese fără nici un ban 1 
Cu citeva zile înainte, el și so
ția sa primiseră vizita ■ unei fe
mei,_ cam de 40 de ani, cu o fi
gură foarte serioasă (purta și o- 
chelari) care i-a rugat să-i a- 
corde o găzduire de 2—3 zile, in 
virtutea prieteniei ei, cu rudele 
lor din Hîrșova. Dîndu-le un 
noian de amănunte despre a- 
ceastă prietenie, soții Dobrin 
n-au mai stat la îndoială. Dună 
3 zile insă, necunoscută a dis
părut luind cu ea o vatijoară 
din șifonier în care familia M.D. 
păstra nu mai puțin de 60 000 
lei. Spunem necunoscută, pentru 
că gazdelor nu le-a trecut prin 
cap să o legitimeze, așa cum. nu 
le-a venit nici ideea să depună 
suma la C.E.C. Cercetările or
ganelor de miliție au dus la con
cluzia că făptașa este Dumitru 
D'espina, născută la 15 octom
brie 1931. cu domiciliul stabil in 
Constanța, strada Constantin 
Negruzzi nr. 40. Ea este urmă, 
rită pentru fapte similare să- 
yirșîte și in alte orașe. Dacă o 
întîlniți, dați-i adresa unde va 
putea fi „găzduită" pentru mai 
multă vreme.

Păcală la 
primărie ?

La începutul acestei toamne, 
pe strada Teilor, din municipiul 
Alba Iulia, și-a făcut apariția 
un întreg eșalon de compre- 
soăre, bascule și mașini de pre
parat asfalt. Au desfundat strada 
și au început lucrările de asfal
tare. La sfîrșitul toamnei, pe a- 
ceeași stradă au fost aliniate 
zeci de lopeți, cazmale, tîrnă- 
coape. în asfaltul abia 
turnat a început săparea u- 
nui șanț pentru instalarea unei 
conducte. Primăria se ține de 
glume ? Nu știm cit „spirit de 
glumă" au cei de la primăria 
municipiului Alba Iulia, dar se 
pare că spirit gospodăresc, în a- 
cest caz, nu prea au. Acum, cînd 
se vede limpede că la mijloc e 
vorba de bani aruncați pe fe
reastră, gluma începe . să se în
groașe. Cu toate consecințele de 
rigoare.

Rubrică redactată de >
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"
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Exigențele perfecționării ÎN MINELE DIN VALEA JIULUI

pregătirii profesionale
FICACTTATEA

Cerința obieotivă ca fiecare sala
riat, fiecare om al muncii din țara 
noastră să-și îmbunătățească perma
nent pregătirea sa profesională are 
în etapa actuală — de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate — profunde rațiuni economice și 
sociale, acumularea de noi cunoștințe 
în meseria și specialitatea fiecăruia 
concretizindu-se, in primul rînd, în 
rezultate superioare in producție, în 
activitatea economică și socială. în 
contextul acestor preocupări, un loc 
important l-a marcat elaborarea 
Legii privind perfecționarea pregă
tirii profesionale a salariaților, vo
tată de Marea Adunare Națională în 
luna martie a.c., după o largă dez
batere publică.

Ridicînd la rang de lege datoria 
fiecărui salariat, a fiecărui om 
al muncii de a-și îmbunătăți ne
contenit calificarea, această lege 
creează nu numai cadrul nece
sar pentru o preocupare susți
nută în vederea perfecționării 
pregătirii profesionale — menită 
să asigure, , la nivelul exigențe
lor actuale, cunoașterea temei
nică a tot ce e modern în tehnică, 
promovarea metodelor științifice de 
conducere, organizare și raționaliza
re a muncii în toate domeniile de 
activitate — dar conturează un 
sistem național de perfecționare a 
pregătirii salariaților din toate uni
tățile socialiste de stat.

Cum transpunem în viață preve
derile acestei legi ? In colegiul mi
nisterului nostru s-au 
primăvara acestui an, o 
suri privind planificarea și organi
zarea perfecționării (reciclării) ca
drelor, între care menționăm : cu
prinderea în forme de perfecționare 
o dată la trei ani a cadrelor cu 
studii superioare ce dețin funcții de 
conducere, iar a celorlalte cadre cu 
studii superioare — o dată la patru 
ani ; în ceea ce privește cadrele 
medii de specialitate și muncitorii 
calificați, perioada de reciclare sta
bilită este tot de trei ani. în apa
ratul central al ministerului, forma 
de organizare a perfecționării cadre
lor — aleasă ca fiind mai adecvată 
specificului dat de numărul mare al 
deplasărilor pe teren — este studiul 
individual însoțit de dezbateri lu
nare la locul de muncă. Aceste pe
rioade sînt socotite intervale mini
me de reciclare, dacă avem în ve
dere o experiență deja cîștigată în 
ce privește ritmul de înnoire deose
bit ce se manifestă în industria chi
mică în ansamblu în domeniul cu
noștințelor tehnico-profesionale. De 
altfel, necesitatea actualizării u- 
nor cunoștințe de specialitate 
face ahsolut necesară cuprinderea în 
forme de perfecționare, în următorii 
3—4 ani, a tuturor cadrelor din in
dustria noastră chimică, obiectiv pe 
care ni-1 propunem 
cu consecvență.

în acest context 
programul-cadru de 
transmis unităților 
pe baza căruia ele . 
planurile de pregătire, trecînd con
cret la organizarea formelor de per
fecționare. Ministerul a elaborat și 
difuzat la unități unele tematici-ca- 
dru, care să folosească drept ghid în 
elaborarea programelor de studiu 
pentru diferitele forme de perfecțio
nare și, în special, pentru cursurile 
de perfecționare. Prin centrul de 
documentare al ministerului au fost 
alcătuite și difuzate, de asemenea, 
unele materiale documentare referi
toare la tehnologii moderne în di
ferite domenii, probleme de ingine
rie chimică, aspecte ale organizării 
producției și a muncii în industria 
chimică ș.a.

Rezultatele practice pozitive ale 
organizării activității de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a lu
crătorilor din întreg sistemul mi
nisterului nostru, cu unele insuficien
țe inerente începutului, n-au întirziat 
să apară. Au fost sau sînt cuprinși 
In forme de perfecționare, în acest

stabilit, în 
serie de mă-

spre înfăptuire

n fost întocmit 
perfecționare și 
în subordine, 
și-au elaborat

an, aproape jumătate din totalul 
muncitorilor calificați existenți, ma
joritatea maiștrilor și un număr im
portant de alte cadre medii de spe
cialitate, precum și peste un sfert din 
cadrele cu studii superioare, ponde
rea fiind deținută de cadrele de con
ducere. Se .cuvin relevate, îndeosebi, 
eforturile depuse în această direcție 
de unele centrale, grupuri sau unități 
din industria de prelucrare a țițeiu
lui și petrochimică, de fibre chimice, 
de anvelope și articole tehnice din 
cauciuc, de lacuri și vopsele, de me
dicamente.

Perfecționarea pregătirii cadrelor 
cu studii superioare a fost însă în
greunată de unele dificultăți în cu
prinderea unui număr mai mare de 
cadre la CEPECA, de întîrzierea 
organizării cursurilor postuniversi
tare, dar mai ales de lipsa unui cen
tru special de perfecționare al mi
nisterului, atît de util organizării 
unor cursuri și, în special, studierii 
și elaborării metodologiei de perfec
ționare necesare în sistemul mi
nisterului. Cu toate aceste dificultăți, 
putem aprecia rezultatele acțiunii de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
cu studii superioare din industria de 
prelucrare a țițeiului, pentru care au 
funcționat și funcționează cursuri or
ganizate centralizat în cadrul Insti
tutului de cercetări și proiectări teh
nologice pentru prelucrarea țițeiului 
din Ploiești ; tot astfel, la Snagov se 
desfășoară cursuri de perfecționare 
a pregătirii unor cadre cu studii 
superioare, în special din conducerile 
secțiilor, din sectoarele de organi
zare a producției și a muncii, nor
mare, informatică ș.a.

Cu sprijinul instituțiilor de învăță- 
mint superior, au fost prezentate 
participanților la aceste forme de 
reciclare cursuri privind automatiza
rea în industria chimică, utilizarea 
calculatoarelor electronice, metodele 
moderne de analiză. Menționăm aici 
sprijinul deosebit primit din partea 
Universității din București și a Cen
trului de cercetări de chimie fizică al 
Ministerului învățămîntului. De ase
menea, pentru cadrele cu studii su
perioare au fost sau sînt organizate 
cursuri în domeniul activității de 
comerț exterior, finanțe, prețuri, 
controlul calității produselor ș.a., 
pentru care primim un real sprijin 
de la forurile centrale de profil, cu 
care conlucrăm rodnic. în ultimul 
timp am întreprins — ce-i drept, 
timid deocamdată, dar cu posibilități 
de extindere — 'consultări reciproce 
cu unele ministere economice, cu 
care vom efectua o serie de schim
buri de experiență.

Desigur, în activitatea de perfec
ționare a pregătirii salariaților nu se 
poate considera niciodată că s-a făcut 
totul, iar automulțumirea, accepta
rea soluțiilor facile, de minimă re
zistență pot avea efecte dintre cele 
mai dăunătoare. De aceea, trebuie 
să se treacă mai operativ și cu mai 
multă fermitate de la etapa de or
ganizare la cea de funcționare efec
tivă — pe toate treptele — a între
gului sistem de reciclare a cadrelor. 
Este bine că s-au alcătuit tematici 
in vederea calificării diferitelor ca
tegorii de salariați, că s-a asigurat 
o cuprindere concretă, numerică a 
personalului în funcție de nivelul său 
de pregătire. Important este însă ca 
aceste cursuri și forme de reciclare 
să înceapă a se desfășura efeotiv, în 
fiecare unitate a ministerului. De a- 
ceea, considerăm că, în prezent, un 
accent deosebit trebuie pus pe în
tărirea sistemului, a funcționalității 
corespunzătoare a acestuia, urmărin- 
du-se cu deosebire îmbunătățirea 
conținutului studiului, extinderea și 
perfecționarea îndrumării și contro
lului, analiza în profunzime a forme
lor de perfecționare în vederea spo
ririi eficienței acestora. Astfel, ne 
vom îngriji de elaborarea — cu spri
jinul, în special metodologic, ce 
scontăm că-1 vorn primi din 
Ministerului Învățămîntului și 
nisterului Muncii — a unor

teristici concrete ale posturilor, Lar 
în funcție de acestea și de nivelul 
competenței salariaților ce le ocupă 
(verificat prin testări minuțioase și 
variate), de îmbunătățirea tematici
lor ce stau la baza instruirii.

Dată fiind importanța economică 
și socială a acțiunii de perfecționare 
și reciclare a salariaților, răspunde
rea pentru înfăptuirea sa practică 
revine nemijlocit cadrelor de condu
cere din centrale, întreprinderi și 
din minister. Cu toate acestea, mai 
există tendința de a se lăsa lucrurile . 
numai pe seama colectivelor din 
compartimentul învățămînt al unită
ților. Va trebui deci să realizăm o 
mobilizare mai intensă a cadrelor de 
conducere, pentru a acorda atenția 
cuvenită perfecționării pregătirii 
profesionale a salariaților, a lor 
însele. Este necesar ca toți conducă
torii, de la nivelul unităților pînă la 
cei din centrale și din aparatul mi
nisterului, să înțeleagă obligațiile 
și răspunderile multiple ce le revin 
în organizarea și desfășurarea cu 
bune rezultate a acestei acțiuni. în
ființarea centrului special propriu de 
perfecționare, cu atribuții și dotare 
corespunzătoare, va concura la dina
mizarea și lărgirea activității în 
acest domeniu important al reciclă
rii cadrelor.

în permanență să avem în vedere 
că munca asiduă, perseverentă, spi
ritul de exigență și răspundere care 
trebuie să se manifeste continuu sînt 
condiții tot atît de importante și 
obligatorii pentru fiecare salariat în 
vederea ridicării nivelului său de 
pregătire tehnică și profesională, 
pentru fiecare conducător de imitate 
și centrală chemat să asigure trans
punerea în viață a prevederilor im
portante ale politicii partidului nos
tru intr-un domeniu esențial cum 
este reînnoirea și perfecționarea con
tinuă a cunoștințelor tehnico-profe- 
sionale ale tuturor oamenilor muncii.

Ing. Bujor ROȘCA 
adjunct al ministrului 
industriei chimice

(Urmare din pag. I)
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mintele desprinse pot 
toate suprafețele sau 
animale ale formației

Această formă cuprinzătoare și 
profundată de desfășurare a cursu
rilor agrozootehnice de masă presu
pune o organizare temeinică și stabi
lirea precisă a temelor. Conținutul 
cursurilor agrozootehnice să cores
pundă necesităților producției, iar 
fiecare dezbatere să fie legată de 
realitățile locului de muncă. Avînd 
în vedere neajunsurile care s-au ma
nifestat în ceilalți ani, trebuie urmă
rit ca orice tehnologie, orice proce
deu care se dezbate să ia în consi
derare condițiile naturale, economice 
și organizatorice ale unității respec
tive, să contribuie la sporirea sub
stanțială și rapidă a producției.

Desigur, accentul principal în ce 
privește instruirea oamenilor muncii 
din agricultură trebuie pus pe expu
neri și dezbateri aprofundate, în
soțite de demonstrații și aplicații 
practice privind executarea lucrărilor 
agricole, îngrijirea animalelor, utili
zarea îngrășămintelor, modul de fo
losire a mașinilor și instalațiilor, în
sușirea tehnologiilor moderne speci
fice fiecărui sector de activitate. Dar 
în egală măsură, trebuie să se acorde 
atenție înarmării cursanților cu cu
noștințe economice și organizatorice. 
In această direcție, o deosebită im
portanță prezintă însușirea și apli
carea măsurilor inițiate de condu
cerea partidului privind organizarea 
și retribuirea muncii în cadrul cărora 
acordul global ocupă un loc primor
dial. De aceea, sînt necesare expuneri 
și dezbateri pe probleme referitoare 
la organizarea, normarea și retribui
rea muncii, analiza eficienței econo
mice pe culturi, specii de animale sau 
alte activități. De asemenea, să se 
explice temeinic hotărîrile partidului 
cu privire la agricultură, legile sta-
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tului referitoare la dezvoltarea aces
tei ramuri a economiei naționale. In 
ultimii ani a fost deosebit de bogată 
activitatea legislativă vizînd agricul
tura. Cunoscînd prevederile legilor 
se va putea analiza modul cum sînt 
aplicate și explica unele neajunsuri 
în desfășurarea producției.

Noua formă de organizare a cursu
rilor agrozootehnice presupune o

CONTRASTE

Rectificarea

beneficiilor

DEVA (Corespondentul „Scînteii", S. Io- 
nescu). — După o experimentare atentă — 
în cursul acestui an — la Exploatarea mi
nieră Paroșeni, întepind de la 6 decembrie 
s-a trecut la aplicarea in mod experimeq^ 
tal a programului redus de muncă, de 6 ore 
în subteran, în toate exploatările miniere 
din Valea Jiului. Conducerile unităților mi
niere, împreună cu specialiști și cadre teh
nice din centrală — sub directa îndrumare 
a organizațiilor de partid — și cu sprijinul 
ministerului de resort, au luat în acest scop 
măsurile cuvenite și au creat posibilitățile 
tehnice necesare pentru ca experimentarea 
să decurgă în bune condiții. Printre altele, 
pentru fiecare exploatare minieră în parte 
s-au întocmit programe concrete de func
ționare și întreținere a utilajelor și mașini
lor de extracție, a mijloacelor de transport 
din subteran. în ceea ce privește lărgirea 
bazei tehnice, precizăm că în ultimul timp 
minerii din Valea Jiului au fost dotați cu 
32 transportoare, 1 600 stîlpi hidraulici și cu 
numeroase alte instalații și utilaje de mare 
productivitate. Datele arată că în prima zi 
de aplicare a regimului redus de lucru în 
subteran, pe ansamblul minelor din Valea 
Jiului, s-a realizat o depășire a sarcinilor 
de plan respective cu 256 tone cărbune.

★
Activul Comitetului municipal de partid 

Petroșani, întrunit cu prilejul prezentării 
dării de seamă asupra activității desfășu
rate în acest an, în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce muncesc din Valea Jiului, 
a trimis o telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele :

Comuniștii, oamenii muncii de pe me
leagurile Văii Jiului, înrolîndu-se organic 
în munca entuziastă a poporului nostru, au 
obținut în cele 11 luni ale primului an al 
acestui cincinal realizări importante. Pro
ducția globală a fost realizată în proporție 
de 101,4 la sută, obținîndu-se peste plan

AL 300000-LEA

TRACTOR ROMÂNESC
în întrecerea socialistă pentru 

îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan pe 1971, primul an 
al actualului cincinal, colectivul 
Uzinei de tractoare din Brașov 
a înregistrat un important suc
ces — realizarea celui de-al 
300 000-lea tractor românesc. 
Una din coordonatele majore ale 
activității depuse de colectivul 
uzinei din Brașov în cei 25 de 
ani care au trecut de la fabri
carea primului tractor a consti
tuit-o continua diversificare și 
modernizare a produselor sale. 
Dovadă sînt cele 28 tipuri de 
tractoare de bază in circa 150 
variante realizate pînă în pre
zent. In afara tractoarelor livra
te agriculturii, a căror gamă s-a 
îmbogățit cu familia tractoare
lor de 45 CP, uzina a mal pro
dus un mare număr de variante 
de tractoare destinate altor ra
muri de activitate.

De subliniat că datorită îm
bunătățirii continue a perfor
manțelor tehnico-economice și 
funcționale, tractoarele produse 
la Brașov și-au cîștigat o bună 
apreciere nu numai în țară, dar 
și peste hotare. Concludent în 
acest sens este, faptul că aproape 
100 000 din tractoarele fabricate 
pînă în prezent au fost livrate 
la export. Tractoarele românești 
pot fi intilnite în peste 50 de 
țări ale lumii, între care R. F. 
a Germaniei, Statele Unite ale 
Americii, Canada, Australia etc. 
Printre tipurile de tractoare 
realizate recent de uzină con
semnăm tractorul greu de 150 CP, 
aflat în plină fabricație de serie, 
tractorul U. 445 cu lumină mane, 
destinat întreținerii și recoltării 
culturilor înalte, tractorul U. 445 
CP DTE destinat terenurilor 
foarte moi, ambele aflate în sta
diu de pregătire a fabricației.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii
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tățile rupte de specificul unității res
pective. în anii precedenți a dat bune 
rezultate exemplificarea noțiunilor 
teoretice cu ajutorul materialului di
dactic. Și acum trebuie folosite pe 
larg broșurile, pliantele, foile volan
te, filmele documentare, diafilmele 
și diapozitivele pe teme agricole, le
gate de conținutul lecțiilor ce se pre
dau. în sprijinul cursurilor de in-

0 vastă acțiune

de propagandă agricolă

înaltă răspundere din partea celor 
chemați să le conducă : specialiști 
din unitățile agricole, cadre didacti
ce din invățămîntul agricol superior, 
precum și de la facultățile de biolo
gie, cercetătorii de la stațiunile ex
perimentale agricole. Ei trebuie să 
considere această misiune ca o sar
cină de cea mai mare răspundere. A 
face ca știința agricolă să pătrundă 
în rîndul milioanelor de țărani este 
una dintre laturile importante ale 
muncii specialiștilor.

Pentru ca această activitate să se 
soldeze cu bune rezultate, se cere un 
înalt nivel al lecțiilor și dezbaterilor, 
dar și explicarea lor pe înțelesul tu
turor, debarasarea de stilul greoi, 
școlăresc de expunere, de generali-

struire și perfecționare a lucrătorilor 
din agricultură. M.A.I.A.S.A. și 
U.N.C.A.P., în colaborare cu televi
ziunea, vor organiza o serie de ci
cluri succesive de lecții pe pro
file. Vizionarea lor va trebui să fie 
organizată sub îndrumarea directă a 
specialiștilor care conduc cursurile. 
Instructajele cu specialiștii, care vor 
fi organizate înainte de începerea 
cursurilor de către direcțiile generale 
agricole, trebuie să asigure ca aceș
tia să fie puși la curent cu principa
lele probleme ale agriculturii jude
țului, cu noutățile 
dice.

Responsabilitatea 
rarea cursurilor 
poartă, la nivelul județului, direcții-

tehnice și meto
pentru desfășu- 

agrozootehnice o

le generale pentru agricultură, 
industrie alimentară, silvicultură și 
ape, care au datoria 
lească sarcini precise 
privind modul cum se 
drumarea și controlul 
tivități. în unitățile agricole, evident, 
răspunderea conducerii învățămîntu
lui revine președintelui de coopera
tivă, inginerului șef, directorului de 
întreprindere agricolă de stat, direct 
torului stațiunii de mecanizare a a- 
griculturii. Dar .și aici trebuie stabi
lite răspunderi precise.

Sarcini mari revin organelor și or
ganizațiilor de partid, sub a căror 
îndrumare se va desfășura întreaga 
activitate de înfăptuire a programu
lui de 
struire 
muncii 
rea și 
zute în program vor 
mare măsură consiliile populare, co
mitetele 
cialistă,

• cele ale tineretului și femeilor. Co
mitetele
munale de partid, organizațiile de 
partid din cooperativele agricole și 
unitățile agricole de stat nu trebuie 
să aștepte încheierea cursurilor pen
tru a trage concluzii asupra modulul 
cum s-au desfășurat, ci, pe parcurs, 
să se analizeze ce probleme se dez
bat, ce trebuie îndreptat, luînd cele 
mai potrivite măsuri în vederea tra
tării problemelor majore din activi
tatea unităților agricole respective, 
participării cu regularitate a tutu
ror cooperatorilor și lucrătorilor din 
unitățile agricole de stat.

Pregătirea profesională a oameni
lor muncii din agricultură, îmbinată 
strîns cu dezvoltarea conștiinței so
cialiste, a responsabilității pentru 
muncă, vor asigura progresul mai 
rapid al agriculturii, dezvoltarea 
multilaterală, economică și socială a 
satelor.

să stabi- 
pe oameni 
exercită în- 
îintregii ac-

propagandă agricolă și de in- 
profesională a oamenilor 

din agricultură. La organiza- 
îndeplinirea acțiunilor prevă- 

fi atrase în
de cultură și educație so- 
organizațiile sindicale și

județene, orășenești și co-

29 milioane lei. întregul spor al producției 
globale s-a realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator ce a fost în
deplinit in proporție de 101,2 ia sută. Au 
fost livrate peste plan, economiei naționale, 
aproape 85 000 tone cărbune net, 3 800 kg. 
fire mătase artificială și alte produse. Con- 
știenți de contribuția tot mai mare ce tre
buie să o aducem la dezvoltarea economiei 
naționale, vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că organizația noastră de partid, 
toți oamenii muncii — romani, maghiari, 
germani și de alte naționalități — și-au mo
bilizat eforturile în vederea realizării in
tegrale a sarcinilor de plan pe anul în 
curs și, în același timp, au creat toate con
dițiile necesare îndeplinirii sarcinilor pe 
anul 1972.

Exprimîndu-ne profunda noastră recu
noștință pentru măsurile deosebite pe care 
conducerea partidului și statului le ia în 
permanență în scopul îmbunătățirii condi
țiilor de muncă și de viață ale minerilor, 
vă asigurăm, tovarășe secretar general, că 
am luat toate măsurile politice și organi
zatorice pentru aplicarea în viață a hotărî- 
rii partidului și statului privind trecerea la 
programul de muncă redus de 6 ore în 
subteran, în toate exploatările miniere din 
Valea Jiului, începînd cu ziua de 6 de
cembrie a.c. în aceste condiții noi se vor 
menține toți indicatorii de plan, inclusiv 
salariile, se va extinde timpul liber al mi
nerilor, vor crește posibilitățile de educa
ție, de participare tot mai intensă la rezol
varea treburilor de ordin social, obștesc. 
Minerii apreciază cu căldură această mă
sură de excepțională însemnătate pentru 
viața, pentru familiile lor, ca cea mai grăi
toare dovadă a grijii pe care partidul nos
tru le-o poartă. Ne angajăm că vom face 
totul pentru a ne aduce o contribuție mai 
mare la asigurarea progresului multilateral 
al țării, prosperitatea și bunăstarea între
gului popor.

Ce e o mașină de 
rectificat ? Un utilaj 
de mare precizie cu 
ajutorul căruia, prin 
așchiere mecanică, se 
realizează supernetezi- 
rea suprafețelor meta
lice. O asemenea ma
șină are și Uzina de 
reparații, fabricații și 
montaj utilaje pentru 
agricultură din Balș 
care este folosită la 
rectificarea arborilor 
motor de la tractoare. 
Necesitatea ei este e- 
videntă, deoarece aici 
se execută reparații la 
tractoare, lucrări care 
nu pot fi executate în 
S.M.A. Pînă mai de
unăzi mașina mergea 
bine, dar de un timp 
s-a oprit. De ce ? Pen
tru că tovarășii din

conducerea întreprin
derii au hotărît să o 
caseze. Să nu aibă ne
voie de o asemenea 
mașină ? Nici gînd. 
Chiar și acum se gă
sesc în uzină peste 100 
de tractoare care aș
teaptă să fie reparate. 
Ceea ce i-a determinat 
să facă casarea e fap
tul că din această ac
tivitate nu se realizea
ză... beneficii. Ințele-r 
gem preocuparea spre 
rentabilitate, dar nua- 
runeînd mașini bune 
și necesare la fier 
vechi. De aceea se 
cere ca decizia de ca
sare a mașinii de rec
tificat... să fie ea însăși 
rectificată. Și cît mal 
grabnic !

înghețată

in polietilenă sau

polietilenă

înghețată ?
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PRIN REZULTATELE OBȚINUTE

0 întreprindere
își prezintă

cartea sa de vizită

și 
de

unitate 
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Sub noua titulatură, 
întreprinderea de con
strucții agrozooteh
nice Galați nu este 
cunoscută de prea 
mult timp, dar cînd i 
se spunea întreprinde
rea. 7 construcții-mon- 
taj Galați, faima ei 
trecuse dincolo de li
mitele județului și 
chiar peste hotarele 
țării.

Cartea de vizită a 
Întreprinderii este im
presionantă, recoman- 
dînd-o ca o 
matură, bine
gată, a cărei contribu
ție la realizarea obiec
tivelor industriale și 
social-culturale din 
județul Galați îi aduce 
un prestigiu bineme
ritat. Nu se poate 
vorbi de cele trei „Ți- 
gline" ale Galațiului, 
fără a numi colecti
vul acestei întreprin
deri. înființarea sa, în 
anul 1960, coincide cu 
începerea primelor 
fundații la blocurile de 
locuințe din „Țiglina- 
I“, care numără azi 
peste 7 000 de aparta
mente, două școli, un 
cinematograf cu 600 de 
locuri, două dispen
sare, creșe, două mari 
complexe 
etc.

în anii 
Jumătate 
1966, se
„Țiglina-II“, cu peste 
4 000 de apartamente, 
care rivalizează cu „Ți- 
glina-I“ prin toate 
construcțiile anexă și 
prin utilități, rețele și 
spații verzi. In a doua 
parte a anului 1966 
începe să se înalțe 
„Țiglina-III“, cu peste 
4 200 de apartamente, 
asigurîndu-se locata
rilor ei — peste 80 la 
sută siderurgiști — toa
te utilitățile necesare 
unui confort cores
punzător. Din anul 
1969 întreprinderea 
lucrează la cel de-al 
patrulea cartier al Ga-

de 
la 
de 
la

comerciale

1964, 1965 și 
din anul 

construiește

nume- 
și noi 
prezent, 

intens 
nutre- 

din

lațiului, microraionul 
40.

Așadar, în circa 10 
ani, întreprinderea 
construiește patru car
tiere în. orașul Galați 
cu peste 17 000 de a- 
partamente. Harnicii 
constructori ai acestei 
întreprinderi au exe
cutat însă numeroase 
alte lucrări social-cul- 
turale, industriale 
agrozootehnice
mare importanță pen
tru județul Galați, 
precum și pentru alte 
județe, printre care 
Brăila, Buzău, Vran- 
cea, Constanța și al
tele. Să amintim doar 
citeva : un complex de 
creștere și îngrășare a 
porcilor în județul 
Brăila, o fabrică 
nutrețuri combinate 
Urleasca, silozuri 
cereale, dezvoltări
Trustul de utilaj greu 
și Uzina „Laminorul" 
din Brăila, o fabrică 
de gheață la Focșani 
cu o capacitate de 30 
tone pe zi etc.

Colectivul întreprin
derii de construcții a- 
grozootehnice din Ga
lați își scrie 
le pe noi 
obiective. In 
el lucrează 
la Fabrica de
țuri combinate 
Galați, Complexul de 
sere și răsadnițe Bor- 
cea, Instalațiile de 
deshidratare a furaje
lor verzi din Tulucești 
și Nicorești etc. în 
1970 întreprinderea a 
fost distinsă cu titlul 
de evidențiată pe ra
mura construcții-mon- 
taj. Și pentru ca anul 
1970 să nu fie singular 
in realizări deosebite, 
cele din 1971 le con
firmă și le amplifică 
pe cele ale anului tre
cut.

T. OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii*

înghețata se serveș
te cu pișcoturi, în pa
hare, în cornete ; în 
polietilenă — nu prea. 
Cu atît mai puțin ve
rosimilă apare o si
tuație... inversă.

în cadrul cooperati
velor agricole din ju
dețul Dolj s-au con
struit mai multe sola
rii pentru legume. 
Intirueît .cooperative
le agricole folosesc 
cantități însemnate de 
polietilenă care se 
schimbă în fiecare an, 
s-a pus întrebarea : ce 
se va întîmpla cu po
lietilena uzată ? Pînă 
în prezent nu există 
decît promisiunea că

va fi preluată la un 
preț de 3 000 lei tona. 
Rezultatul concret este 
că în solariile județu
lui s-au adunat circa 
200 tone de folii uzate 
care, în mare parte, se 
degradează. Cind se 
va rezolva problema 
— pentru că în aceste 
materiale sînt bani 

, „înghețați" ? Nu de 
alta, dar cu banii re
cuperați s-ar putea a- 

hectare de so- 
cu polietilenă 

care să aducă 
Este nevoie de o

coperi 
larii 
nouă, 
cîștig.
soluție rapidă și, dacă 
se poate, „neîngheța
tă".

Excepție la o zicală
(

Cunoscuta zicală 
„Niciodată nu e prea 
tîrziu", are, desigur, 
foarte multe excepții. 
Iată una dintre ele. 
Acum, cînd ne apro
piem de sfîrșitul anu
lui, se constată, cu 
surprindere, că mai 
multe unități din sub- 
ordinea Ministerului 
Industriei Construc
țiilor de Mașini nu 
au, în cadrul planuri
lor de cercetare pe 
anul 1971 și o anexă 
indispensabilă — pla
nul de valorificare a 
unor cercetări. Cum 
s-a întîmplat ? Cei de 
la Direcția generală 
de dezvoltare a ra
murii și investițiilor 
(D.G.D.R.I.), din ca
drul ministerului, sus
țin că documentele 
respective au fost 
transmise. în timp 
util, centralelor in
dustriale de care a- 
parțin întreprinderile 
respective. Totuși, fapt 
este că planurile n-au 
ajuns în „teren", la 
unități, nici după tre
cerea unor trimestre 
întregi. Ceea ce sur
prinde este liniștea cu 
care toți factorii im
plicați s-au mulțumit 
cu o astfel de situa
ție. D.G.D.R.I., nu s-a 
mai interesat dacă do
cumentele respective

au parvenit sau nu a- 
dresanților ; centralele 
industriale vizate n-au 
răspuns nici ele în 
nici un fel... la apel ; 
iar, „jos", la între
prinderi, s-a așteptat 
cu seninătate, deși se 
știa căr majoritatea u- 
nităților de producție 
din țară au, anual, o- 
bligații și pe această 
linie...

Dezinteres ? Forma
lism'? Acoperire reci
procă ? Ne facem da
toria de a reaminti cî- 
torva dintre Unitățile 
mai importante răma
se fără planurile ele 
valorificare a cercetă
rilor pe acest an. care 
le erau obligațiile fie 
și cantitativ ; Uzina 
„Vulcan" — 3 teme ; 
Uzina de mașini grele 
din Capitală — 5 te
me ; Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate 
— 14 teme ș.a.

Să-i mai întrebăm 
și cum o să justifice 
neparticiparea la pro
gramul național de 
valorificare a cerce
tării științifice ? Era 
mai bine mai devre
me, decît acum, în al 
12-lea ceas ; dar mai 
bine acum, decît șl 
mai tîrziu. E și aceasta 
o zicală — modificată, 
dar sănătoasă.

re- 
fie 
că. 
In- 
în-

Se caută maratoniști

care să aler- 
de la un for 
altul pentru a 

această pro- 
Dar... lipsesc

din cauza fri- 
Unii caută să 
numărul ba- 

dar acestea nu

Pentru complexele 
lntercooperatiste de 
creștere a porcilor, 
mai exact în halele cu 
purcei, este necesar 
să se asigure încălzi
rea pentru a evita 
pierderile prin morta
lități sau „încălzirea" 
animalelor cu cel mai 
scump combustibil : 
furajele. Pentru evi
tarea acestor neajun
suri s-a prevăzut do
tarea halelor de pur
cei cu baterii încălzi
toare. Acestea se fa
brică la întreprinderea 
de construcții metalice 
și aparataj din Bucu
rești. Conform fișei 
tehnice, o astfel de 
baterie trebuie șă dea 
60 000 de kilocalorii pe 
oră. în realitate, ele 
asigură doar jumătate 
din ceea ce s-a pre-

văzut și, ca urmare, 
temperatura aerului în 
adăposturi este mult 
diminuată. în multe 
complexe din județele 
Ilfov, Timiș, Mureș și 
altele au murit mii de 
purcei 
gului. 
dubleze 
teriilor,
se găsesc. Se spune că 
este nevoie de mara- 
toniști 
ge 
la
dezlega 
blemă.
și maratoniștii. Poate 
că problema va fi 
zolvată la I.C.M.A., 
și pentru faptul 
conducerea acestei 
treprinderi ține să
caseze pentru fiecare 
baterie livrată prețul 
întreg, neînjumătățit.
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Cu puțină vreme In 
urmă, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste a orga
nizat la Sibiu un amplu 
schimb de păreri, sub for
ma unei mese rotunde, la 
care au fost invitați specia
liști din Capitală și din ci- 
teva județe ale țării, cu 
scopul definirii noțiunii de 
muzeu sătesc, a tipurilor și 
metodologiei lui organizato
rice, a regimului de func
ționare, precum și a locu
lui său în sistemul institu
țiilor de conservare a va
lorilor naționale, în proce
sul de educație științifică 
și patriotică a mase
lor. Inițiativa a pornit 
de la constatarea că, mai 
ales în ultimii ani, harta 
spirituală a satului româ
nesc contemporan a cunos
cut un puternic proces de 
îmbogățire și diversificare. 

■ Alături de școală, de cămin 
cultural, de bibliotecă, de 
cinematograf, o nouă insti
tuție culturală și-a consoli
dat tot mai temeinic pozi
ția în ansamblul factorilor 
chemați să desfășoare o- 
fensiva nobilă de educație 
științifică și patriotică a 
maselor. Este vorba de mu
zeul sătesc, constituit as
tăzi într-o adevărată rețea 
națională, care îmbrățișea
ză domenii dintre cele mai 
variate ale științei și teh
nicii, artei și culturii, asu- 
mindu-și, prin însăși rațiu
nea existenței sale, o mi
siune de profundă răspun
dere patriotică pe linia păs
trării și creșterii tezauru
lui național de valori, pre
cum și în sfera formării 
conștiinței socialiste a ma
selor. -

Astfel, au putut fl con
semnate în întreaga țară 
un mare număr de iniția
tive locale privind organi
zarea unor expoziții mu
zeale permanente, a unor 
colecții și muzee sătești, 
în momentul de față, nu
meroase comune și-au dez
voltat asemenea puncte 
muzeale, cu toate că ac
țiunea, stimulată mai cu 
seamă de entuziasmul lo
cal, se arată încă ''departe 
de cerințele unei organi
zări sistematice. Tocmai a- 
ceastă împrejurare, ca și 
realitatea că Sibiul dispune 
de una dintre cele mai pu
ternice rețele muzeistice 
județene au determinat or
ganizarea aici a dezbateri
lor. Pornindu-se de la ex
periența bogată acumulată 
în practica noastră muzeo
grafică, de la criteriile 
propuse de știința muzeis
tică actuală, s-a încercat o 
analiză a fenomenului în 
complexitatea implicațiilor 
pe care le comportă. Din
tre ele, de o pregnanță 
deosebită prin actualitatea 
lor ni s-au părut întrebă
rile și opiniile convergind 
spre două direcții funda
mentale : antrenarea insti
tuției muzeale intr-un pro
gram dinamic de educație 
și așezarea pe baze științi
fice a întregii activități 
muzeale.

Experiența actuală a mu
zeelor sătești a pus în lu
mină adevărul că ele n-au

fost create numai pentru a 
sustrage acțiunii erozive a 
timpului o zestre de valori 
inestimabilă. „Noi — măr
turisea Vasile Bobițiu, pri
marul din comuna Gura 
Riului, județul Sibiu — știm 
foarte bine ce bogății avem 
în comună. Dispunem de 
posibilități foarte mari de 
extindere ; insă problema 
este ce vom face in muzeu 
cu aceste comori ?“

Intr-adevăr, a strînge în
tr-o clădire un număr de 
obiecte vechi, a întocmi 
pentru fiecare o fișă știin
țifică și a le organiza in- 
tr-un flux tematic precis 
reprezintă doar actul de 
naștere a muzeului, a că

rii de populație. Pornind de 
aici, ofensiva educativă a 
muzeului nu mai poate fi 
privită ca o acțiune sim
plistă, de nivelul ghidaju
lui. Desigur, simpla vizită 
a publicului lntr-o sală de 
expoziție își păstrează și 
își va păstra neștirbită ca
pacitatea sa de a eihoțio- 
na, de a convinge, de a 
contribui la formarea unor 
concepții înaintate despre 
lume și viață, intr-un cu- 
vînt, de a participa la con
turarea edificiului complex 
al personalității umane. 
Dar, mai ales în Cazul ti
nerei generații, această 
primă acțiune se cere în
tregită de modalități com

lent din sat, în vederea în
țelegerii specificului artei 
populare, a culorii și a cu
săturilor din zona etnogra
fică respectivă.

Utilizind drept criteriu de 
apreciere a acestei munci 
eficacitatea practică a ac
țiunilor întreprinse, nu tre
buie omis faptul că ea 
poate fi substanțial întă
rită și printr-o mai vie a- 
decvare a cercetării știin
țifice la cerințele muncii 
de educație a maselor. în 
acest domeniu preocupările 
specialiștilor se cer în vi
itor mai bine coordonate, 
în vederea unei conlucrări 
sistematice, cu toți factorii 
de răspundere chemați să

MUZEELE SĂTEȘTI- 

potențial insuficient 
valorificat in sistemul 
muncii educative

rui viață începe de fapt 
prin statornicirea unor le
gături strînse cu publicul 
pentru care a fost creat. 
Fundamentarea acestor le
gături — cum au subliniat 
mai mulți participant! la 
consfătuire — nu este nu
mai o problemă de simplă 
atragere a vizitatorilor în 
muzeu (cu toate că și acest 
aspect preocupă azi în mod 
sistematic pe specialiștii și 
sociologii care au în studiu, 
prin programul UNESCO, 
tema relațiilor muzeului cu 
publicul). Mai mult decît 
atit, este vorba despre în
cercările de a face ca ac
țiunea formativă, educa
tivă a muzeului sătesc să 
se desfășoare- intr-un re
gim cit mai eficace. în sa
tele noastre există conso
lidat un climat specific, o 
psihologie de masă pentru 
muzeu și acest aspect tre
buie avut în vedere în pri
mul rînd. Este suficient să 
amintim faptul că majori
tatea muzeelor au fost 
constituite prin donații ale 
întregii comune și există ca 
proprietate a obștei. Prin 
această împrejurare, muzeul 
se plasează in centrul de 
interes al întregului sat, 
devenind o cauză a co
lectivității. Exploatarea 
promptă a situației con
stituie un atu de primă im
portanță în activitatea e- 
ducativă cu diverse catego

plementare, convingătoare 
prin ineditul lor, bogate în 
semnificații. Astfel, organi
zațiile U.T.C., toți pionierii 
și elevii trebuie atrași mult 
mai insistent decit pină 
acum spre condiția de 
participanți efectivi la pro
cesul de constituire și îm
bogățire a muzeului. Este 
evident că dincolo de spo
rirea numărului de obiecte, 
aceasta . stimulează forma
rea virtuților patriotice, 
transformînd procesul e- 
ducativ într-un eficace pro
ces de autoeducație. O oră 
de istorie sau de dirigenție 
ținută la muzeu, o adunare 
generală a organizației de 
tineret desfășurată aici, o 
întîlnire cu un grup de 
specialiști sau, pur și sim
plu, cu cîțiva din bătrînii 
satului pot întipări am
prente emotive trainice în 
sufletul tînărului. La toate 
acestea e util să adăugăm 
faptul că muzeele din me
diul rural pot contribui la 
sporirea eficacității muncii 
educative nu numai în spa
țiul social al localității res
pective, ci și într-un ca
dru mult mai larg, prin 
antrenarea unor schimburi 
de vizite, spre exemplu, 
între organizațiile de ti
neret dintr-o uzină și cele 
din comună, prin antrena
rea unor legături între or
ganizațiile de femei de la 
oraș și țesătoarele de ta

contribuie la situarea mu
zeului sătesc între instituți
ile de primă dimensiune de
stinate să acționeze în ve
derea cultivării mîndriei 
față de valorile naționale, 
a virtuților conștiinței so
cialiste în rîndul maselor 
populare. După cum au 
subliniat în consfătuirea de 
la Sibiu muzeografi din 
diferite județe ale țării, ac
țiunea de constituire a uni
tăților muzeale din sate a 
avut, in cele mai multe 
cazuri, un caracter spontan, 
desfășurîndu-se adesea fără 
o fundamentare științifică 
riguroasă, care să aibă în 
vedere specificul local. A 
lipsit, de asemenea, nu a- 
rareori, o concepție clară 
de acțiune imediată și de 
perspectivă, o anumită 
structură tematică înfăp
tuită cu metodă, în funcție 
de posibilitățile optime ca 
și de configurația rețelei 
muzeistice. Cel puțin pină 
la ora actuală, integrarea 
fiecărei unități muzeale in
tr-un sistem unic s-a do
vedit dificilă, deoarece nu 
a existat un program fun
damentat științific, la sca
ra întregii țări, care să asi
gure o viziune unitară a- 
supra rețelei muzeelor să
tești și să constituie 
totodată o schiță pros
pectivă. Acum însă, cînd în 
viața satului transformă
rile sociale au devenit tot

mai profunde, operînd mu
tații rapide, de natură a 
schimba structurile și con
cepțiile tradiționale, o atare 
situație nu mai poate fi ac
ceptată. Se impune, de a- 
ceea, după cum propuneau 
cîțiva participanți la dez
baterea de la Sibiu, insti
tuirea unei comisii cen
trale care să sintetizeze 
toate concluziile și să de
finitiveze un program unic 
de dezvoltare a rețelei mu
zeistice sătești. în același 
timp,- colective inter jude
țene de specialiști ar tre
bui să treacă la o analiză 
practică a fluxului tematic 
din fiecare unitate muzeală 
sătească, stabilind direcți
ile de acțiune, profilul, me
todologia de lucru adec
vate. S-ar evita, în acest 
fel, repetările obositoare în- 
tilnite acum in multe uni
tăți, diversifi-cîndu-se struc
tura rețelei nu doa’r după 
inspirația unor entuziaști, 
ci în funcție de obligațiile 
majore de a înfățișa as
pectele istoriei și ale cul
turii populare în ceea ce 
indică ele mai semnifica
tiv pentru viața unei anu
mite zone.

Prezentă într-un fel sau 
altul în intervențiile mai 
tuturor participanților la 
masa rotundă, problema 
fundamentării științifice a 
activității de muzeu are in 
vedere cîteva necesități re
simțite foarte accentuat, 
între ele, de Importanță 
deosebită ar fl elaborarea 
unui statut legal de func
ționare, care să țină seama 
de realitatea întregii rețele 
de muzee ca rețea de stat, 
dar și de condițiile spe
cifice în care funcționează 
unele expoziții muzeale (ca 
proprietăți ale obștei și 
chiar în regim de colecții 
particulare). Totodată, s-a 
subliniat nevoia perfecțio
nării sistemului de pregă
tire și specializare a cadre
lor chemate să lucreze în 
muzee, pornindu-se de la 
îndrumarea practică a das
călilor și a celorlalți inte
lectuali antrenați în acti
vitatea muzeistică din sate 
— Îndrumare realizată de 
specialiști cu inaltă califi
care din principalele muzee 
ale țării — și continuîndu- 
se cu cicluri periodice de 
perfecționare.

Consensul aprecierilor 
tuturor celor prezenți, spe
cialiști de la muzeele ju
dețene ca și din cadrul 
Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, dovedește 
că principiile organizatorice 
ale muzeelor sătești sînt, 
în momentul de față, cla
rificate. Rămîne ca acțiu
nea practică pentru tradu
cerea lor în viață să nu 
tergiverseze. Inestimabilele 
valori spirituale ce sint 
găzduite de muzeele sătești 
așteaptă intervenții promp
te și reglementări precise, 
inițiative eficiente, capa
bile să ducă la îmbogățirea 
modalităților, formelor de 
educație multilaterală a 
oamenilor muncii.
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cinema
0 Unchiul Vanla : SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete — 
3894), SCALA — 10; 13; 15,30; 18; 
20,30.
o 12 oameni furioși : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
a Waterloo : LUCEAFĂRUL — 
8,15; 11,15; 14,15; 17,15; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12; 15; 18; 21.
® Pădurea de mesteceni — spec
tacol de gală — CAPITOL — 20.
• Poveste sîngeroasă : CAPITOL
— 10; 12; 14,30; 16,30.
e Duel straniu : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 10; 18,15; 20,30.
o Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20. 
o Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
a Fablio magicianul : 9—17 în 
continuare, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,15 in conti
nuare : TIMPURI NOI.
0 Anna celor o mie de zile : ME
LODIA — 19 30: ISr 19 .30 GLO
RIA — 9,3i 
DERN — l
O Avînt:
20,15.
O Oliver :
16,15; 19,45, 
16,30; 19,30.
o Facerea
15,30; 18; 20,15.
O Mihail Strogoff : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30.
O Nu te Întoarce : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — ■
18; 20,15.
• Saltul : VOLGA — »;
13,țQ; 15,45; 18,15; 20,30.
0 Vinovatul este în casă:

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

lumii : POPULAR

15,30;

11,15;

e Vinovatul este în casă : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17,45; 20.
• ThSrese Raquin — 10; 12; 14,15, 
Omul cu melonul — 16,30, Butler 
boxerul — 18,45; 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Marele premiu : GRIVIȚA — 
12,15; 16; 19,30, FLOREASCA 
15,30; 19.
• Timpul berzelor: UNIREA 
15,30; 18; 20.
• Aeroportul : LUMINA — I 
19,45 în continuare.
(5 Brigada diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : BUCEGI — 
15.45; 18; 20,15, • ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
• Asediul î PACEA — 15,45; 18; 20.
• Castanele sînt bune : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Floarea soarelui ; DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Frații : GIULEȘTI 
17,45; 20.
o Voi sări din nou peste băltoace; 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... ; LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Serata : VITAN — 15,15; 17,43; 
20,15.
• Steaua de tinichea : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Dacii : MUNCA — 16; 18; 20.
e Hello, Dolly!: CRINGAȘI — 
15,30; 19.
• Haiducii lui Șaptecai ; PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : • FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
e Articolul 420 : MOȘILOR — 
15,30; 19.
• Aventurile Iul Tom Sawier ; 
Moartea lui Joe indianul ; LARO- 
MET — 15,30; 18,30.

»;

15,30;

LA CLUJ

Retrospectiva
ROMUL LADEA

Comuna arată
ÎS

teatre

cum muncește primarul
(Urmare din pag. I)
teriale să fie rodul unei 
activități obștești ; munții 
care ne înconjoară .ne ofe
ră lemnul și piatra, rîurile 
sînt pline de balast. Rămî
ne ca noi să le folosim, in- 
corporîndu-le cu pricepere 
în noile edificii social-cul- 
turale. Unul dintre mem
brii comitetului executiv a 
primit sarcina ca, împreună 
cu cetățeni mai vinstnici, 
să se ocupe de identifica
rea unor surse de apă, 
astfel incit să poată face 
propuneri concrete pentru 
ca, într-un an sau doi, 6ă 
îmbogățim comuna cu o 
largă rețea de aducțiune a 
apei potabile. Aș mai a- 
minti preocupările noastre 
pentru \ dezvoltarea unor 
activități industriale, în
deosebi a prelucrării lem
nului și a realizării cusă
turilor cu motive naționale.

Sîntem conștienți că în
deplinirea tuturor obiecti
velor propuse va solicita 
noi eforturi, înțelegerea și 
aplicarea clară a tuturor 
legilor statului, exercitarea 
reală a răspunderilor în
credințate. Exprimind opi
nia mai multor primari din 
județul Neamț/ doresc să 
arăt că pentru aceasta ar 
trebui asigurată in fapt 
acea autonomie, prevăzută 
prin Legea nr. 57 din 1968, 
privind organizarea și func
ționarea consiliilor popu
lare. După cum se știe, a- 
ceastă lege conferă consi
liilor populare comunale, 
primarilor largi atribuții 
și responsabilități. Dar, de 
ce eă nu o spunem, pe 
parcurs — datorită unor 
artificii ministeriale sau 
departamentale — o parte 
din aceste atribuții și res
ponsabilități au fost dimi
nuate, iar posibilitățile de 
acțiune ale primarilor, în 
anumite domenii de activi
tate, s-au îngustat. Neajun
surile sînt mai evidente în 
domeniul relațiilor cu uni
tățile agricole, ca nuclee 
economice de bază ale ori
cărei comune. Astfel, lu- 
crîndu-se după principiul 
că ultima instrucțiune este 
cea valabilă, s-a ajuns ca, 
în multe cazuri, consiliile 
populare și primarii nici să 
nu mai fie înștiințați des
pre modificările survenite 
în planurile de producție 
al« cooperativelor agricole.

De aici și unele anomalii : 
de exemplu, primarii — 
care, prin lege, răspund de 
constituirea fondului cen
tralizat de produse agrico
le — rămîn în afara acestei 
preocupări, transformîndu- 
se în simpli observatori, 
datorită modului unilateral 
în care se transmit aceste 
sarcini de către organele 
agricole județene.

Aș mai sesiza și faptul că 
pe linia administrației de 
stat există încă mult for
malism, iar modul în care 
se transmit anumite sar
cini și felul cum se care să 
fie înfăptuite determină 
birocratizarea unor activi
tăți obștești. Comitetele de 
cetățeni pe circumscripții, 
de pildă, îi sprijină pe de- 
putați în elaborarea diferi
telor studii, în antrenarea 
maselor la înfăptuirea sar
cinilor gospodărești. Or, a- 
ceste comitete nu-și prea 
trăiesc viața tocmai pentru 
că, pe linia administrației 
de stat, li se pretinde în
tocmirea a tot soiul de pla
nuri și plănulețe pe care, 
din dorința de a ieși bine 
la control, în cele mai 
multe cazuri le întocmește 
primarul.

După cum se știe, ne a- 
flăm în plin proces de sis
tematizare a satelor. S-au 
elaborat schițe și este pre
văzută realizarea de obiec
tive importante, dar este 
greu de conceput că a- 
ceastă vastă acțiune poate 
fi dusă la îndeplinire fără 
asigurarea unei asistențe 
tehnice corespunzătoare. în 
județul nostru, spre exem
plu, in prezent, întreaga 
muncă de îndrumare a a- 
cestei acțiuni este asigura
tă de numai doi tehnicieni, 
ceea ce reprezintă foarte 
puțin. De asemenea, consi
der că ar fi foarte utilă 
prezența, în mai mare mă
sură, în comune a juriști
lor, care să ne ajute în în
țelegerea largă a noilor 
legi elaborate de către sta
tul nostru. Toate acestea 
ar crea cadrul corespunză
tor pentru îndeplinirea în 
mai bune condiții a 
mandatului încredințat de 
consiliul popular, de cetă
țeni, mandat pe care con
sider că ar trebui să-l o- 
norăm printr-un certificat 
al competenței gospodă
rești.

• A.R.I.A. prezintă (în sala Teatrului de comedie) : 
Spectacolul cu piesa „Defecțiune tehnică", susținut de 
colectivul Teatrului de comedie din Budapesta — 19,30.
• Filarmonica de stat „George Enescu" (la Sala Mică 
a palatului) : Concert dat de Cvartetul danez — 20.
• Conservatorul de muzică „Clprian Porumbescu" 
(sala G. Enescu) : Muzică de cameră în Interpretarea 
ansamblului de suflători al conservatorului — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de Luxemburg — 19,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Coana Chirlța — 20; (sala Studio) : Moartea ultimului 
golan — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : D-alc carnavalului — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Domnișoara de Belle-Isle — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Bună seara, 
domnule Wllcle — 19,30.
• Teatrul Mic : Antlgona — 19,30.
0 Teatrul Glulești : Măsură pentru măsură — 19,30. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : N-a fost în zadar — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ninl- 

.gra șl Aligru — 15, (sala din str. Academiei) : Cartea
cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie „Ion Vasilescu" : 
Floare de cactus — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Bimbirică — 19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Groapa — 19,30.
• Circul Globus : Spectacol prezentat de Circul din 
R.P.D. Coreeană — 19,30.

In peisajul dramaturgiei 
de acum cincisprezece ani, 
Mirodan aducea prin „Zia
riștii", piesă readusă în a- 
tenție prin spectacolul de 
la Teatrul „Bulandra", un 
suflu specific al pasiunii 
puse în slujba umanismului 
socialist, a adevărului, 
a echității sociale. Imaginea 
ușor romantică a gazetari
lor capabili de îndrăzneli, 
de sacrificii, în apăra
rea onoarei primejduite 
a unui om — și, în 
fond, în apărarea propriu
lui lor ideal, a propriei 
lor demnități umane — 
era cu adevărat emoțio
nantă și însuflețitoare. Și 
este cu atît mai mult as
tăzi, cînd evoluția firească 
a întregii noastre societăți 
a repus cu acuitate, in 
fața fiecăruia dintre noi, 
îndatorirea de a apăra în 
mod activ valorile morale 
ale socialismului. In acest 
sens, meritul principal al 
piesei și cea dinții expli
cație a succesului ei se află 
in aceea că ea conturează 
cu pregnanță chipul deloc 
idealizat al unui erou co
munist, al unui om care 
reprezenta prin gindirea și 
prin faptele sale un cod 
etic superior, ferit de sim
plificări și de clișee.

Desigur, timpul n-a fost 
mai îngăduitor cu această 
piesă decît cu atîtea al
tele, și obrazul ei, la vîrs- 
ta de cincisprezece ani, nu 
e scutit de riduri. O anu
mită simplificare a delimi
tărilor morale, întruchipa
te prea tranșant în perso
naje, umbrește, în destule 
momente, valoarea de via
ță și de adevăr a demon
strației. Deși drapate sub 
voalul subțire al vervei și

schemele — 
avut 
d eș

u

ai umorului, 
de care autorul n-a 
destulă tărie să se 
partă cu totul — ies 
neori la iveală în chip su
părător. Parte din 
naje încearcă să 
doar grație unui 
pitoresc sau unei
de duh — și e vizibil că 
încercarea le depășește pu
terile. Altele citeva se 
străduiesc să poarte o

perso- 
trăiască 
detaliu 

vorbe

Cu actuala retrospectivă Romul 
Ladea, Muzeul de artă din Cluj în
scrie în registrul activităților sale o 
reușită cu adevărat remarcabilă, 
Cele șaizeci de lucrări, aparținind 
tuturor perioadelor de creație, de la 
Capul de copil din 1922 pină la com
pozițiile ultimilor ani de viață, reu
șesc — in selecția și în expunerea 
pe care le datorăm muzeografilor 
Negoiță Lăptoiu și Alexandra Rus — 
să înfățișeze pentru prima oară în
tr-o imagine unitară principalele di
mensiuni ale operei unuia dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai plas
ticii românești din cursul acestui 
veac. Retrospectivele din 1958 de la 
București și 1965 de la Cluj sînt de
pășite nu numai prin amploare, ci 
și prin munca de cercetare de luni 
de zile, întreprinsă de cei doi mu
zeografi asupra întregii opere a lui 
Ladea, muncă ce a.stat la baza aces
tei manifestări. S-a ajuns astfel la 
criterii 
ce și larg 
prinzătoare 
selecție, precum 
și la întocmirea 
unui repertoriu 
al întregii opere 
(cuprinzînd 229 
de opere identi
ficate) și a unei 
bibliografii exhaustive (nu mai puțin 
de 611 titluri), puse în seara verni
sajului la îndemîna publicului și a 
viitorilor cercetători prin catalogul 
cu totul excepțional, de formatul și 
ținuta celei mai pretențioase cărți de 
artă, catalog ilustrat de fotograful 
Szabd Taimăs.

încă din 1958, V. Beneș scria că : 
„Apariția lui Romul Ladea în sculp
tura românească a surprins de la în
ceput. Aducea în lucrările lui nu nu
mai o viziune nouă, orinduită calm 
și măsurat în limitele unui realism 
articulat, viguros și îndrăzneț, dar 
punea in discuție, prin mijloace noi 
de exprimare, chiar conceptul de 
sculptură așa precum se înrădăcinase 
el pe atunci. Primele sculpturi ale 
lui Romul Ladea în lemn, lucrări 
masive în care nimic nu era artifi
ciu, ci totul problemă de afirmare, 
aduceau o formă nouă, forma ciopli
tă". Numeroase lucrări ilustrează îrț. 
expoziția clujeană această fază care 
a urmat studiilor cu Paciurea la 
București, incepind din 1922 și cu 
Brâncuși la Paris în 1924. Ar fi im
propriu să o numim fază de debut, 
fiindcă încă de la prima sa partici
pare la o expoziție, în 1923, la Cluj, 
prilej cu care este remarcat de 
cian Blaga („Avem tot dreptul să 
dem in individualitatea, sa. E 
un început prea sigur incit să 
ne exprimăm bucuria"), Romul 
dea impresionează și se impune prin
tr-o forță și printr-o maturitate a 
mijloacelor sale de exprimare, pe care 
le putem explica azi, în perspectiva 
timpului,_ numai prin lucida conști
ință a menirii sale de artist și de 
om avută încă din tinerețe. Sculp
torul s-a simțit întotdeauna nu nu
mai legat de spiritualitatea și de 
tradițiile de cultură ale satului ro
mânesc, ci și supus îndatoririi de a 
deveni, cu mijloacele specifice ale 
artei sale, un tribun al acestuia. Le-

științifi-
cu- 
de

gaturile sale adinei cu țăranul din 
Ardeal și Banat le-a recunoscut a- 
desea, ca in interviul acordat în 1943 
în care spune : „Moșii, strămoșii mei 
mi-au lăsat o arhitectură, o doină, 
o credință. Iată formula mea este
tică din care vreau să pornesc. Ar 
fl sărăcia cea mai rușinoasă să îm
prumut inimă de la alții, cînd am 
acasă Ia mine atîta bogăție. Poporul 
ne arată că își creează singur for
mula Iui estetică..."

Caracterul artei sale, precum și 
adincile-i implicații morale sînt 
relevate, Ia rîndul lor, de rolul pri
mordial pe care îl au în opera lui 
Ladea două teme : crearea unei ti
pologii țărănești și înfățișarea mari
lor figuri ale istoriei politice și cul
turale ale poporului nostru. Temele 
sint decantate în subiecte alese 
totdeauna cu mult discernămînt. 
momente diferite din activitatea 
Ladea ii înfățișează, de pildă,

Carnet plastic

Lu- 
cre- 
aici 
nu

La-

Doi mart interpret! ai cinematografului contemporan t INNOKENT1 SMOKTUNOV- 
SKI ȘI SERGHEI BODNARCIVK, într-o excepțională ecranizare cehoviană
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De Andrei Mihaikov*Koncialovski. Producție în culori a studioului „Mosfilm", 
distinsă cu Premiul specia! al juriului la Festivalul internațional de la San Se

bastian 1971. Filmul rulează la cinematograful Scala

în- 
con- 

discursului
coaguleze elementele 
trucîtva dispersate și 
tradictorii ale 
dramatic.

Trebuie să declarăm des
chis că, din acest punct de 
vedere, reprezentația Tea
trului „Bulandra" nu ne-a 
satisfăcut. N-am izbutit să 
recunoaștem în ea decît vag 
ambianța specifică unei re
dacții, dar nici o ambianță 
psihologică omogenă, care

unei viziuni 
valorificînd 
important și 
cînd în 
era prăfuit, temperind ex
cesele superficiale de ver
vă, turnînd adevăr de via
ță și motivație psihologică 
acolo unde nu era decit 
schemă și crochiu. Din pă
cate, regizorul Valeriu Moi- 
sescu s-a mulțumit să or
ganizeze oarecum spațiul

de ansamblu, 
ceea ce 
actual, 

umbră ceea

era 
tre

ce

primul rînd, George Oan- 
cea — care explică cu 
mare precizie 
decăderea morală 
Tomovici, 
scepticismul și 
tului idealist", 
apoi creația 
Rebengiuc (e 
ma oară cînd 
convențională a lui Pamfil 
dobîndește o identitate și 
o adîncime). Atît cit le

explică 
psihologică 

a lui 
mizantropia, 
frica „fos- 
Se impune 
lui Victor 
pentru pri- 

silueta

AL. MIRODAN: „ZIARIȘTII"
la Teatrul „Bulandra"

temă dramatică, dar a- 
ceasta e cel mai adesea 
firavă și artificială. în an
samblu, cam tot ceea ce 
iese în afara zonei de in
teres, de emoție și de au
tenticitate a conflictului 
principal pare obosit 
vetust. Era potrivit, 
dem, ca, in onoarea 
sale premiere, autorul 
fi întreprins o 
revizie a textului.

Dar pină una alta el nu 
a făcut această i 
revenea prin urm ar 
tacolului obligația 
netezi asperitățile 
printr-o potrivită 
buire a accentelor, 
adincirea portretelor ome
nești, prin stabilirea 
atmosfere unice, care

aducă 1a o cheie unică

Ș‘ cre- 
noii 

să 
temeinică

revizie ; 
re spec

ie a 
piesei, 
distri- 

prin
unei

să

să 
diversele momente ale pie
sei. Se joacă in registre di
ferite, actorii nu comunică 
Îndeajuns, nu se intîlnesc 
pe aceeași lungime de 
undă, unii cu ceilalți. De a- 
ceea, entuziasmul lor e une
ori febrilitate exterioară, re
flecțiile lor sînt ; 
simple declarații, iar 
gilele motive 
unora dintre 
vin încă și 
Spectacolului 
teva accente 
puse la locul cuvenit, 
fi putut reorganiza întreg 
materialul piesei potrivit

alteori 
fra- 

dramatice ale 
personaje de
mni fragile, 
îi lipsesc cî- 
precise, care, 

ar

de joc — și Încă 
tr-un fel discutabil, 
corurile excesiv de 
bile ale lui Dan Jitianu 
creind nu o dată senzația 
de agitație în gol — și să 
așeze unele lingă altele 
micile momente solistice 
ale actorilor.

Actorii joacă, cum spu
neam, foarte divers. Unii 
compun „pe dinăuntru", cu 
credință și cu adevăr, cău- 
tînd fără încetare rațiunile 
interioare ale personajelor 
și obținînd, tocmai de a- 
ceea, foarte bune perfor
manțe interpretative. Prin
tre aceștia se numără, în

în- 
de- 

mo-

îngăduie rolurile, Eme- 
rich Schăffer, Elena Ca- 
ragiu și Corneliu Coman, 
aduc notabile contri
buții actoricești. Alții pre
feră să 
dinafară" 
pe 
Aici 
forța 
rului 
ților
Toma Caragiu strălucește 
fără vreun efort special in 
vivacele reporter Romeo, 
iar Gheorghe Oprina acope
ră onest și amuzant partitu
ra lui Leu, în schimb Aurel 
Cioranu ratează' prin lipsă 
de relief' comic unul din
tre cele 
prilejuri
piesei, iar Marius Pepino,

compună „pe 
mizînd totul 

culoare și pitoresc, 
reușita depinde de 
personalității acto- 

și de calitatea afinită- 
sale cu rolul : dacă

mai generoase 
actoricești ale

în ciuda cîtorva momente 
de haz autentic, comite 
pleonasmul de a caricatu
riza un 
Numai
Mihăiță nu compune de
loc, dar nici nu exprimă a- 
proape nimic in afara pro
priei sale derute 
rolului.

Interpretul lui 
tînărul actor de 
lent Virgil Ogășanu 
avut misiunea de 
confrunta 
creației lui Radu Be-
ligân. Confruntarea l-a
copleșit, nu atît în sensul 
comparației — să fim
drepți, cine se poate mă
sura cu o amintire fru
moasă ? — cit in acela că 
actorul însuși pare a se fi 
simțit în unele mo
mente mai puțin sigur pe 
mijloacele sale. în gene
ral, însă, Virgil Ogășa
nu și-a pus în valoare 
farmecul, spiritualitatea 
prezenței sale scenice, ne
liniștea sa patetică de om 
care n-are adevăruri de-a 
gata, ci și le cucerește 
singur, cu grele eforturi 
și cu sacrificii — și s-a 
întilnit în chip convingător, 
pe această linie, cu datele 
personajului, realizind o 
creație comparabilă in u- 
nele privințe cu marile 
sale roluri din stagiunile 
trecute. ;

Teatrul „Bulandra" și-a 
inaugurat stagiunea cu o 
bună idee de repertoriu. 
Un mai serios efort de crea
ție n-ar fi stricat totuși, 
piesei, iar spectacolului in 
nici un caz.

rol caricatural, 
tînărul Gheorghe

in fața

Cerchez, 
mare ta- 

a 
a se

cu amintirea 
lui Radu 

Confruntarea

în- 
în 
sa, 
Pe 

doi dintre con
ducătorii răscoa
lei transilvane 
din 1784, creind 
astfel un portret 
al lui Horea — 
care ne întîmpi- 
nă azi într-una 
din piețele Clu
jului — interiori

zat, tragic, meditînd responsabil a- 
supra sensului și răspunderilor pen
tru faptele mari ale oamenilor pe 
care îi conduce, precum și o serie 
de imagini ale lui Cloșca pe care, în 
antiteză dar cu perfecte temeiuri is
torice, îl înfățișează ca pe un perșo-f 
naj mai incisiv, ' ---
iute în a 
nului.

Cu un 
zuință a 
sculptorul 
vină asupra unora dintre temele pre
ferate. Este cazul, ca să dăm un sin- 

■ gur exemplu, lucrărilor succesive 
(basorelief și rondo-bosso) repre- 
zentindu-1 pe Iovan Iorgovan, eroul 
unei îndrăgite legende bănățene, în 
care reîntoarcerea la temă este mo
tivată întotdeauna de năzuința de a 
potența și a limpezi expresia pe pla
nul comunicării, dar și de dor.ința 
de a sublinia cu noi elemente sensul 
etic al compoziției, valoarea morală 
a unei tipologii (nu intimplător țără
nești) semnificative, precum și de a 
conferi semnului plastic acel rost, 
pe care întotdeauna i l-a afirmat, 
„de a ajuta la cristalizarea unei con
științe active", după cum se subli
niază în Cuvîntul înainte al cata
logului.

Alături de lucrările amintite deja, 
în expoziția clujeană mai sînt incluse 
din această primă fază a creației lui 
Ladea lucrări ca Țăran din satul 
meu, Cap de țăran bănățean și două 
Autoportrete în lemn în care resur
sele marelui cioplitor sint relevate 
de mișcarea dinamică și imprevizi
bilă a planurilor mari pe care subli
niate incizii produc efecte de lumină 
și de umbră aproape expresioniste.

Cu vremea însă, Ladea este tot 
mai mult atras de modelaj. Reia și 
în această tehnică vechile teme și in 
Iovan Iorgovan — statuie ecvestră 
(1947) izbutește una dintre cele mai 
complexe și mai îndrăznețe lucrări 
de acest fel din plastica noastră, prin 
felul cum urcă pe verticale com
plexe formele agitate ale calului și 
călărețului. Dar se preocupă mai ales 
să-și pondereze mijloacele de expri
mare pe o linie care îl va face să 
afirme într-o confesiune din 1967 : 
„Nu vreau violență, nu vreau poză 
grandilocventă, vreau conținut sufle
tesc, noblețe, umanitate, demnitate 
fără umilință...". Autoportret cu pană 
de scris, Cronicarul, Cap de bătrin. 
Iubire fac parte dintr-o amplă sultă 
de basoreliefuri în care frumusețea 
clasică a formei (referința mai veche 
a lui Dan Hăulică la Donatello se 
dovedește perfect îndreptățită), ni se 
comunică in contextul unor compo
ziții de admirabil echilibru și al 
unor suprafețe pe care modelajul 
sensibil le valorifică abil. Reușitele 
cele mai de seamă le atinge însă 
artistul în busturile sale, dintre care 
Tatăl meu Gheorghe și Lucian Blaga 
rămîn printre capodoperele portre
tisticii statuare românești.

Prin caracterul său, expoziția nu 
putea să includă în încăperile stră
vechiului palat baroc opera monu
mentală a lui Ladea. Este cazul însă 
de a pomeni aici, cel puțin in trea
căt, cele treizeci de busturi și statui 
care împodobesc atâtea orașe ale țării 
și a căror serie au încheiat-o strălu
cit statuia lui Lucian Blaga, dezve
lită la Cluj în 1970, statuia dr. Petru 
Groza, dezvelită în acest an la Bucu- 
rești. și marele grup statuar repre- 
zen>tîndu-i pe corifeii Școlii ardelene, 
ce va fi dezvelit in curînd la Cluj. 
Alături de Anghel, care i-a fost co
leg de școală și prieten de o viață, 
Ladea rămîne unul dintre cei mai 
străluciți reprezentanți ai celei de-a 
doua generații de sculptori români 
care, în cursul acestui veac dăruit, 
au urmat lui Paciurea și lui Brân
cuși. Romul Ladea s-a ilustrat — așa 
cum' s-a spus — ca un mare creator 
preocupat să creeze „o artă româ
nească, care să intre în universal 
prin virtuțile specifice ale sensibili
tății și imaginației populare". Expo
ziția de la Cluj are meritul de a ne 
dovedi cum s-au materializat în lu
crările create de-a lungul unei vieți 
aceste nobile idealuri artistice.

Mircea ȚOCA

' ' , mai bătăios, mai 
acționa împotriva dușma-
cult al muncii și o nă- 
perfecțiunii rar intîlnite, 
n-a ezitat niciodată să re-

Sebastian COSTIN
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t V
18,00 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală
18,15 Mult e dulce și frumoasă 

• Sensibilitate și expresie 
lingvistică. Prezintă Const. 
Otobîcu • Poșta emisiunii 
de acad. Al. Graur.

18,30 Confruntări. Cum măsurăm 
eficiența.

18,50 Gala lnterpreților.
19,10 -------
19,20

Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri : Creionul 
meoat — „în șopronul vechi". 
Telejurnalul de seară.
Cincinalul în acțiune : Jude
țul Buzău la cotele industria
lizării.

20,10 Telecinemateca : „Seicul alb". 
Prima realizare independen
tă a lui Federico Fellini. In 
distribuție : Alberto Sordl și 
Giulietta Mașina.

21,45 Anchetă TV : „Procesul unei 
prejudecăți".

22,20 Teleglob : Trei orașe polone
ze. Reportaj filmat de Mihail 
Murgu și Florin Cornea.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Tenis : „Turneul campioni

lor". Transmisiune directă de 
la Paris.
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20,00
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OMUL FA TA W FA TĂ CU EL INSUȘI
în 1942, în satul Nucșoara, comuna 

Rîncezi din județul Prahova, într-o 
familie de țărani a căror singură a- 
vere era o casă veche și un hectar de 
pămînt, s-a născut un băiat. L-au bo
tezat Romulus. Romulus Trifan. Cu 
acest nume avea să înfrunte băiatul 
sărăcia cumplită de acasă, foa
metea. în 1949, cînd s-a dus la 
școală, era încă desculț, purta haine 
peticite ; abecedarul și tăblița și le 
ducea în traistă. Trecuse războiul, 
trecuseră și anii de secetă, burghezia 
și moșierîmea fuseseră alungate, se 
instalase la conducerea statului pu
terea muncitorilor și a țăranilor, dar 
aveau să mai treacă mulți ani pînă 
cînd transformările înfăptuite de con
strucția socialistă să-și spună cuvîn- 
tul în viața familiilor țărănești. Ro
mulus Trifan era un băiat isteț, vred
nic și inimos. La 9 ani, într-un cadru 
solemn, a primit cravata de pionier 
și curînd a devenit președinte de de
tașament — ceea ce presupune că se 
număra printre cei mai buni. Părinții ... „ . jnțregjj țărănimiilui, urmând destinul 
din România, au 
devenit membri 
ai cooperativei a- 
gricole de pro
ducție ■ și, astfel, 
viața Întregii fa
milii avea să ca
pete 
Cind a mai cres
cut, băiatul a de
venit licean. Pen
tru el, fiu de ță
ran sărac, acesta 
era un fapt cu o 
< smnificație deo
sebită : era lim
pede că dacă n-ar 
fi existat orîndu- 
irea nouă, dacă 
n-ar fi fost socia
lismul, n-ar fi 
putut ajunge la 
liceu. Cind a îm
plinit 14 ani a 
devenit membru 
al Uniunii Tinere
tului Comunist și, 
in felul acesta, a- 
vea să înțeleagă 
și mai bine sen
sul evenimentelor, 
liceu a fost un 
bun utecist. A __ _
structor de pionieri. Totul era fi
resc. Cind a terminat liceul, a dat 
examen de admitere, a reușit
și a devenit student al facul
tății de hidrotehnică din cadrul In
stitutului politehnic de la Iași.

...Patru ani de studenție au trecut 
repede. Și astfel, după 15 ani din ziua 
cînd, în satul Nucșoara, un copil des
culț, 

.Și o 
afla

un regim prioritar acordat fermei în 
cadrul programului de irigații 7 
Atunci ferma — admițînd prin absurd 
această relație — ar' fi trebuit să 
plătească „taxa de prioritate" admi
nistrației sistemului de irigații și 
nicidecum să verse în magazia de a- 
casă a șefului ei cîteva sute de kg 
de produse agricole prețioase. Fapta 
aceasta — oricum am privi-o — poar
tă un singur nume: sustragere din 
avutul statului. Adică din avutul so
cietății socialiste.

Cum a putut să facă una ca asta 
Inginerul Trifan 7 Ce date din exis
tența lui l-ar fi putut determina nu 
numai să ignore interesele societății 
ci chiar să le vatăme 7

Să încercăm o pătrundere în me
canismul gîndirii lui.

Prin urmare a devenit inginer I 
Nu este acesta rezultatul capacității, 
al inteligenței lui 7 Ba chiar și al 
străduinței lui 7 S-a „zbătut", a 
trecut prin încercarea atîtor ani de 
studiu. Trebuie privit ca unul care 
„nu-i făcut din același aluat

cu profesori plătiți de societate, 
deci pe cheltuiala colectivității din 
care făceau parte și acești „ceilalți", 
intrați acum in subordi.nea sa. Avea 
vreun merit în plus 7 Era Îndreptă
țit să se considere deasupra celor
lalți 7 Și deci cu mai multe drep
turi decît ei 7 Nu. „Privilegiul" pe 
care și l-a construit e fals și abuziv.

Tendința poartă un nume, un 
nume clar : ruperea de colectivitate, 
de interesele societății, desprinde
rea de normele etice, .legale, cărora 
le sînt supuși toți membrii societății.

Să mai analizăm un caz. în urmă 
cu mai mulți ani, locuitorii din co
muna țăpnița, județul Constanța, au 
ales în fruntea comunei lor în func
ția de primar pe Costel Dobref. Cam 
in același timp, comuniștii comunei 
l-au ales în funcția de secretar 
comitetului comunal de partid 
Ion Drăgan. Locuitorii satului 
fost unanimi în aprecierea că 
ambele cazuri s-a făcut o alegere 
bună. Existau toate datele pentru 
ca sătenii să creadă în cinstea,

al 
pe 
au 
în

dintr-o dată, o distanță atît de mare, 
de la a sluji interesele colectivității 
la a le vătăma ? Simplu : crezînd 
fals că societatea le-a acordat pri
vilegii. '

Dar se punea întrebarea : această 
dureroasă involuție nu putea fi sto
pată într-un punct, nu putea fi 
oprită în germene 7 Ba da, dacă or
ganizațiile de partid, colectivele în 
care munceau, opinia publică și-ar fi 
exercitat pe deplin atribuțiile. Fără 
a diminua cu nimic răspunderea 
inșilor în cauză, nu putem, totuși, 
trece mai departe fără a arăta că in 
toate cazurile de acest fel factorii 
amintiți mai sus erau datori să ac
ționeze pentru curmarea manifestări
lor nesănătoase.

în fond același grav proces al 
desprinderii forțate, artificiale din 
colectivitatea 
pentru a-i 
ceeași 
fals clădită pe 
turi false. în 

privilegii", Ion

care 
sluji 

psihologie 
clădită 
false.

alt curs. S-AU STRĂDUIT, ABSURD

SINGURI DIN RADÂC
sensul istoriei. în 
elev bun. Și un 
activat ca in-

anchetă socială

fiind cei mai
mai mult res-
multe altele... 
nu sint decît în-

CITITORII COMPLETEAZĂ UN ARTICOL PUBLICAT

purtînd în traistă un abecedar 
bucată de mămăligă rece, se 
la începutul unei formida- 
evoluții , societatea — tre- 
și ea prin marile bătă

lii și transformări ale începutu
rilor construcției socialiste — pri
mea în slujba ei un tînăr inginer 
hidrotehnician pe care și-l crescuse 
cu migală și cu eforturi (cheltuieli de 
școlarizare, internate, burse, manuale, 
cămine studențești). Societatea avea 
toate motivele să se„ bucure și să-1 
înconjoare pe tînăr cu grijă și cu 
încredere : cu încrederea că-i va sluji 
cu fidelitate interesele. în fond, el a- 
vusese pînă atunci, prin înseși datele 
lui biografice, ocazia să constate că 
între interesele lui și interesele socie
tății socialiste care-1 formase exista 
cel mai direct, cei mai organic numi
tor comun. Cîțiva ani după termina
rea facultății, tânărul inginer Romu
lus Trifan a fost numit șeful siste
mului de irigații Făclia din județul 
Constanța.

Șef al unui mare și modern sistem 
de irigații: inginerul Romulus Trifan, 
din 1967 membru al partidului.

Dar de ce dăm atîta atenție biogra
fiei acestui om 7 O facem ca să de
vină limpede de ce ni se par de ne
înțeles faptele ce urmează :

în ziua de 27 mai 1971, inginerul 
Romulus Trifan, împreună cu Nicolae 
Vasile, s-a urcat într-un camion al 
întreprinderii și, potrivit unei înțe
legeri prealabile, s-a dus la ferma 
Gîrliciu a I.A.S. Hîrșova, unde s-a 
întîlnit cu șeful fermei, Dumitru 
Muscu. Cei trei au organizat acolo un 
chef (masă mare, bogată, udată bine 
cu băuturi, agrementată cu lăutari). 
Totul din avutul fermei, fără nici o 
plată. Și tot fără să plătească nimic, 
inginerul Trifan a primit din maga
zia fermei 154 de kg. de grîu, 64 de 
kg de porumb, 126 de kg de soia, 78 
de kg de mazăre, 4 piei de oaie. Le-a 
încărcat în camion și-a pornit cu ele 
spre casă.

O plată în natură 7 Exclus. Pentru 
munca lui primește salariu de Ia stat. 
O recompensă 7 Pentru ce 7 Pentru

alții, acești „alții" 
mulți. I se cuvine 
pect. Și respect, și

Dar toate acestea 
ceputul. Ce gîndea ei în noua situație
de conducător al unei unități econo
mice productive 7 „Eu conduc aici. 
Eu sânt cel care gîndește mai mult, 
ideile mele se aplică, eu concep, eu 
dirijez. Toți ceilalți au aici un rol 
mai mic decît mine. Deci eu sînt 
deasupra lor, sînt „altfel decît ei". 
Și astfel, întregul univers se reduce 
la o singură relație : eu și restul. 
Pe aceste raționamente și-a clădit o 
psihologie de privilegiat. Iar un 
astfel de „privilegiat" nu va neglija 
să se gindească și la „drepturile" 
suplimentare ce-i „revin". Eu este 
strâns legat de mie. O simplă oper 
rație de declinare.

Cit e de întemeiat „statutul de 
privilegiat" al inginerului Trifan 7 
Să reluăm raționamentele sale, dar 
punîndu-le în lumina adevărului.

Așadar, cînd a apărut el pe lume 
și se părea că n-are nici o șansă 
de a-și depăși condiția socială moș
tenită, o șansă totuși s-a ivit. De 
unde 7 Cine i-a dat-o 7 Orânduirea 
socială nouă care, răsturnînd din 
temelii „ordinea socială" a privile- 
giaților, a deschis porțile afirmării 
tuturor fiilor țării. Era el, pentru 
asta, „mai altfel" decît ceilalți 7 
Dacă a învățat, dacă a urmat liceu 
și facultate, are el pentru asta un 
merit cu totul special 7 Nu era de
cît unul din sute și sute de mii de 
tineri obișnuiți pe care societatea 
socialistă i-a promovat investind în 
ei valori materiale și spirituale pen
tru a-și pregăti cadrele tehnice ne
cesare într-un mecanism 
și social Întemeiat pe 
echității, ale participării 
tuturor la fructificarea 
întregului popor, spre folosul 
tregii colectivități. Prin ce 
era el „mai altfel decît ceilalți", 
tunci cînd — poate era adevărat — 

i el, specialist și conducător, gîndea 
mal mult și mai bine decît ceilalți, • 
avea idei mai bune și mai multe, 
era mai competent 7 Dar e normal ca 
un om instruit, specializat să aibă 
idei tehnice mai bune decît cei
lalți. Făcea toate acestea cu ușurin
ța și prin mecanismul firesc al com
petenței pe care i-au dat-o anii de 
studii tăcuți în școlile societății, pe 
cărțile societății, în internatele și 
căminele studențești ale societății,

economic 
principiile 

devotate a 
energiilor 

în- 
anume 

a-

corectitudinea, în competența celor 
doi. Coste! Dobref, fiu de țărani, 
cu o copilărie zbuciumată, a argățit 
mult timp pînă cînd să intre într-o 
școală de tractoriști. Tractorist, apoi 
tractorist combiner, șef de brigadă, 
s-a remarcat printr-o muncă stărui
toare și prin entuziasmul cu care 
milita pentru cooperativizarea agri
culturii. în 1958 a fost primit în 
partid. în caraoterizarea pe care i-a 
făcut-o atunci organizația de 
care l-a primit scrie : „Este 
varăș cu putere de muncă, 
pial, ia poziție hotărîtă față 
suri..." îi vom întâlni mai 
îndeplinind munci de partid.

Ion Drăgan, și el fiu de țărani să
raci, a avut o evoluție aproape iden
tică. A învățat meseria de lăcătuș 
mecanic, >pe care a practicat-o mulți 
ani la I.A.S. Băneasa unde a și fost 
primit in partid și de unde a fost 
apoi promovat ca activist al U.T.C.

Costel Dobref și Ion Drăgan, le
gați prin toate datele existenței și 
evoluției lor de ideea de echitate 
socială, de înaltă principialitate co
munistă, au fost, deci, acum cîțiva 
ani, aleși, unul — să gospodărească 
o comună cu cîteva mii de locuitori, 
altul — să îndrume activitatea de 
partid acolo. Și, o vreme, și-au fă
cut conștiincioși datoria. Iată însă 
că, de ,1a un timp, sătenii au început 
să se arate nemulțumiți — și pe 
bună dreptate — de apucăturile ce
lor doi. Prea des erau văzuți „cu 

' chef“, au devenit datornici pe la 
bufete, au început să-și uite înda
toririle și chiar să folosească prero
gativele funcției lor în interese per
sonale. Au adus și numit în funcția 
de contabil al consiliului popular 
comunal pe un anume Ion C. Ion, 
care suferise o condamnare pentru 
delapidare. Ancheta făcută mai tîr
ziu de colegiul comitetului județean 
de partid a stabilit că Ion C. Ton 
și-a continuat activitatea infracțio
nală și în comuna Lipnița prin fal
suri în acte publice și prin alte mij
loace; bucurîndu-se de protecția de
plină a lui Costel Dobref și a lui 
Ion Drăgan, care se înfruptau și ei 
din „veniturile" astfel obținute de 
contabilul necinstit. Au primit de la 
el „cadouri" în obiecte și bani. Și 
cum pofta vine mî.ncînd, Costel Do
bref, de la un timp, a pus și sin
gur mina pe condei, și a falsificat 
chitanțe și faoturi. Cum s-a făcut 7 
Cum au străbătut acești oameni,

bază 
un to- 
princi- 
de lip- 

tîrziu

i-a promovat 
interesele. A- 

de privilegiați, 
merite și drep- 
numele

Drăgan și Costel 
Dobref au crezut 
că lor le 
îngăduite 
interzise 
celorlalți, 
știau bine 
gajînd un 
bil profesionist al 
furtului din avu
tul obștesc, comit 
o ilegalitate.' Da, 

/ ilegalitate, dar nu 
și pentru ei ; 
știau că umblînd 
beți prin comună 
și terfelind astfel 
demnitatea făceau 
un lucru neîngă
duit. Da, dai- 
li se cuvine... 
numele unor 
loase reale 
care le-au adus 
colectivității, gîn- 
dind și acționînd 
în numele acestei 
colectivități, ei au 
confundat man
datul de încrede
re cu o însușire 

care i-ar situa deasupra acestei co
lectivități și, deci, ar putea acționa 
nu numai pentru ea dar și împo
triva ei.

Parcă am mai auzit noi despre a- 
semenea strîmbe judecăți... Da, am 
mai auzit cindva, demult, în trecu
tele orînduiri... Cum au ajuns din 
nou în ogorul nostru 7 Sînt semințe 
răzlețe, purtate de vînt.

Semințele acestea purtate de vînt, 
peste decenii de viață nouă, nu în
colțesc decît acolo unde găsesc un 
teren prielnic. Prielnic, în 
amintite, înseamnă firi slabe, 
seamnă absența puterii de a 
pinge tentațiile întotdeauna și 
orice formă s-ar ivi. Unii s. 
„M-am lăsat tîrît de un climat..." Nu 
e, nici pe departe, o scuză, ba dim
potrivă. Datoria lor ar fi fost nu 
numai să nu se lase tîrîți, dar chiar 

, să facă totul pentru a distruge, pen- 
, tru a spulbera, un,.asemenea ..climat, 

oriunde și oricum ar apărea. Să 
facă, prin urmare, corp comun cu 
societatea noastră socialistă care 
înlătură aceste fenomene. Le înlă
tură și face efortul de a reîmpă- 
mînt.etu pe cei care, asemeni unor 
plante ce s-au hrănit și au crescut 
din același pământ, dar cărora, la un 
moment dat, părîndu-li-se că au făcut 
mai multe roade decît celelalte, se 
chinine, absurd și trist, să se smul
gă singure din rădăcini.

Mihai CARANFIL
J
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în nr. 8.967 al ziarului nostru a 
apărut articolul „Două balanțe 
pentru cîntărirea acelorași vino
vății 7“ în care, pe baza unor 
exemple concrete, se demonstra 
că, la I.T.A.-Cluj, Nicolae Doboș
— director, loan Cristea — se
cretarul comitetului de partid, Sa
bin Pop — președintele comitetului 
sindical, Vasile Mureșan — șeful 
autobazei călători și Vasile Dudu
— șeful autobazei marfă, înlocuind 
criteriile socialiste, principiale de 
apreciere a oamenilor Și faptelor 
lor cu alte criterii subiective, au 
judecat vinovățiile unor salariați 
prin „optica funcției".

Articolul critica mentalitatea ce
lor sus menționați care, cu de la ei 
putere, au „stabilit" că Dumitru 
Drăgan, contabilul-șef al întreprin
derii, poate fi menținut în funcție 
în pofida ilegalităților comise, în 
timp ce alți salariați, tot pentru 
comiterea unor ilegalități, au fost 
aspru sancționați.

Am primit la redacție trei scri
sori de la cititori. Ele ne dau cheia 
înțelegerii cauzelor pentru care con
ducerea I.T.A.-Cluj a înțeles să ia 
apărarea contabilului-șef Dumitru 
Drăgan, vinovat de sustrageri din 
avutul obștesc. Articolul sus-citat, 
cum spuneam, „critica mentalita
tea..." — și ridica întrebarea : pen
tru ce este apărat cu înverșunare 
D. D. Doar pentru că „are o func
ție" 7 Din „prietenie" 7 Din senti
mentalism 7 Răspunsul exact îl dau 
cititorii, noștri : din interes. Din in
teresul cel mai direct, pentru că 
cei puși să-1 împiedice de la ilega
lități nu puteau s-o facă. Ei înșiși 
făptuiesc ilegalități.

Dar să dăm cuvîntul cititorilor.
„Pe măsură ce parcurgeam rându

rile prin care se lua atitudine fer
mă împotriva gravelor abateri de 
la etica și echitatea socialistă să
vârșite de către conducerea I.T.A.- 
Cluj, în frunte cu Nicolae Doboș, 
directorul acesteia, mă cuprindea 
indignarea. Legile umane, scrise 
sau nescrise, au demonstrat perma
nent că adevărul trebuie să 
triumfe !“ — ne scrie cititorul nos
tru Augustin Pintea din Cluj, str. 
Oașului nr. 190. Și continuă :

„Limba noastră abundă în pro
verbe izvorîte din înțelepciunea mi
lenară a poporului, proverbe pe 
care cei citați se pare că le-au uitat; 

.. le-aș..aminti pe. acela cu ulciorul, 
'.pe /cel care .ne arată"că poți" prfiizî' 

cu minciuna, dar nu poți cina cu . 
ea...“.

Un lucru trebuie să fie clar : o- 
pinăm cu toată tăria ca elementele 
ce se dovedesc necinstite să fie 
tratate, indiferent de funcție, con
form codului nostru moral. Dar, 
așa cum reiese din scrisoare „ca să 
pretinzi unui subaltern să dea do
vadă de cinste și corectitudine în 
exercitarea funcției ce o indepli-

nește, este necesar și ca tu însuți 
să posezi acest atribut major". Or, 
tocmai acesta nu este cazul la I.TA. 
Cluj. Dacă contabilul-șef, D. Dră
gan a avut curajul să comită fap
tele ce i se impută, nu a făcut alt
ceva decît să imite pe directorul 
I.T.A. și pe adjunctul acestuia". Și 
cititorul ne comunică unele fapte, 

in cartierul Dîmbul Rotund, di
rectorul Doboș și-a „procurat" o 
grădină pe care, prin munca sala- 
riaților auxiliari ai autobazelor in 
subordine, a transformat-o într-o 
podgorie dotată cu toate cele ne
cesare : pivniță-cramă, șpalieri, 
drum de acces betonat și platfor
mă de parcare. Partea metabcă a 
construcției a fost confecționată de 
muncitorii de specialitate ai auto
bazelor din subordine. Materialele? 
Provin — tot după cele relatate de 
tov. Augustin Pintea — de la a- 
ceteași autobaze.

„Am și eu o familie și vă rog 
să nu mă spuneți la nimeni că 
v-am scris, că șefii mă vor da a- 
fară înainte de a pleca dv. din au
tobază" — își încheie scrisoarea 
unul dintre salariații din subordi- 
nea directorului Doboș, 
înainte cu 
să-1 vizităm.
„Pentru a vă putea spune mai 
multe și pentru a vă convinge și 
dv. cum unul dintre tovarășii mei, 
muncitor, a fost obligat să lucreze 
între 16 februarie și 13 martie 1971, 
chiar în cadrul autobazei, mobilă 
pentru directorul Nicolae Doboș. 
Mobila a fost transportată pe data 
de 13 martie 1971 (într-o sîmbătă), 
cu autobuzul 31—Cj—166, pe care 
este șofer Petru David. Același sa
lariat a fost trimis și pentru a 
monta mobila în camere, operație 
după care a fost pus să repare și 
gardul de la via tovarășului direc
tor".

Am respectat dorința celui ca 
ne-a scris : n-am dat numele pen
tru că faptele ne-au convins că 
semnatarul are într-adevăr motive 
să se teamă de răzbunare ; ținem 
însă scrisorile primite la dispoziția 
organelor de anchetă penală.

Tovarășul ing. Alfred Iacob, de la 
fabrica de tricotaje „Someșul", ne 
relatează : „Nu se poate ca direc
torul Nicolae Doboș să nu știe care

după ce, 
două pagini, ne ihvita 

Motivul invitației 7 
a vă putea spune

Tot prin „mimetism" 
struit garajul din strada 
și Ardeleanu Ambrozie, 
directorului Doboș — ni se sem
nala și în scrisoarea trimisă .de to
varășul Augustin Pintea, scrisoare 
al cărei final îl transcriem :

„V-am relatat cele de mai sus 
din dorința sinceră de a vă ajuta 
în elucidarea cazului ; vă asigur 
că faptele semnalate sînt autenti
ce și că le puteți verifica oricînd. 
Nu vreun interes' personal m-a de
terminat să vă scriu, ci singura 
dorință ca adevărul să triumfe, e- 
chitatea socialistă să fie întronată 
în drepturi. Sint sigur că după ce 
forurile în drept vor 
nițele cercetări, cei în 
primi ceea ce merită".

Mircea
NOTA REDACȚIEI : 

cind rindurilc de mai sus erau în
credințate tiparului, am primit răs
punsul Comitetului municipal Cluj 
al P.C.R., în care se spune :

„La 10 noiembrie 1971, Drăgan 
Dumitru a fost schimbat din func
ție, iar în ziua de 19 noiembrie 1971 
a fost pus în discuția adunării ge
nerale a comuniștilor din care face 
parte, cu propunerea biroului or
ganizației de bază de a fi „exclus 
din rindurilc membrilor de partid".

Adunarea generală a hotărât în 
final sancționarea lui Drăgan Du
mitru cu „vot de blam cu avertis
ment".

Unii tovarăși din colectivul de 
conducere (în răspuns sint nomina
lizați Doboș Nicolae, Pop Sabin și 
directorul tehnic Trifu V. — n.n.), 
în loc să iă poziție categorică, de 
condamnare a acestor abuzuri, a în
călcărilor legislației socialiste, și-au 
dovedit încă o dată atitudinea con
ciliatoare, lipsită de fermitate, de 
înțelegere a necesității stringente 
de a curma pentru totdeauna ase
menea practici, incompatibile cu 
calitatea de membru de partid, cu 
atît mai mult cu aceea a unui 
membru de partid învestit cu răș- 
punderea creșterii, întăririi și apă
rării avutului obștesc.

Faptele petrecute în cazul lui 
Drăgan Dumitru sînt considerate de 
comitetul municipal ca fiind foarte 
grave și le vom analiza și rezolva

și-a con-
Dragalina 
adjunctul

face cuve- 
cauză vor
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In orele

este comportamentul celor din sub- așa cum se cuvine în astfel de ca- 
ordine" — hi se Spune in scrisoare; zuri“.
„Dacă-, de eicemplu, Alexe Cadar, ' Apreciem luarea de poziție a Co
director la Școala de șoferi profe- mitctului municipal Cluj al P.C.R.
sioniști-Cluj, își permite-să-și con
struiască un garaj și să-și parche- 
teze casa „copiind maniera" în 
care și-a construit casa D.D., con
tabilul-șef de la I.T.A., aceasta se 
datorează faptului că directorul 
Nicolae Doboș (în a cărui subordine 
se află Alexe Cadar) nu are tăria 
morală să-i interzică o astfel, de 
ilegalitate, el însuși fiind în culpă”.

ca fiind o expresie a combativității 
și fermității comuniste, a hotărîrii 
de a lichida asemenea abateri de 
la principialitate, ca o manifestare 
a spiritului de partid. Ținind sea
ma și de contribuția adusă de ar
ticolul de astăzi la elucidarea pro
blemei, cerem ca organele de an
chetă penală să-și facă neîntîrziat 

v datoria.

t)

întâmplarea despre care 
voi vorbi aici s-a petre
cut într-o mare întreprin
dere de transporturi auto 
din Constanța ; dar locul 
șl numele adevărat al oa
menilor n-au prea mare 
importanță pentru că im
portantă este substanța 
morală a faptului în sine, 
în aparență e vorba des
pre niște neînțelegeri, 
mai exact despre aversiu
nea dintre doi oameni. 
Nimic extraordinar ; de 
cite ori nu se întîmplă ca 
între doi oameni, pbate la 
fel de buni, de pricepuți 
ș.a.m.d., să se instaleze o 
adversitate iscată din te 
miri ce ! Cind lucrurile se 
opresc la nivelul relațiilor 
strict personale — deși 
regretabil — răul încă 
nu e prea mare. Dar se 
mai întîmplă, din păca
te, și altfel. Ca în po
vestea ce urmează.

întreprinderea primise 
un mare lot de autobuze 
noi. Puse în exploatare, 
ele au început, din capul 
locului, să dea de furcă 
atelierului de întreținere. 
Mereu același defect : se 
ardea bobina de inducție. 
Nu numai costul bobine
lor pricinuia pagube. Ma
rile pierderi proveneau 

• de la faptul că bobinele 
» se ardeau cind autobuze

le se aflau în mers, pe 
trasee. Atelierele mobile 
nu pridideau să alerge 
peste tot unde se găsea 
cite un autobuz scos din 
funcțiune din cauza bo
binei. Autobuze blocate 
în garaj din aceeași pri-

cină. Ore, zile de stațio
nare. Una peste alta, la 
nivelul întregului parc, se 
adunau pagube de sute de 
mii. Mulți mecanici, elec
tricieni, maiștri și-au bă
tut capul să găsească re
zolvarea problemei. Șl, 
într-o zi. un electrician a 
găsit-o. Era un soi de „ou 
al lui Columb". Bobina 
fusese plasată de către 

—constructor mult prea a-

de șicană. Dacă ar fi fost 
admisă, această idee, sco- 
țînd întreprinderea din 
impas, i-ar fi adus auto
rului recunoașterea unui 
merit, poate o recom
pensă. Cum să-i admită 
maistrul una ca asta 
„dușmanului" său 7 Nu 
numai că n-a admis ideea, 
dar l-a mai și ridiculizat 
în public pe electrician : 
„Fugi măi, de aci cu

Șicane
9

proape de chiulasa moto
rului care, avind în timpul 
funcționării o temperatură 
ridicată, supraîncălzea și 
bobina. Nu rămînea decît 
ca acestei mici piese să 
1 se găsească un alt loc, 
la o palmă mai încolo. 
Simplu, nu 7

Nu. N-a fost deloc sim
plu. Nu exista nici o com
plicație tehnică. Dar a in
tervenit una de ordin mo
ral, mult mai grea : mais
trul care trebuia să aprobe 
această idee și s-o pună în 
aplicare nu-1 putea suferi 
pe electrician. Se 'certa
seră. Nu contează cînd și 
pentru ce. De ajuns că 
se dușmăneau și că își 
făceau cele mai absurde 
șicane. Ideea electricianu
lui a devenit și ea motiv

prostiile tale !“ L-a învă
țat el minte !

Și așa bobinele au con
tinuat să se ardă, autobu
zele au continuat să ră- 
mînă blocate pe trasee, 
pagubele au continuat să 
se adune, maistrul a con
tinuat să fie mulțu
mit că i-a mai făcut o 
șicană adversarului său.

Dar iată că — fapt pe 
care maistrul nu l-a pre
văzut — după cîteva luni, 
uzina constructoare a tri
mis o hîrtie prin care ex
plica greșeala de fabrica
ție și recomanda un alt 
amplasament pentru bobi
na de inducție (exact 
ceea ce propusese, mult 
mai devreme, electricia
nul). Maistrul a dispus

efectuarea modificării, 
dar cu strîngere de inimă 
pentru triumful adversa
rului său. Nu 
nici o clipă întrebarea 
dacă triumful 
tr-adevăr al adversarului 
său personal sau al inte
reselor societății. Tot așa 
cum nu s-a întrebat dacă 
Întreprinderea trebuia atît 
de greu „pedepsită" pen
tru că între un electri
cian și un maistru s-a 
Iscat o ceartă și dacă, 
dată fiind această dispută 
strict personală, el, mai
strul preopinent, are drep
tul să-l interzică electri
cianului exercitarea dato
riilor sale morale față de 
muncă și societate.

Se știe că una dintre 
supremele probe ale dem
nității este recunoașterea 
calității adversarului, ati
tudinea cinstită, corectă, 
în orice dispută. în cazul 
nostru, valoarea acestei 
legi crește infinit pentru 
că la mijloc nu se afla o 
relație simplă între doi 
indivizi ci, mult mai mult, 
in această relație au fost 
interpuse interese so
ciale majore. în fața lor, 
orice conflicte personale 
trebuiau să dispară. Mai
strul respectiv nu a schim- 
oat de la locul lor niște 
bobine ; el a căzut la un 
jxamen. Nu tehnic ; la 
unul mult mai important: 
la examenul de morală, 
de responsabilitate.

și-a pus
era în-

A. RADU

r-

î

ț
V
I
I

I
I
I

l
*

ț

(

I
ț
I
I
I:

Am închiriat un elicopter pentru 
a mă ridica și susține sus și tare 
că degeaba s-a făcut in decursul 
istoriei. atîta zarvă, atîta tărăboi în 
legătură cu „pila". „Pila", dragii 
mei, nu a existat niciodată.

Atunci cum se explică faptul că 
unii' care au „pile" obțin...

Dragii mei, vreți să urlu 7 Există 
slugărnicie, interes reciproc și 
poate, pe undeva, simpatie, dar și 
asta se bazează pe ceva, pe același 
interes reciproc. „Pila" nu există. E 
o scornire a noastră.

O dată, la o masă mai mult sau 
mai puțin comună, unde am fost in
vitat, n-am avut chef să beau abso
lut nimic. Nu mergea nici sucul de 
roșii. Ca să nu mă plictisească or
ganizatorii mesei, mai mult sau mai 
puțin comună, la întrebarea „Ce do
riți" ?, le-am spus că poate ar mer
ge un sirop.

— De lămâie ? De portocală 7 Ds 
curmale ? De măsline ? De ce să 
fie siropul ? Ce culoare să aibă 2

Ca să mă lase în pace, am zis : 
albastru de Voroneț. Și mi s-a a- 
dus un sirop albastru de Voroneț. 

■. De ce ? Am avut „pile" 7 Pe dracul 
La mijloc a fost un- interes. Ori să 
nu fiu pierdut ca client, ori să scriu 
frumos despre ei.

Dar văd că exemplul nu vă prea 
entuziasmează. Să vă dau altul:

Constantin Burghelea, care este 
secretar cu propaganda la Comite
tul U.T.C., sectorul construcții din 
Capitală, are un prieten care a obți
nut diploma nr. 244 a Școlii tehnice 
agricole Voicești-Argeș. Și care a 
lucrat în funcția de contabil la Spi
talul unificat din Constanța. Priete
nul . ăsta al tovarășului secretar cu 
propaganda, care se cheamă Sa
vian D. Marinescu, și-a manifestat 
o dată dorința că ar vrea să locu
iască și el în Capitală. Adică de 
ce Arcul de Triumf, ori Palatul te
lefoanelor să fie în București și 
el nu ?

Constantin Burghelea, secretar cu 
propaganda la comitetul U.T.C., sec
torul construcții, le-a spus așa 
„tangențial" tovarășilor din condu
cerea întreprinderii de construcții 
și montaj nr. 5 București :

— Am și eu un prieten la Cons
tanța și...

Și după cîteva zile, din Calea Gri- 
viței 425 a plecat adresa nr. 17 010 
care suna cam astfel : „Prin pre
zenta vă rugăm a ne comunica dacă 
sînteți de acord cu transferul tova
rășului Marinescu Savian in cadrul 
întreprinderii noastre..."

Din Constanța a alergat imediat 
înapoi spre l.C.M. 5 adresa 14 522 a 
Spitalului unificat, care zicea : 
„De mîine e al dumneavoastră".

Și omul, care era invidios pe Ar- 
■ cui de Triumf, pe Palatul telefoa
nelor, a fost chiar de a doua zi an
gajat la l.C.M. 5 ca manipulant- 
materlale. Adică are diploma de 
tehnician agricol, lucrează la Cons
tanța în funcția de contabil la un 
spital și vine la București ca ma
nipulant de materiale. Nu este nici 
el mulțumit de funcția asta si. 
cere ceva mai „consistent".

— Iți dăm și ceva mai „consis
tent", dar n-ai buletin de București. 
Fă-ți rost de buletin de București 
și te băgăm în schemă.

De aici încolo începe marea... cum 
să-i zicem 2 Marea aventură. Trea
că de la noi. Proaspătul bucureș- 
tean Savian Marinescu face „rost" 
de un prieten pe la I.A.S. Mogo
șoaia, se duce cu el la secretarul 
Consiliului popular al comunei Mo- 
goșoaia (mai tîrziu Marinescu, îm
preună cu tovarășul secretar și cu 
alții se duc și pe la „Doi cocoși") 
și omul nostru, Marinescu, primește 
o viză de intrare în spațiu la Ma

rat se scrie : „Intrucît nu rezultă 
că are forme legale, nu se aprobă".

Dacă vede că nu se aprobă, mai 
„staționează" o perioadă de timp 
ca manipulant la l.C.M. 5, „strigă" 
și tovarășul secretar 
ganda al comitetului 
la sectorul construcții 
intervine să fie numit 
principal. Face o „ușă"

cu propa- 
U.T.C. de 

îl aude, și 
magazioner 

„ufu exterioară 
la magazia luată în primire, se află, 
și cu ordinul 280 din 17 X 1970 este 
trecut în producție la șantierul nr. 
1. Neplăcîndu-i „producția", „face 
rost" de-o boală de plămîni și stă 
în concediu medical pînă prin mar-

PILA,

SLUGĂRNICIA

și siropul albastru
de Voroneț

foileton

i
rin Ungureanu, din strada Poeni 80, 
comuna Mogoșoaia.

Se duce cu viza primită la ser
viciu să-i dea un post mai „brava". 
I se spune că pentru a fi băgat in 
schemă îi trebuie domiciliu de 
București, nu viză de comuna Mo
goșoaia. Se consultă cu soția rămasă 
la Constanța, stabilesc amândoi să 
facă schimb de locuință cu cineva 
din București, dau un anunț la 
„mica publicitate" și, in sfârșit, gă
sește un client. Găsește un client 
in str. Dealul Țugulea nr. 2—12, 
care se mută la Constanța. El, Ma
rinescu, însă, nu poate intra în a- 
partamentul din Dealul Țugulea 
2—12 pentru că situația lui nu este 
prea clară. începe cu memorii și 
trimite memorii peste tot. Că a dat 
casa de la Constanța și nu i s-a 
dat nimic în schimb etc., etc.

Se adună „sfatul" sectorului 7, a- 
nalizează referatul nr. 520—8 346 al 
spațiului locativ, și pe acest refe-

tie 1971. l.C.M. 5 răsuflă ușurat pen
tru că primește o adresă prin care 
este cerut de ROMTRANS pen
tru „întărirea muncii"... Cu ordinul 
80 din 18 III 1971, l.C.M. 5 scrie, 
că e de acord și ca să nu se răzgin- 
dească ROMTRANS-ul nu pome
nește in ordin de ordinul 280, nici 
ce podoabă e Marinescu. II dă pe 
Marinescu ca magazioner principal.

Ce s-a întîmplat cu „intrarea" lui 
Marinescu in București ? „Sfatului" 
sectorului 7 i se supune din nou 
spre analizare referatul 520—83461 
1970, semnat de inspectorul Băje- 
naru, al serviciului spațiu locativ, 
dar cu mențiunea : „Marinescu Sa
vian și-a făcut mutația definitivă 
in municipiul București, str. Poeni 
nr. 80, sector 8. Intrarea in spațiu 
particular". Stimabilul inspector 
„uită" să scrie în referat că str. 
Poeni e in. comuna Mogoșoaia, care 
comună are alt regim decît muni
cipiul.

Pe baza referatului se pune alt 
referat : „Se aprobă" și i se înmî- 
nează lui Savian Marinescu ordinul 
de repartiție nr. 3330 pentru apar
tamentul din str. Dealul Țugulea 
nr. 2—12.

A funcționat „pila" pînă acum 7 
Dumneavoastră ce ziceți ? Eu dacă 
aș avea in dreapta patru miini, 
patru miini mi-aș pune pe inimă 
și aș susține, ba aș și jura, că aici 
au fost interese reciproce, slugăr
nicie, poate și interese personale. 
„Pilă" în cfrice caz n-a fost. Dar 
stați că nu am terminat.

Unde l-am lăsat pe proaspătul și 
„legalul" bucureștean 7 La ROM
TRANS. Nu 7 Conform ordinului 
nr. 80 din 18 III 1971 a fost, după 
cum știm, „vărsat" la. ROMTRANS. 
Nu mai e acolo. De ce 7 Pentru că, 
printr-o altă adresă, cu un alt or
din, a fost chemat, deocamdată nu 
se știe de cine, (cineva se forțează, 
își forțează memoria să-și aducă 
aminte șt nu-și amintește nu din 
cauză de „pilă" ci mai degrabă de 
slugărnicie) să „îptărească munca" 
la Spațiul locativ al sectorului 7. I 
s-a dat legitimația nr. 156 de „in
spector principal" și a fost trimis 
la treabă.

Pauză.
In ziua de 19 noiembrie 1971, to

varășul Gheorghe Drăgan, primarul 
sectorului 7, a avut zi de audiențe. 
Printre cei cu probleme, la poziția 
52 din registrul de evidență, și un 
salariat al consiliului popular. 
Cine ? Savian Marinescu. Ce pro
bleme ? Personale. Personale spu
nea el.

— Ce probleme personale ai dum
neata ?

— Simt un aer de neîncredere 
printre colegii mei de muncă. 
Parcă...

— Parcă ce 7

— Sînt un om cinstit și colegii 
mei...

— Asta-i o problemă personală? 
Vezi-ți mai departe de ' ' '
se va vedea dacă e 
sau nu...

Altă pauză.
Și tovarășul primar al ______

7 a avut dreptate. Problema lui Sa
vian Marinescu n-a fost o problemă 
personală. După cîteva zile, Savian 
Marinescu a fost prins luînd mită 
de la un cetățean care nu cerea să 
vină clandestin în București, cum a 
venit „domnia sa", ci de la un om 
care avea dreptul și trebuia să i se 
dea acel spațiu...

*
Cind acest Savian Marinescu a 

fost arestat pentru luare de mită 
și cînd am aflat, prin intermediul 
I.M.M.B.-ului, povestea romanțată 
a acestui „inspector principal" la 

■ spațiul locativ, mi-am întărit con
vingerea că nu există „pile", ci nu
mai slugărnicie, interese reciproce 
și personale...

P.S. Vă 
permiteți 
cestui caz

treburi fi 
personală

sectorului

cer îngăduința să-mi 
să mai revin asupra a- 
cu alte amănunte.

Nicuță 'FANASE

I

i
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Cercetare-producție și producție-cercetare. Două corelații 
obiective, două domenii de activitate a căror dezvoltare rapidă 
în continuare — a fiecăruia în parte și, totodată, a ambelor 
Ia un loc — nu mai este posibilă azi, în condițiile revoluției 
tehnico-științiiice, decît prin colaborarea lor organică, prin 
împletirea eforturilor oamenilor de știință ca cele ale spe
cialiștilor din producție. Iată de ce, corespunzător obiec
tivelor de modernizare și progres prevăzute de planul cin
cinal pe perioada 1971 —1975, se impune să se acorde impor
tanța cuvenită problemelor privind cercetarea științifică, a că
rei contribuție a devenit la ora actuală — mai mult decît ori- 
cînd — esențială pentru întreaga dezvoltare social-economică a 
țării. Nu întîmplător se estimează că, în intervalul 1971 — 1975, 
contribuția cercetării se va concretiza în valori de producție de 
aproape 66 miliarde lei și în reducerea cheltuielilor de produc
ție cu aproximativ 16 miliarde lei. Acestea sînt sarcini de mare 
însemnătate, deloc ușoare, dar — avînd în vedere condițiile 
asigurate cercetării — pe deplin realizabile. Pentru îndeplini
rea acestor prevederi este necesar — așa cum se desprinde din 
experiența de pînă acum — ca unitățile de cercetare să asigure 
folosirea completă a întregului potențial de creație al savanți- 
lor, inginerilor și tehnicienilor, al tuturor cercetătorilor. Tot
odată, ministerelor și instituțiilor coordonatoare le revine înda
torirea să creeze unităților de cercetare științifică condiții de in
formare și de lucru corespunzătoare sarcinilor stabilite, iar con
ducerile de centrale industriale și de întreprinderi sînt datoare 
să dea dovadă de mai multă inițiativă, de mai mult curaj în in
troducerea neîntîrziată în producție a rezultatelor cercetării, ca 
și în utilizarea deplină a rezervelor de care dispune cerce
tarea uzinală. De altfel, orientarea cercetării științifice către 
sectoarele care au roi hotărîtor în dezvoltarea economică și 
socială a țării, funcționarea unităților de cercetare pe principiul 
gestiunii economice proprii, îmbunătățirea bazei materiale a 
cercetării — prin alocarea în acest cincinal a unor fonduri de 
investiții de 4,5 miliarde lei — introducerea planurilor de valori
ficare a rezultatelor acesteia ca secțiune a planului de stat, pre
cum și capacitatea, puterea de creație recunoscute ale cercetă
torilor noștri sînt tot atîtea garanții că sarcinile ce revin cer
cetării științifice în acest cincinal vor fi duse la bun sfîrșit.

Cum iși găsește finalizare cercetarea științifică

sau producții suplimentare
DE MILIOANE?

Răsplata stimulării 
ereației tehnice proprii

Vorbind de inventivitatea și capacitatea 
de creație a cercetătorilor noștri, să ape
lăm la cîteva exemple recente, care subli
niază pregnant posibilitățile reale de care 
ei dispun. Cînd s-a pus problema construi
rii unei moderne tăbăcării la Corabia, nu 
au fost puține „glasurile" din Ministerul 
Industriei Ușoare care au susținut să se 
apeleze la import pentru achiziționarea 
tehnologiei necesare. Specialiștii Institutu
lui de cercetări pentru pielărie, cauciuc și 
mase, plastice din București,au propus însă 
o tehnologie nouă, de concepție proprie. 
Comparată cu alte variante de procedee 
tehnologice din import, analizată multila
teral, tehnologia de concepție originală a 
ieșit învingătoare, a fost preferată. Si nu 
numai pentru că în acest fel s-au econo
misit importante fonduri valutare, ci pen
tru că, realmente, majoritatea parametri
lor de comparație ai tehnologiei românești 
erau egali cu cei ai procedeelor străine, 
iar unii dintre ei chiar superiori. Astăzi 
ne putem mîndri că la Corabia funcționea
ză una dintre cele mai moderne tăbăcării 
din țară, în care tehnologia este exclusiv 
de concepție românească.

Același succes l-au repurtat cercetătorii 
români și în cazul elaborării și aplicării 
procedeului de confecționare a îmbrăcă
mintei, denumit ,,permanent-press", extins 
azi în producția majorității fabricilor de 
confecții din țară și care oferă vizibile a- 
vantaje atit întreprinderilor producătoare, 
cit și cumpărătorilor, tn acest cincinal, 
chiar dacă nu am parcurs decît un prim an, 
potrivit datelor de care dispunem, primele 
rezultate pozitive ale cercetării științifice 
au și început să apară. De pildă, apli
carea în producție a rezultatelor a două 
teme de cercetare, definitivate în acest

Instalații care ruginesc 
și tehnologii noi 

abandonate în fașă

Este vorba, mai tntîi, de două teme de 
cercetare distincte, de care s-au ocupat 
specialiștii Institutului de cercetări pentru 
pielărie, cauciuc și mase plastice din Bucu
rești. Le abordăm, însă, în paralel fiindcă 

odiseea" lor este absolut identică. Iată, pe 
scurt, o fișă tehnică ad-hoc a celor doua 
teme de cercetare — „tehnologia pentru 
fabricarea curelelor trapezoidale zimțate 
pentru- variatoarele de viteză" și „furtu
nuri Rotary de foraj cu armături metalice 
pentru 210 și 350 atm". Lucrările de cer
cetare au început în anul 1964 și respec
tiv 1967, prima temă fiind încheiată în 
anul 1968, iar a doua în 1969, ambele cu 
rezultate bune, brevetate ca invenții, re
zultate comunicate și la Congresul inter
național de cauciuc de la Paris — 1970. 
Produsele realizate sint — calitativ — la 
nivelul celor aduse din import. Cercetarea 
primei teme a costat 738 000 lei, iar a celei 
de-a doua 4 539 000 lei.

Pînă azi, rezultatele nici uneia din a- 
ceste lucrări de cercetare nu au fost apli
cate în producție. De altfel, instalația de 
fabricare a curelelor trapezoidale zimțate 
ruginește, efectiv ruginește în curtea Insti
tutului de cercetări pentru pielărie, cau
ciuc și mase plastice, iar documentația 
pentru tehnologia de aplicare este aban
donată într-un biblioraft ; instalația pen
tru furtunul Rotary își așteaptă de aproape 
doi ani montajul în incinta Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc de la Pi
tești. Eficiența obținută pînă acum este, 
evident, zero, deși numai prin fabricarea în 
țară a furtunurilor Rotary s-ar fi putut 
economisi anual 840 000 lei valută.

Un adevărat paradox : în toate domeniile 
de activitate se caută mereu alte modali
tăți care să permită creșterea eficienței 
economice, iar atunci cînd se ivesc ase
menea posibilități certe pentru atingerea 
acestui scop (ca în cazurile de față) ele 
sînt, pur și simplu, ignorate. .De ce 7

— Acum cîțiva ani s-a pus imperios 
problema asigurării in țară a curelelor tra- 
pezoidale și a furtunurilor Rotary de mare 
presiune — ne spunea ing. Dumitru Popa, 
fost director general în Ministerul Indus
triei Ușoare, apoi al Centralei industriale 
de prelucrare a cauciucului și maselor 
plastice și actualmente director general al 
altei centrale industriale din Ministerul 
Industriei Ușoare. Existau două soluții : 
importul de instalații și tehnologii — sau 
realizarea acestora in țară, prin cercetare 
științifică proprie. Noi am optat pentru o 
soluție „mixtă", adică import plus cerce
tare proprie. Cred că, avînd în vedere 
potențialul institutului nostru de cercetare 
de atunci, aceasta a fost cea mai judicioa
să cale de urmat pentru realizarea unui 
produs și a celuilalt.

Reținînd această explicație, ne-am notat 
șl aprecierile ing. Corncliu Ghircoiașu, di
rector adjunct în Institutul de cercetări 
pentru pielărie, cauciuc și mase plastice : 
„De la bun început noi, cercetătorii, am 
încercat să-i convingem pe specialiștii din 
producție și din minister că putem rezolva 
în țară, singuri, problema curelelor tra- 
pezoidale și a furtunurilor Rotary, renun- 

an și intitulate : „Seria unitară de 
siguranță cu fuzibil de cupru" și „Ela
borarea de noi tipuri de tranzistori" — 
reduce importul de materii prime și ma
teriale cu circa 15 milioane lei valută pe 
an. Exemple asemănătoare, prezente în 
toate ramurile industriale, ar putea îi a- 
mintite aici pe un spațiu larg. Analiza atentă 
a rezultatelor cercetării evidențiază însă că, 
pînă în prezent, nivelul și ritmul în care 
se progresează în această activitate nu 
sînt pe măsura condițiilor materiale și fi
nanciare create de stat. Cele mai preg
nante dintre deficiențe se regăsesc in ne- 
rezolvarea operativă, în timp optim, a unor 
probleme tehnice — care ar contribui la 
diminuarea mai accentuată a importurilor 
de licențe, tehnologii și materiale — în 
existența unui număr însemnat de teme 
cercetate ale căror rezultate bune nu au 
fost aplicate Încă în producție, în stabili
rea vagă, neconcludentă și urmărirea apro
ximativă a eficienței economice la temele 
aplicate în practică. Date fiind implicațiile 
deosebite pe care le declanșează aceste 
stări de lucruri, intenționăm să analizăm 
pentru început unul din aceste neajunsuri, 
și anume, neaplicarea în producție a e- 
fectelor bune ale unor soluții oferite de 
cercetarea științifică,. Ce determină,, deci, 
păstrarea „în . sertar". a rezultatelor unor 
importante lucrări de cercetare, în timp ce 
importurile de instalații, tehnologii, mate
riale și produse continuă ? în ancheta de 
față abordăm mai multe cazuri aflate în 
această situație cu convingerea că forurile 
de resort le vor analiza cu întreaga răs
pundere, pentru urgentarea soluționării lor 
și prevenirea apariției altora in actualul 
cincinal.

țînd total la import. Nu ne-a ascultat ni
meni și nimeni nu ne-a dat girul în acest 
sens".

Am redat aceste două păreri, • deoarece 
ele sînt simptomatice pentru cele două 
grupuri pe care le reprezintă cei doi inter
locutori : de o parte, specialiștii din pro
ducție, de cealaltă — cercetătorii. Două 
grupuri, între care în locul armoniei per
fecte, al colaborării strînse, organice, chiar 
al fuzionării preocupărilor lor, cel puțin în 
cazurile analizate, s-a manifestat neîncre
derea, uneori disensiunea. Acesta este 
adevărul : capacitatea cercetătorilor a fost 
subapreciată, „soluția import" atrăgînd ca 
un magnet pe unii specialiști din produc
ție. Opțiunea a fost vizibilă și in timpul 
finalizării temelor de cercetare și, mai ales, 
atunci cînd a sosit momentul aplicării lor 
in producție.

Instalația realizată de institut, pentru 
fabricarea curelelor trapezoidale zimțate, a 
funcționat un timp in incinta acestuia, a- 
poi, negăsindu-i-se loc (!) la Combinatul de 
cauciuc Jilava șl nici la vreo altă unitate 
a centralei de resort, a fost transferată la 
o întreprindere de industrie locală (!) — 
„Energia" din Constanța. Nivelul calitativ 
al produselor realizate cu această instala
ție și cu tehnologia de concepție româ
nească era cel puțin comparabil cu cel al 
produselor importate. Dar azi, așa cum am 
spus, instalația demontată zace într-o 
curte din București (str. Frigului, nr. 16) ; 
în 1970 a început să producă instalația din 
import, care asigură necesarul de curele al 
întregii țări, cea de. proveniență româneas
că devenind deci inutilă.

Același „interes" și același „sprijin" s-au 
acordat de producători și aplicării soluției 
furtunurilor Rotary. Pentru funcționarea 
instalației montate ta Combinatul de cau
ciuc Jilava au fost create condiții cu to
tul improprii de funcționare. Ing. Vasile 
Dumitrescu, director general adjunct în 
Ministerul Industriei Ușoare, recunoaște 
acum : „Intr-adevăr, clădirea și condițiile 
de lucru de la Jilava nu erau cele mai 
bune, iar instalația pentru furtun Rotary 
presupune existența unui spațiu adecvat. 
Am vrut să facem ceva, totuși"...

Intenții frumoase, dar aplicarea rezulta
telor cercetării nu se poate face numai cu 
intenții. „Cînd intram în hala unde era 
montată instalația, strigam pe cineva să 
vină să mă ia din ușă, pentru că nu se 
vedea nimic prin aburul care ieșea prin 
conductele sparte și prin praful stîrnit de 
producția pînzelor pentru combine, care 
avea loc în aceeași hală — ne mărturisea 
cercetătoarea ing. Paula Milialovici. Ca să 
nu mai spun că, datorită n'emontării de 
către Combinatul de la Jilava a unui troliu 
— așa cum se angajase — oamenii mutau 
cu brațele, de la o instalație la alta, un 
dorn metalic de 1 000 kg". în asemenea 
condiții, instalația nu a funcționat prea 
mult timp la Jilava ; a fost demontată și, 
de aproape doi ani, așteaptă să-și reia ac
tivitatea, după cum spuneam, la Combina
tul de articole tehnice din cauciuc de la 
Pitești.

Producția a dat fonduri, 
a omologat cercetările — 

lipsește doar aplicarea soluției

— Noi, cei de la Ploiești — ne-a relatat 
ing. Pavel Ardeleanu, din serviciul de con
cepție al uzinei „1 Mai" — direct interesați 
în fabricarea în țară a. furtunurilor Rotary, 
am dat tot concursul, atît cercetătorilor, cit 
și unității prelucrătoare — Combinatul de 
cauciuc de la Jilava. Le-am pus la dis
poziție modele de referință, le-am făcut 
nenumărate probe pe ștandurile noastre ; 
de asemenea, am executat S.D.V.-uri, am 
livrat piesele și armăturile cerute. Am £ 
omologat cît mai repede acest produs la 
sfîrșitul anului 1969, tn această cercetare 
am investit peste 2 milioane lei. Ne găsim 
acum la finele anului 1971 și uzina noastră 
nu a primit nici măcar un furtun de tipul 
omologat.

Pentru anul care vine, uzina „1 Mai" se 
află în situația de a nu avea deloc furtu
nuri de acest fel. Deci, povestea cu cei doi 
pepeni într-o mină. La Jilava, furtunurile 
nu se mai fac, instalația stă nemontată Ia 
Pitești, iar fondurile pentru import au fost 
tăiate. Cînd i-am înfățișat tov. Emilian 
Uleia, director tehnic la Centrala indus
trială de utilaj petrolier din Ploiești, per
spectiva de a nu avea asigurate, pentru 
anul viitor, furtunurile Rotary necesare 
echipării instalațiilor de foraj, acesta a re
plicat : „Măi, că aveți dreptate ! Să știți 
că voi pleca imediat la Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc de la Pitești"...

Să continuăm analiza faptelor. Adepții so
luției „mixte" din sistemul industriei ușoa- 

. re, prin care., de , fapt, se camuflează prio- 
; . ritatea. ce se- ăCordă importului de instalații,- 

și tehnologii, nu au scăpat prilejul să pre
cizeze că, în fond, instalația românească 
pentru fabricarea curelelor trapezoidale 
zimțate nu rezolva decît o parte a proble
mei, cea din import asigurînd necesarul 
pentru toate tipurile de curele — și zim
țate și drepte. Iar în ce privește furtunurile 
Rotary, pentru justificarea nepăsării față 
de instalația românească se invocă argu
mentul că produsul respectiv nu a atins 
decît performanța de 280 atm., și nu 350 
atm., cit se ceruse de petroliști.

Fiecare din aceste argumente are Insă un 
contraargument puternic. Dacă s-ar ti fo
losit instalația românească pentru curele 
trapezoidale zimțate, este limpede că 
la import ar fi fost eliminate utilajele fi
nale (diferențiate de cele pentru curele 
drepte, obișnuite), pe care se fabrică aceste 
produse ; ca să nu mai vorbim că s-ar fi 
justificat și recuperat sutele de mii de lei 
cheltui ți cu lucrările de cercetare respec
tive care, se pare, la ora actuală nu Intere
sează pe nimeni. Cît privește Instalația pen
tru fabricarea furtunurilor Rotary, preci
zăm că la Institutul de cercetări pentru 
pielărie, cauciuc și mase plastice s-a pri
mit o adresă din partea Ministerului Mi
nelor, Petrolului și Geologiei prin care se 
atestă că, în momentul de față, nivelul de 
280 atm. este absolut satisfăcător. O între
bare se ridică totuși : se poate realiza un

Noul nu avansează pe șosele 
asfaltate

Prioritatea de care se bucură, în unele 
cazuri, importul de „inteligență" (prin in
stalații și tehnologii), în alternativa cu va
lorificarea soluțiilor elaborate de cerceta
rea proprie românească, nu este singura 
cauză care determină ca rezultatele bune 
ale unor lucrări de cercetare științifică să 
nu fie aplicate operativ în producție. Mai 
persistă și alte cauze, între care, pe de 
o parte, rezistența față de promovarea 
noului manifestată de unii factori de răs
pundere din producție, din fabrici și uzine, 
iar, pe de altă parte, demobilizarea unor 
cercetători în fața greutăților ce le intim- 
pină in finalizarea muncii depuse, lipsa lor 
de insistență pentru ca rezultatele cerce
tării să fie valorificate neîntîrziat In pro
ducția curentă. Acestea sînt concluziile care 
se desprind din analiza cauzelor tergiver
sării in aplicarea rezultatelor- unei alte 
lucrări de cercetare științifică, ale cărei 
realizări — Instalație și tehnologie — fruc
tificate în practică cu consecvență, s-ar fi 
soldat cu efecte dintre cele mai favorabile 
pe planul creșterii eficienței activității e- 
conomice a uzinei, centralei industriale și 
ministerului beneficiar.

Despre ce este vorba 7 Demarate în anul 
1966, de către un colectiv de specialiști de 
la Institutul de cercetări metalurgice din 
București, lucrările de cercetare știin
țifică cu tema „Instalație de prepa
rare a amestecurilor fluide cu auto- 
întărire pentru fabricarea lingotierelor" — 
prescurtat AFA — s-au încheiat doi ani 
mai tîrziu, cu rezultate economice dintre 
cele mai promițătoare, de altfel, brevetate 
ca invenție. Pe baza rezultatelor bune ale 
cercetării, se construiește și se montează o 
instalație la uzina „Victoria" din Călan, tar 
producția de lingotiere, după noul proce
deu, începe. Se estima atunci că pe baza 
aplicării in producție a noii tehnologii — 
prin creșterea productivității muncii, re
nunțarea la o serie de utilaje și diminua
rea consumului unor utilități — uzina va 
putea obține, anual, economii la prețul de 
cost in valoare de trei milioane lei. Iată 
insă că din 1968 și pinâ in 1970 s-au tur
nat doar circa 10 000 tone de lingotiere, 
iar in anul curent 360 tone lingotiere — 
adică o cantitate cu mult inferioară celei 
prevăzute inițial. Nu întîmplător, la ora 
actuală, instalația respectivă este lăsată 

produs la parametrii calitativi maximi dacă 
nu se asigură condițiile elementare de fa
bricație (așa cum nu s-au asigurat la Com
binatul de la Jilava) 7 Mai ales că cercetă
torii afirmă — și nu există nid un motiv 
să nu fie crezuți — că în institut s-a pro
dus furtun Rotary rezistent la 350 atm. 
După cum ne spunea ing. Corneliu Ghirco
iașu, atunci cînd s-a hotărît importul insta
lațiilor respective, cercetătorilor li s-au pus 
două întrebări : puteți asigura finalizarea 
cercetării într-un an de zile și ce garanții 
oferiți că acest termen va fi respectat, că 
rezultatele vor fi satisfăcătoare 7 întrebăm 
și noi : ce garanții pot oferi niște cercetă
tori că munca lor va da roadele dorite, 
dacă nu li se oferă posibilitatea aplicării 
soluțiilor, dacă rezultatele muncii lor sînt 
privite cu neîncredere și chiar ignorate 7

Cercetătorilor institutului li s-au cerut 
rezultate într-un an. Nu s-au putut încadra 
în acest termen. E adevărat, lucrările de 
elaborare a temelor respective s-au eșalo
nat pe mai mulți ani. Dar nici importul 
instalațiilor și tehnologiilor, in cele două 
cazuri de care ne ocupăm, nu a rezolvat 
problemele mai repede. Mai mult, rezulta
tele cercetării românești au fost încheiate 
mai repede decît termenul cînd au început 
să producă instalațiile aduse din import. 
Dar specialiștii din producție optaseră deja 
și nu se puteau dezice, nu se mai puteau 
contrazice ; așa că au amînat folosirea și 
obținerea unor rezultate bune cu instalațiile 
și tehnologiile românești. Dar faptul că a- 
ceasta „alegere" a . costat statul imporțante 
fonduri valutare, că instalațiile din import 
nu au intrat în funcțiune la timp și nu au 
fost utilizate nici cele puse la punct de 
cercetarea noastră, că a continuat aprovi
zionarea din străinătate cu produsele nece
sare (numai importul din ultimele 20 de 
luni al furtunurilor Rotary s-a ridicat la 
400 000 lei valută) — unii caută acum să-1 
uite, pentru a acoperi nepăsarea de care 
au dat dovadă in aceste cazuri pe care le-au 
patronat.

De ce să ne ascundem după deget 7 în 
aceste două cazuri, aduse în discuție, re
zultatele bune obținute prin gindirea unor 
specialiști români nu au fost aplicate în 
producție datorită lipsei de încredere față 
de soluțiile elaborate de institutul amintit. 
Acesta a fost motivul principal. Nu poate 
fi contestat că era mult mai tentantă op
țiunea pentru import. Trebuie insă spus 
răspicat : soluțiile puse la punct de specia
liștii noștri nu erau cu nimic mai prejos 
decît cele din străinătate. Aceștia puteau 
să asigure rezolvarea cu brio a celor mai 
exigente probleme ale producției legate de 
funcționarea acestor instalații. Acest lucru 
nu s-a întîmplat. Ce răspuns pot da foru
rile de resort ale industriei ușoare la aceste 
situații, cine poartă răspunderea pentru su
mele irosite și ce perspectivă au în prac
tică cele două cercetări științifice autoh
tone 7 

în paragină, cei din secția de turnătorie a 
uzinei solicitînd chiar scoaterea ei din hală, 
întrucît aceasta a devenit inutilă. Cum de 
s-a ajuns la acest abandon ? De ce s-a re
nunțat la un procedeu tehnologic care „de
butase" cu cele mai bune aprecieri din par
tea specialiștilor și ce explicație se poate 
da irosirii importantelor sume cheltuite cu 
lucrările de cercetare și cu realizarea in
stalației ? De ce conducerea uzinei „Vic
toria" din Călan s-a împăcat cu ideea de 
a nu obține, în fiecare an, economii de 
cîteva milioane- lei la prețul de cost 7

— Cît timp am folosit materialele indi
cate de cercetători, totul a mers bine — 
ne-a spus tov. Doinei Frcnzoni, inginerul 
șef al uzinei din Călan. Apoi, înlocuind 
silicatul alb — deficitar in economie — cu 
cel roșu, calitatea lingotierelor s-a înrău
tățit și, acum, am abandonat instalația.

Cu alte cuvinte, la prima dificultate mai 
mare, elanul cu care se pornise la treabă 
s-a risipit ca un fum. în loc să perseve
reze pentru obținerea, în continuare, a ma
terialului indicat de cercetători — silicatul 
alb — material avut in vedere la elabora
rea, finalizarea și aplicarea cercetării amin
tite — eforturi ce ar fi fost pe deplin jus
tificate, date fiind avantajele economice pe 
care le oferea noua instalație — sau, în 
ultimă instanță, să se apeleze la cercetă
tori, pentru a se adapta instalația și teh
nologia la noul material — doar uzina era 
cea mai interesată in obținerea unor re
zultate economico-financiare superioare — 
cei de la „Victoria" din Călan au depus 
armele, cum se spune. De altfel, tov. Ionel 
Hodorog, secretarul comitetului de partid 
de la uzina „Victoria" din Călan, a recunos
cut deschis că, în privința, aplicării proce
deului AFA, în ultimul timp s-a manifestat 
o slăbire a interesului, chiar delăsare. Ade
vărul este că prin această formulare ele
gantă — „slăbire a interesului" etc. — 
nu s-a spus deloc lucrurilor pe nume. După 
cum arătam, unul din efectele aplicării în 
producția curentă a noii tehnologii constă 
în creșterea spectaculoasă a productivității 
muncii în secția de turnătorie. Evident, în 
aceste condiții, o parte din lucrătorii sec
ției ar fi trebuit repartizați tn alte sectoa
re de activitate din uzină. Or, din discu
țiile cu muncitori din această întreprindere 
siderurgică, cu specialiști din afara ei, s-a 

desprins că această posibilitate nu era pri
vită favorabil de unii salariați. Dar care 
a fost, in aceste împrejurări, activitatea or
ganizației de partid 7 Cum a intervenit ea 
împotriva acestor manifestări de rezistență 
la nou ale unor lucrători 7 Prin pasivi
tate, prin aprecieri de genul „slăbire a in
teresului" ?

Este un lucru bine cunoscut că atunci 
cînd se introduce o nouă tehnologie într-o 
întreprindere, menită să asigure obținerea 
unei productivități superioare a muncii, pot 
apărea anumite disponibilități de forță de 
muncă, care în mod obiectiv determină o 
anumită mobilitate în repartizarea și folo
sirea ei. Ar fi desigur o aberație ca cineva 
să-și imagineze că este posibil — pe de 
o parte — să se promoveze noul tn tehnică 
și tehnologie. Iar — pe de altă parte — să 
se mențină intact numărul de oameni folo
siți în producție, într-o secție sau alta, în- 
tr-o întreprindere sau alta. Raționalizarea 
consumului de forță de muncă, adaptarea 
acesteia la schimbările intervenite în pro
ducție apar, deci, ca o necesitate a dezvol
tării economice. Așa trebuiau înțelese lu
crurile și la uzina din Călan și, în această 
privință, organizația de partid de aici era 
datoare să acționeze cu toată fermitatea și 
puterea de convingere.

Cazul abandonării procedeului AFA în 
această uzină ni se pare cu atît mai 
de neînțeles cu cît, în decursul anilor,

Cînd orgoliul și ambițiile 
înguste înealcă interesele 

economiei naționale...

Dr. chimist E. Cohn, .unul din membrii 
colectivului de cercetători care s-au ocu
pat de tema* respectivă, ne-a spus : „Cît 
timp am acordat asistență tehnică în uzi
nă, lucrurile au mers bine ; cum am ple
cat, deficiențele s-au ținut lanț. Ce să 
facem, să detașăm în permanență un cer
cetător in uzină, la nesfîrșit 7 !“ Este ade
vărat, această variantă era greu de asi
gurat. Dar nu trebuie să se uite că, pe 
parcurs, au apărut și unele deficiențe în 
funcționarea instalației. Cine să le înlă
ture, dacă nu autorii cercetării 7 Aici a in
tervenit o curioasă dereglare a mecanis
mului colaborării cercetare-productie. In
tre timp, cîțiva din membrii de bază ai 
colectivului de cercetare s-au transferat la 
Institutul de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini (I.C.T.C.M.). Tocmai 
cu acest Institut a încheiat contractul de 
cercetare respectiv și uzina „Victoria" din 
Călan. Cei cîțiva cercetători transferați 
aici nu puteau, însă, face mare lucru, 
pentru continuarea cercetării procedeului 
AFA, fără ajutorul colegilor lor rămași la 
Institutul de cercetări metalurgice (ICEM). 
„ICEM este răspunzător de întreaga lu
crare și trebuie să ne sprijine în conti
nuare, în această cercetare, chiar dacă unii 
membri ai colectivului respectiv au ple
cat la alt loc de muncă" — opina dr. ing. 
Constantin Cosneanu, conducătorul colec
tivului care a cercetat tema în discuție, 
azi șef de laborator la I.C.T.C.M. „Nu pu
tem acorda nici un fel de sprijin, pentru 
că uzina beneficiară a rezultatelor cerce
tării a încheiat contractul cu I.C.T.C.M., 
și nu cu noi" — au dat replica cei de la 
ICEM (ing. Nicolae Iatan, șef de labora
tor, ing. Valentin Catanâ, cercetător prin
cipal). „Ni s-a cerut să lucrăm pe baza 
unui subcontract — ne-au spus ei — dar 
nu putem accepta o asemenea formulă : 
noi să muncim și alții 6ă culeagă foloa
sele. Dacă s-ar fi încheiat contractul cu 
noi, era cu totul altceva...."

La prima vedere, asemenea argumente 
par plauzibile. Dar ele trădează un mod 
îngust de a privi, lucrurile. Invocarea 
„formei" contractului pentru tergiver
sarea cercetării respective camuflează, 
de fapt, un orgoliu dus pînă la absurd, 
o mentalitate care exclude posibilitatea 
de a colabora. Pentru satisfacerea 
unor ambiții (cum să le spunem alt
fel 7), un colectiv de valoroși specialiști nu 
acceptă mult timp să se reunească cu cei 
cu care au lucrat cot la cot, ca să dea cele 
mai bune soluții, pentru ca eforturile mun
cii lor comune, de ani de zile, să dea, în 
sfîrșit, roadele așteptate. Ce primează : un 
capriciu, o „formă" de contract sau satis
facerea unor interese majore ale econo
miei naționale ? Se știe că, pentru fabri
carea unui tractor, a unui camion, a unei 
locomotive cooperează zeci și zeci de în
treprinderi. Unde am ajunge dacă unitatea 
economică ce cumpără un tractor ar trebui 
să incheie cîte un contract cu fiecare din 
cei ce concură la realizarea produsului fi-

Dezvoltarea și modernizarea industriei noastre socialiste, pe baza tehnicii 
celei mai avansate, a introducerii continue în producție a celor mai noi cuceriri 
ale științei — prevederi esențiale ale Congresului al X-lea al P.C.R. — asigură 
obținerea unei înalte productivități a muncii la scara întregii societăți, amplifi
carea puternică a eficienței întregii economii. A subaprecia, în aceste condiții, 
rolul cercetării științifice proprii, a nu depune eforturi susținute pentru aplicarea 
neîntîrziată a rezultatelor acesteia în practică înseamnă a te lipsi de largi posi
bilități pentru dezvoltarea și perfecționarea mai rapidă a producției. Importul de 
utilaje, mașini, procese tehnologice și licențe nu poate suplini eforturile stărui
toare pentru cercetarea științifică proprie, iar mărginirea, în unele cazuri, doar 
ia achiziționarea acestora echivalează cu resemnarea, cu poziția de a te limita 
să cumperi tot timpul inteligență — cel mai scump bun existent astăzi pe piața 
mondială. Acestea sînt concluzii verificate de viață, de care întreprinderile in
dustriale și institutele de cercetare științifică trebuie să țină seama mai mult 
decît pînă acum. Cît privește situațiile investigate în ancheta noastră, considerăm 
că institutele respective, forurile lor de resort și din cadrul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie au capacitatea să Ie soluționeze neîntîrziat, in mod 
favorabil, potrivit intereselor majore ale economiei naționale. Nu tendința de a 
găsi acum un „țap ispășitor", de a aduce justificări, trebuie să primeze, ci spiritul 
de colaborare, de înaltă răspundere în introducerea grabnică a rezultatelor cer- • 
cetării științifice în producție, în valorificarea stăruitoare, integrală a acestora 
in practică. Punem Ia dispoziția cadrelor din cercetare și din producție coloa
nele ziarului nostru, pentru a releva modul de rezolvare a acestor probleme, 
pentru a Impulsiona aplicarea in practică și a altor soluții științifice aflate Încă 
„in sertare", in loc ca acestea să genereze o maximă eficiență in întreprinde
rile noastre industriale.

Anchetă realizată de Dan MATEESCU, 
Constantul CĂPRARU, Sabin IONESCU

uzina „Victoria" din Călan șl-a făurit 
renumele de adevărat laborator pentru 
experimentarea tehnicii noi. Lista unor 
procedee și instalații originale româ
nești aplicate pentru prima oară la această 
întreprindere siderurgică este bogată, fie
care „premieră" oferind reale satisfacții 
colectivului uzinei.

Dar se mai pune o întrebare : ce au fă
cut în acest răstimp cercetătorii, autorii 
procedeului AFA, văzînd că rezultatele 
muncii lor nu au finalitatea normală 7 Fără 
îndoială, rolul principal de element motrice 
pentru aplicarea in producție a rezultatelor 
cercetării științifice proprii, pentru promo1- 
varea largă a noului revine, în primul 
rînd, întreprinderilor industriale, conduce
rilor acestora. Aceasta nu înseamnă însă 
că, o dată ce o lucrare de cercetare a fost 
încheiată, rolul cercetătorilor a încetat. Ar 
fi greșit să se considere că „munca mea, 
ca cercetător, este pînă aici, iar a ta, ca 
lucrător din producție, de-aici încolo". Nu
mai prin conlucrarea strînsă între cerce
tători și specialiștii din uzine, prin străda
nia lor umăr la umăr pentru depășirea tu
turor obstacoleloi se poate asigura succe
sul deplin tn producție al aplicării rezul
tatelor fiecărei cercetări științifice. Deci, în 
fața pericolului abandonării procedeului 
AFA, care a fost reacția autorilor cerce
tării 7 Pasivitatea.

nit 7 Ce s-ar lntlmpla dacă flecare uzină, 
care realizează unul sau altul din reperele 
viitorului tractor, ar ține cu orice preț ca 
„emblema" ei să fie țintuită pe capota a- 
cestuia 7 Iar in timp ce unii din grupul de 
cercetători care au elaborat procedeul 
AFA așteaptă reglementarea formei, în
cheierea unui contract pe care să-și vadă 
semnătura, problemele majore, de Interes 
general, a căror soluționare implică contri
buția lor neîntîrziată, sînt nerezolvate : la 
Călan, o instalație care a costat sute și sute 
'de'miivde lei este în pericol de a fi arun
cată la fiare vechi și, prin nefolosirea ei, 
prețul de cost al producției nu a putut fi 
diminuat cu economiile scontate.

Problema se poate pune și altfel. Cerce
tătorii respectivi au fost interesați și au 
acționat numai pînă cînd au obținut certi
ficarea uzinei beneficiare că rezultatele 
cercetării lor sînt satisfăcătoare. O aseme
nea certificare este necesară pentru ca lu
crările de cercetare pe o temă sau alta să 
fie considerate încheiate — de aceasta de- 
pinzînd salarizarea, alte stimulente mate
riale. Nu credem însă că acesta constituie 
adevăratul motiv care a determinat pe cer
cetătorii respectivi să-și considere încheia
tă misiunea în cazul finalizării și aplicării 
procedeului AFA. Că lucrurile nu stau 
nicidecum așa, colectivul respectiv de spe
cialiști o poate dovedi acum. La ora actua
lă, așa cum s-a desprins din investigațiile 
noastre, există toate premisele ca procedeul 
AFA să fie repus pe linia de plutire. Con
ducerea Centralei siderurgice de la Hune
doara și aceea a uzinei „Victoria" din Călan 
sînt hotărite să acorde în acest sens tot 
sprijinul cercetătorilor. Ceea ce se impune 
acum~ cu stringență este reunirea tuturor 
forțelor specialiștilor — cercetători științi
fici și lucrători din producție, de la uzina 
din Călan și de la centrala de resort — 
care au contribuit la elaborarea soluției 
respective, intensificarea eforturilor acesto
ra pentru ca lucrarea să fie dusă la bun • 
sfîrșit. De cea mai mare importanță este ( 
însă ca sprijinul uzinei și al centralei do 
la Hunedoara să nu se limiteze doar la 
asigurarea condițiilor materiale în vederea 
punerii la punct a instalației și tehnologiei ; 
sarcina acestora, a organizației de partid 
este de a explica oamenilor avantajele a- 
plicării procedeului AFA, de a atrage da 
partea noului în producție pe fiecare mun
citor. în ultimă instanță, tocmai de atitu
dinea oamenilor — fie că sînt cercetători, 
conducători din producție sau simpli mun
citori — depinde ca acest procedeu modern 
să-și găsească deplina aplicare. In activi
tatea lor, toți cei angrenați în finalizarea 
procedeului AFA nu trebuie să uite nici 
o clipă că statul nu poate admite să se 
investească sume de bani in cercetări știin
țifice „lăsate în drum" ; dimpotrivă, este 
îndreptățit să ceară să se obțină materiali
zarea efectelor deosebit de favorabile pe 
care le poate asigura aplicarea stăruitoare 
și integrală în producție a rezultatelor bune 
ale activității de cercetare științifică.
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COMUMSCAT COMUN 
cu privire la vizita oficială in Republica 

Socialistă România a ministrului afacerilor

externe al Regatului Maroc
La Invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Regatului Ma
roc, dr. Abdellatif Filali, a efectuat 
o vizită oficială în Republica So
cialistă România intre 3 și 7 de
cembrie 1971.

In timpul șederii în România, mi
nistrul afacerilor externe al Rega
tului Maroc, dr. Abdellatif Filali, a 
fost primit de către președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
precum și de președintele'Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Ministrul afacerilor externe, dr. 
Abdellatif Filali, a avut convorbiri 
oficiale cu ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și întreve
deri cu. ministrul comerțului exte
rior, Cornel Burtică.

Convorbirile, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, au prilejuit exa
minarea aprofundată a relațiilor bi
laterale și a principalelor probleme 
internaționale actuale.

Evocînd rezultatele fructuoase ale 
vizitei oficiale în Maroc a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, direcțiile 
de dezvoltare a relațiilor de colabo- 
r'-tje bilaterală stabilite în convor
birile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan II, cei 
doi miniștri ai afacerilor externe au 
constatat cu satisfacție că relațiile 
româno-marocane se lărgesc conti
nuu în toate domeniile, în interesul 
celor două popoare, al păcii și înțe
legerii internaționale.

In timpul vizitei s-au semnat a- 
eordurile privind transporturile ae
riene civile, colaborarea în domeniul 
turismului și desființarea vizelor.

De asemenea, a avut loc sesiunea 
a 2-a a Comisiei mixte româno-ma
rocane, care a analizat stadiul reali
zării prevederilor acordurilor bilate
rale în vigoare și îndeosebi a celor 
din aide-mămoire-ul încheiat la 10 
decembrie 1970, cu prilejul vizitei la 
nivel înalt. Comisia a stabilit acți
unile ce urmează a fi întreprinse de 
ambele părți în vederea punerii în 
aplicare a unui program pe termen 
lung avînd drept scop dezvoltarea 
cooperării industriale . și tehnice, a 
schimburilor comerciale.

In acest spirit a fost semnat un 
protocol privind schimburile- comer
ciale pe perioada 1972—1975. De ase
menea, au fost discutate o serie de 
proiecte economice în vederea rea
lizării lor în cooperare cu România, 
pe termen scurt și mediu, în cadrul 
planului de dezvoltare marocan.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste, România, Corneliu 
Mănescu, și mini'stpil -afacerilor ex
terne al Regatului ..Maroc, dr. Ab
dellatif Filali, au reafirmat ,dorința 
guvernelor lor de extindere a rapor
turilor româno-marocane pe multiple 
planuri.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra principalelor probleme inter
naționale actuale, cele două părți 
s-au pronunțat pentru lichidarea fo
carelor de tensiune și conflict, solu
ționarea pe cale pașnică a probleme
lor litigioase, pentru asigurarea păcii 
în întreaga lume și garantarea secu
rității tuturor statelor. Ele au decla
rat că pentru instaurarea unui cli
mat de pace și colaborare în întrea
ga lume este imperios necesar să. se 
respecte cu strictețe in relațiile din
tre toate statele, mari sau mici, prin
cipiile independenței și suveranității 
•naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, și a- 
vantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
dreptul sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî în mod liber soarta sa.

In legătură cu Orientul Apropiat, 
cele două părți și-au exprimat îngri
jorarea față de agravarea situației 
din zonă și au reafirmat necesitatea 
soluționării urgente a conflictului în 
conformitate cu principiile Cartei 
Națiunilor Unite și cu rezoluțiile pen
dinte ale Consiliului de Securitate și 
ale Adunării Generale a O.N.U. Ele 
au subliniat că pentru stabilirea unei 
păci juste și durabile în Orientul A- 
propiat este necesar să fie respec
tate drepturile legitime ale poporului 
Palestinian.

In ceea ce privește situația din In
dochina, cele două părți s-au pro
nunțat pentru încetarea oricărei in
tervenții străine și pentru rezolvarea 
conflictului pe cale pașnică, astfel ca 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să-și poată exercita dreptul 
de a decide ele însele asupra desti
nelor lor, fără nici un amestec din 
afară.

Reafirmîndu-și simpatia și solida
ritatea cu lupta pentru independență 
și libertate a popoarelor împotriva 
colonialismului, cele două părți au 
condamnat menținerea pe continentul 
african a unor teritorii sub dominația 
străină și politica de discriminare ra
sială și apartheid practicată de regi
murile din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia.

Cele două părți au apreciat că vi
zita ministrului afacerilor externe al 
Regatului Maroc, dr. Abdellatif Filali, 
în Republica Socialistă România, con
vorbirile avute cu această ocazie re
prezintă o nouă contribuție la extin
derea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări și po
poare.

Ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc a exprimat mulțumi
rile sale pentru primirea caldă și 
prietenească ce i-a fost rezervată 
atît lui cit și delegației marocane.

Dr. Abdellatif Filali, ministrul afa
cerilor externe al Regatului Maroc, a 
invitat pe ministrul afacerilor-externe 
al Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, să facă o vizită ofi
cială în Maroc. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere. Data vizitei se va 
stabili ulterior, pe cale diplomatică.

Oaspetele a părăsit Capitala
Ministrul afacerilor externe al Re

gatului Maroc, dr. Abdellatif Filali, 
care a făcut o vizită oficială în țara 
noastră, a părăsit marți după-amiază 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

Oaspetele a fost însoțit de Abde
laziz Bennani, ambasador, directorul 
Direcției cooperării economice și cul
turale din M.A.E., Bennani Smires, 
ambasador, directorul protocolului 
M.A.E., Boubker Cherkaoui, șeful 
Diviziunii pentru problemele europe
ne și americane din M.A.E., Mous- 
tapha Benhayoun, șef de cabinet la 
Secretariatul de Stat pentru Comerț, 
Industrie și Marina Comercială, și 
Aii Amor, de la Secretariatul de Stat 
al Finanțelor.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul marocan a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Vasile Mircea, 
ambasadorul României în Maroc, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Larabi Demaghla- 
trous, ambasadorul Republicii Alge
riene Democratice și Populare, Sa
lah Eddin I. Al-Sheikhli, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Irak, și Ibrahim Youssri, 1 însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Republi
cii Arabe Egipt la București.

(Agerpres)

Plecarea ministrului industriei
petrolului al U. R.S.S.

Ministrul industriei petrolului al 
U.R.S.S.,- V. D. Șasin, însoțit de un 
grup de specialiști, care a făcut o 
vizită in țâra noastră Ia invitația 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, Bujor Almășan, a părăsit 
marți seara Capitala.

Ministrul sovietic a avut convor
biri cu omologul său român privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre petroliștii români și so
vietici, a vizitat schele petroliere, 
uzine producătoare de utilaje și in
stalații, precum și unități de cerce
tare și proiectare din acest domeniu.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de ministrul Bujor Almășan, pre
cum și de V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

La sfîrșitul vizitei, V. D. Șasin a 
făcut o scurtă declarație redactoru
lui Agenției române de presă „Ager
pres". Gheorghe leva.

Referindu-se la colaborarea exis
tentă între România și U.R.S.S. In 
domeniul industriei petrolului, oaspe
tele a subliniat că ea datează de 
mulți ani. S-au efectuat numeroase 
schimburi, atît de instalații, cit și dc 
utilaje petroliere. Protocolul privind 
colaborarea directă între ministerele 
de resort ale țărilor noastre, semnat 
la București, stabilește soluții și mă
suri concrete pentru o serie de pro
bleme, in special de ordin tehnic și 
științific. Cred, a precizat ministrul 
sovietic, că această colaborare a 
noastră se va dezvolta și adinei în 
perspectivă, pe baza unui program 
foarte larg.

Ministrul afacerilor externe al Marelui
Ducat al Luxemburgului

va face o vizită oficială in Romania
La invitația ministrului afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu, în peri
oada 15—19 decembrie, ministrul afa
cerilor externe al Marelui Ducat al

Luxemburgului, Gaston Thorn, îm
preună cu soția, va face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia.

Vizita directorului general al 
Organizației Planului din Iran

Marți dimineață, directorul gene
ral al Organizației Planului din Iran, 
Khodadad Farmanfărmaian, a vizi
tat Uzinele de tractoare din Brașov. 
Gazdele au împărtășit cu acest pri
lej din preocupările colectivului 
pentru continua diversificare a pro
ducției și au prezentat citeva sec
ții principale ale uzinei.

A fost vizitată, de asemenea,. sta
țiunea turistică Poiana Brașov.

în cursul după-amiezii, la Brașov

au continuat convorbirile între Ma
xim Berghianu, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, și Kho
dadad Farmanfarmaian, în cadrul 
cărora au fost discutate probleme 
privind promovarea, pe mai departe, 
a cooperării economice dintre cele 
două țări.

Seara, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării a oferit un dineu 
în onoarea oaspetelui iranian.

(Agerpres)

SOSIREA ÎN CAPITALĂ A MINISTRULUI
COMERȚULUI INTERIOR AL R. P. BULGARIA

La invitația ministrului comerțului 
interior, Nicolae Bozdog, marți după- 
amiază a sosit în Capitală ministrul 
comerțului interior al R, P. Bulga
ria, Gheorghi Karamanev, în vederea 
încheierii protocoalelor priyind 
schimburile de bunuri de larg con
sum și colaborarea tehnico-știin-

țifică între cele două ministere pe 
anul 1972.

La sosire, oaspetele a fost fntîm- 
pinat de membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Interior, pre
cum și de Spas Gospodov, ambasa
dorul R.P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

Cronica zilei
Teatrul de comedie din Budapesta 

a prezentat marți seara, în Capitală, 
un spectacol de gală cu piesa „De
fecțiune tehnică" de Szakony Karoly.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, ziariști, un numeros 
public.

La spectacol a asistat Simo Jeno, 
adjunct ăl ministrului culturii din 
R. P. Ungară, care se află în vizită 
în țara noastră.

Au luat parte Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare Ia București, 
membri ai ambasadei, șefi de misi
uni diplomatice, membri ai corpului 
diplomatic.

Piesa „Defecțiune tehnică" este o 
satiră ascuțită la adresa unor menta
lități și concepții mic-burgheze des
pre viață. Ea este pusă in scenă, în
tr-o viziune artistică modernă, de re
gizorul Vărkony Zoltan, artist emerit,

laureat al premiului „Kossuth". Din 
distribuție au făcut parte Pager An
tal, Bulla Elma, laureați ai premiului 
„Kossuth", alte nume de prestigiu ale 
artei interpretative din R. P. Ungară.

Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes.

★
La Timișoara a avut loc marți ver

nisajul expoziției de fotografii artis
tice „U.R.S.S., țara și oamenii".

în alocuțiunile rostite cu acest pri- a 
lej, conf. Traian Sencu, vicepreședinte H 
al consiliului județean de cultură și ■ 
educație socialistă, și N.A. Netiosov, 
consilier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București, au subliniat semnificația 
acestei manifestări în cadrul tradi
ționalelor relații culturale româno- 
sovietice.

Expoziția cuprinde fotografii alb- 
negru și color, care redau imagini 
cu teme istorice, sociale și culturale, 
frumusețile naturii, instantanee din 
viața și munca oamenilor sovietici.

★
A. apărut numărul de Anul Nou a! 

revistei. „MAGAZIN ISTORIC". |

ASTĂZI

„z/ pună",
LA ORA 13,30, la BUCUREȘTI, 

TG. MUREȘ, CLUJ, PETRO
ȘANI, CONSTANȚA, ORADEA 
— meciuri în cadrul penultimei 
etape a turului campionatului 
diviziei A.

Gazdele sau oaspeții au în aceeași 
măsură șanse la victorie, după cum 
nu-i deloc exclus ca, la sfîrșitul ce
lor 90 de minute de joc, tabela de 
marcaj să consemneze egalitatea. 
Dintre cele șase partide (Dinamo — 
Petrolul, A.S.A. — S.C. Bacău, Uni
versitatea Cluj — Steaua, Jiul — 
Universitatea Craiova. Farul — 
C.F.R., Crîșul—F.C. Argeș) un plus de 
atractivitate prezintă cea de la Tg. 
Mureș, unde formația băcăuană în
cearcă «asedierea» poziției de lider, 
și cea de la Constanța, unde echipa 
ceferiștilor din Cluj va căuta să se 
debaraseze, chiar dacă nu imediat, de ■ 
„lanterna roșie".

Radiodifuziunea va transmite în 
direct aspecte de Ia toate meciurile 
etapei (pe programul I).

LA ORA 16, pe stadionul din 
SETUBAL , U.T.A. susține me- 
ciul-retur din optimile de finală* 
ale „Cupei U.E.F.A." cu forma
ția portugheză VITTORIA din 
localitate.

Interes deosebit, speranțe pentru 
gazde, chiar dacă fotbaliștii noștri au 
avantajul celor trei goluri marcate 
în prima partidă, acum două să'ptă- 
mîni, la Arad. După o călătorie destul 
de obositoare, prin escalele îndelungi, 
U.T.A. a sosit la destinație luni noap
tea. Pregătirile pentru meciul de 
astăzi ale portughezilor s-au înche
iat duminică, o dată cu partida de 
campionat (1—0 cu Guimaraes), re
zultat in urma căruia Vittoria Setu- 
bal ocupă locul trei în clasament, 
după Benfica și Sporting Lisabona.

Aseară, în meci revanșă la handbal

LA FOTBAL
O știre de ultimă oră precizează 

că în formația arădeană s-a ivit o 
indisponibilitate : portarul Vidac este 
bolnav, folosirea lui fiind incertă.

LA ORA 21,30, pe stadionul 
„White Hart Lane“ din LON
DRA, echipa bucureșteană RA
PID dispută prima partidă din 
optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A." cu formația TOTTEN
HAM HOTSPUR.

în legătură cu ultimele prepara
tive dinaintea acestei partide, cores
pondentul nostru Nicolae Plopeanu 
ne-a transmis aseară următoarele : 
„Rapidiștii, sosiți la Londra luni 
după-amiază, au făcut ieri dimineață 
Un ușor antrenament, sub suprave
gherea antrenorului Bazil Marian, 
care a comunicat apoi formația : 
Răducanu — Pop, Boc. Lupescu, Co- 
drea — Dinu, Mușat, Dumitru — 
Năsturescu, Neagu și Codreanu. După 
cum se vede, antrenorul rapidist, 
cate a urmărit jocul de sîmbâtă al 
echipei Tottenham cu formația 
Southampton, a preferat o așezare 
4—3—3. Managerul echipei Totten
ham, Nicholson, a verificat forma ju
cătorilor săi tot în cadrul antrena
mentului de ieri dimineață, dar nu 
și-a dezvăluit planurile. Cert este că 
nu vor fi schimbări de la formația 
standard. Pentru jocurile de acasă, 
londonezii cunosc o singură tactică : 
atac și numai atac, în forță, pînă la 
sufocare, asupra echipei adverse, cu 
centrări înalte în fața porții, unde 
se plasează înaintașii Chivers (ac
tualmente golgeterul campionatului 
englez), Peters și Gilzean și chiar 
apărători ca England și Coates. Anti
dotul unei astfel de tactici poate fi 
însă găsit foarte ușor. De altfel, sîm- 
bătă, echipa Southampton, care in 
cele două meciuri anterioare primise 
13 goluri, a fost învinsă de Totten
ham doar... cu 1—0.

ROMÂNIA-
Revanșa meciului dintre handba- 

liștii români și elvețieni, ce a avut 
loc aseară în sala Florească, tre
buia să arate înainte de toate cît de 
întîmplătoare a fost victoria de du
minică a oaspeților, știut fiind că 
antrenorii noștri au încercat atunci 
un experiment preconceput (cu 
Gruia... simplu spectator în tribu
ne !) ce nu a dat — și nici nu poa
te da deocamdată — vreun rezultat. 
De ce ? Pentru că la jocul sub orice 
critică practicat de handbaliștii 
noștri n-a contribuit numai absența 
din formație a celui mai bun ata
cant, ci și (sau poate mai ales !) 
faptul că marea majoritate a celor 
ce au intrat în teren — indiferent 
pe ce perioade de timp și indife
rent de experiența ce o au — s-au 
comportat în așa fel incit exista 
Impresia: că... n-au mai jucat nicio
dată împreună. Oricît s-ar admite 
că în lotul reprezentativ se produc 
la ora actuală modificări esențiale, 
inclusiv de concepție de joc, prin 
introducerea masivă a unor hand- 
baliști tineri și prin lansarea in 
„linia întîi" a altor handbaliști mai 
experimentați (care pînă ieri-alal- 
tăieri intrau pe teren doar minute 
numărate, pentru a-i odihni pe ti
tulari), nu apar deloc motivate alura 
modestă a handbalului practicat de 
„noii veniți", greșelile de tehnică, 
precum și de orientare generală pe 
teren în fazele ofensive sau în cele 
defensive. Referirea aceasta nu are 
în vedere doar jocul de duminică 
seara. Valoarea recunoscută a ce
lor mai mulți dintre actualii com
ponent ai lotului național nu poate 
dispărea așa, peste noapte ! Există, 
se pare,, concepția — întru totul ne
firească — după care meciurile a- 
micale sau chiar unele turnee din 
această perioadă pot fi abordate 
mai degajat, fără să intereseze deloc 
rezultatul, un fel de jocuri de plă
cere și... de făcut experiențe. Este

ELVEȚIA 21-9
de admis, desigur, ideea că hand- g 
balul românesc are ca țintă de atins fi 
(căreia trebuie să i se subordoneze fi 
totul in pregătirile prealabile) o | 
bună, chiar foarte bună reprezentare H 
la Jocurile Olimpice. Dar aceasta nu 
înseamnă ca pînă atunci jucătorii 
care îmbracă tricoul național să-și 
permită orice fel de comportare, orice 
fel de rezultat in diferitele confrun
tări ce și le-a propus echipa Româ
niei, campioană mondială.

Revenind la partida de aseară, este 
de subliniat că selecționata României 
— cu Gruia în formație (dar nu în 
cea mai bună formă...) și cu un joc 
de ansamblu notabil (în apărare, mai a 
ales) — a reușit să presteze un joc 9 
apropiat valorii sale recunoscute și. H 
firesc, să ciștige la un scor edifica- fi 
tor : 21—9 (10—5). Realizatorii golu- a 
rilor echipei noastre au fost Birta- H 
lan.,și Gruia, primul cu 8 goluri (a- fi 
seară și-a făcut mult mai bine1 da- | 
toria !), iar cel de-al doilea cu .5 go- I 
luri. Merită evidențiată și angajarea | 
directă în cursa pentru înscrierea de | 
goluri a lui Stef, la activul căruia I 
aseară au fost trecute 3 goluri foarte ! 
frumoase, realizate pe contraatac sau j 
prin pătrundere la semicerc. Din e- 
chipa Elveției s-au remarcat ca 
realizatori Santini și Meyer.

Ion DUMITRIU
Selecționata feminină de hand- fi 

bal a țării noastre a susținut j! 
aseară, în deschidere la meciul | 
masculin România — Elveția. g 
ultima partidă de verificare | 
înaintea plecării (mîine) în O- g 
landa, pentru turneul final al fi 
campionatului mondial. Sparing- a 
partener : echipa Universitatea | 
București. în cursul zilei de as- g 
tăzi, biroul federal va lua în g 
discuție propunerile antrenorilor H 
Zugrăvescu și Simion și va de- B 
finitiva lotul ce urmează să facă | 
deplasarea la mondiale. 8

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL VI-LEA

Ședința din 7 decembrie
VARȘOVIA 7 — Trimișii speciali 

Agerpres transmit : Marți, în cea 
de-a doua zi a lucrărilor Congresului 
al VI-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, au început dezbaterile 
asupra raportului programatic al Bi
roului Politic „Sarcinile partidului 
pentru dezvoltarea socialistă continuă 
a Republicii Populare Polone", pre
zentat ' de tovarășul Edward Gierek.

Z. Grudzien, prim-secretar al Co
mitetului voievodal Katowice al 
P.M.U.P., a înfățișat activitatea celor 
300 000 membri ai partidului din acest 
voievodat, contribuția lor la obține
rea în acest an a unei producții su
plimentare în valoare de 6 miliarde 
zloți. El a subliniat necesitatea con
centrării eforturilor în direcția îm
bunătățirii condițiilor de muncă prin 
mecanizare în mine, oțelării, furna
le. în transportul feroviar.

Jerzy Zasada, prim-secretar al Co
mitetului voievodal Poznan al 
RM.U.P., a subliniat efectul pozitiv 
âî hotărîrilor plenarelor a VlI-a și 
a VlII-a ale C.C. al P.M.U.P. asupra 
vieții de partid și activității de con
strucție economică, a sporirii preo
cupărilor pentru rezolvarea proble
melor sociale,

Zygmunt Wronski, muncitor la uzi
nele „Ursus" din Varșovia, a înfățișat 
o seamă de rezultate pozitive deți
nute în producție în ultimul an, rele- 
vind însemnătatea creșterii rolului 
conducător al partidului în piarile 
întreprinderi.

în cuvintul său, Jozef Klasa, prim- 
secretar al Comitetului voievodal 
Cracovia, a evidențiat importanța 
strînsei legături dintre clasa munci
toare și intelectualitatea tehnică pen
tru rezolvarea problemelor complexe 
pe care le pune dezvoltarea construc
ției economice, menționînd, în acest 
sens, contribuția Academiei de mine 
și siderurgie din cadrul Universității 
Jagiellone la extinderea combinatu
lui siderurgic „V. I. Lenin".

Jadwiga Blusz, muncitoare la uzi
na „Wolczanka" din Lodz, a subliniat

necesitatea unei legături strinsg între 
preocupările privind activitatea pro
ductivă și cele legate de îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și viață, 
menționînd contribuția pozitivă adu
să de aplicarea unor propuneri de 
îmbunătățire a organizării muncii 
făcute de muncitoarele textiliste din 
Lodz.

Marian Bednarczik, sudor la Uzi
nele din Mielec, s-a referit în cuvin
tul său la perspectivele de dezvolta
re a unei ramuri noi a industriei 
poloneze, construcțiile aeronautice.

Tema principală a cuvintului lui 
Jozef Kempa, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Varșovia al 
P.M.U.P., a constituit-o activitatea 
organizațiilor de partid pentru dez
voltarea potențialului industrial și 
științific al capitalei.

Bogdan Nalezyty, electrician la 
Uzina de instalații electrice Byd
goszcz, a abordat în cuvintul său 
problema îmbunătățirii muncii în 
sectorul investițiilor, pentru crește
rea eficienței lor economice și gră
birea ritmurilor de punere în func
țiune a noilor capacități de producție.

Au mai luat cuvintul Tadeusz Po- 
rebski, rectorul Institutului politeh
nic din Wroclaw, și Henryk Bednarz, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Kielce al P.M.U.P.

în legătură cu apropiata aniversare 
a 30 de ani de la întemeierea Parti
dului Muncitoresc Polonez, congresul 
a adoptat o rezoluție de cinstire a 
memoriei luptătorilor mișcării mun
citorești care și-au jertfit viața în 
lupta pentru Polonia populară. Gru
puri de delegați la congres vor de-

★

In cursul serii, oaspeții de peste 
hotare, împreună cu conducătorii po
lonezi și delegații la congres, au fost 
invitați la un spectacol de gală or
ganizat cu prilejul celui de-al VI-lea 
Congres al P.M.U.P.

pune coroane la monumentele șl locu
rile istorice din Varșovia și Oswiecim.

Congresul a fost salutat de preșe
dintele Comitetului director al Par
tidului țărănesc unit, Stanislaw 
Gucwa, președintele. Comitetului di
rector al Partidului democrat, Zyg
munt Moskwa, președintele Consiliu
lui național al Frontului Unității 
Poporului, Janusz Groszkowski.

în ședința de marți după-amiază 
a rostit o cuvîntare de salut tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român. 
Cuvîntarea a fost subliniată prin vii 
și puternice aplauze.

în cursul zilei de marți, congresul 
a fost salutat de Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Ngu
yen Duy Trinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

în cursul ședinței de seară, Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
raportul „Direcțiile principale ale 
dezvoltării social-economice a Re
publicii Populare Polone în anii 
1971—1975".

Lucrările congresului oontinuă 
miercuri în cadrul comisiilor pe pro
bleme.

♦

Au asistat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general «1 
Partidului Comunist Român, și mem
brii delegației române.

Direcțiile principale ale dezvoltării social-economice
a Poloniei în perioada 1971-1975

Raportul prezentat de Piotr
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — în șe

dința de marți a. celui de-al VI-lea 
Congres al P.M.U.P., Piotr Jarosze
wicz, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat ra
portul privind direcțiile principale 
ale dezvoltării social-economice a 
Poloniei In perioada 1971—1975.

Vorbitorul a subliniat că programul 
conținut în raportul primului secre
tar al C.C. al P.M.U.P., E. Gierek, 
determină în mod clar direcțiile prin
cipale ale dezvoltării social-econo
mice și asigură o îmbunătățire mai 
rapidă decît în trecut a condițiilor 
de viață ale clasei muncitoare și în
tregului popor polonez. „Acesta, a 
spus el, este scopul principal al în
tregului proces social, care își gă
sește exprimarea în creșterea sala
riului real în cursul cincinalului ac
tual cu 17—18 la sută, în asigurarea , 
deplină și rațională a locului de mun- ‘ 
că pentru tineretul care pășește in 
viață, în extinderea sferei de deser
vire socială și a construcției de lo
cuințe. Baza materială a realizării 
acestui scop o va constitui creșterea 
venitului național cu 38—39 la sută 
în comparație cu anul 1970".

Arătînd că pe prim-plan în cate
goria principalelor probleme econo
mice se află investițiile, P. Jarosze
wicz a subliniat că limita lor este 
stabilită la aproximativ 1 430 miliar
de zloți : eforturile principale în do
meniul construcțiilor capitale vor fi 
orientate in direcția dezvoltării in
dustriei (o creștere de 53 la sută).

Din totalul de 606 miliarde zloți 
alocați în acest scop, aproximativ 
23,5 la sută sint destinați dezvoltării 
grupei „B“. adică industriei produ
cătoare de bunuri de larg consum, în 
timp ce în cincinalul precedent au 
fost alocate 18,5 la sută. Mijloace 
uriașe sînt afectate investițiilor în a- 
gricultură, în industria alimentară, 
ușoară, de mobilă, constructoare de 
mașini electrice, de prelucrare a me
talelor.

Un element indispensabil al îmbu
nătățirii generale a condițiilor de 
viață îl vor constitui reconstrucția și 
modernizarea orașelor, precum și 
crearea unor forme moderne pentru 
odihna maselor.

Investiții crescînde sînt destinate în 
principal pentru modernizarea și ex
tinderea întreprinderilor industriale. 
Profundele schimbări din procesele 
tehnologice, alături de dezvoltarea 
propriilor soluții tehnice, necesită de 
asemenea folosirea de licențe. Cri
teriul principal de apreciere a activi
tății tuturor verigilor în procesul de 
investiții trebuie să-l constituie răs
punsul la întrebarea : cit de accele
rat se înfăptuiește realizarea inves
tițiilor și in ce măsură fiecare din 
componentele sale a contribuit ia a- 
ceastă accelerare.

în cincinalul actual, într-o măsură 
tot mai mare decît pînă în prezent, 
volumul și dinamica venitului națio
nal vor depinde de creșterea pro
ducției industriale, de modernizarea 
și creșterea calității producției, a 
spus raportorul. Valoarea globală a 
producției industriale Va crește cu 
48—50 la sută, paralel cu o serie de 
schimbări treptate, dar deosebit de 
importante, ale structurii producției 
industriale. De exemplu, industria 
carboniferă va trebui să își mărească 
în cincinalul actual extracția pînă la 
167 milioane tone. Industria energe
tică va dispune în perioada 1971 — 
1975 de noi capacități totalizînd 6,5 
mii megawați, ceea ce va permite ca 
în anul 1975 să se livreze aproxima
tiv 96 miliarde kW/h energie (cu 49

la sută mai mult decît în 1970). Pro
ducția de oțel în anul 1975 va fi cu 
25 la sută mai mare decît în anul 
1970 și va reprezenta 14,7 milioane 
tone.

Raportorul a apreciat că în actualul 
cincinal, in întreprinderile industriale 
se poate obține creșterea productivi
tății muncii cu cel puțin 31 Is sută, v 
adică cu 5,6 la sută pe an (in timp 
ce în 1966—1970 productivitatea muncii 
a crescut cu 5 la sută pe an), iar în în
treprinderile de construcții și montaj 
— cu 30 la sută, adică cu 5,4 la sută pe 
an (în 1966—1970 sporul a fost de 5,2 
la sută). Un rol deosebit de impor
tant îl va avea în acest scop dezvol
tarea întrecerii socialiste.

Un stimulent material și moral al 
creșterii productivității muncii îl 
constituie politica activă în domeniul 
salariului și problemelor sociale. Sis
temul de salarizare care sb formează 
treptat în 1971 și în perioada 1972— 
1975 trebuie să fie, în principiile sale 
fundamentale, un sistem clar, precis, 
stabil, care să asigure o legătură 
strînsă între proporțiile cîștigurilor 
și rezultatele muncii.

îndeplinirea sarcinilor planului 
cincinal, a spus raportorul, este con
diționată de lărgirea participării Po
loniei la diviziunea internațională a 
muncii, de creșterea ritmului comer
țului exterior, care trebuie să satis
facă necesitățile țării de materii pri
me, tehnologie modernă, mașini, pre
cum și de mărfuri de larg consum, 
în 1975, comerțul exterior va crește 
cu aproximativ 57 la sută. în. acest 
scop, elaborăm și dezvoltăm forme 
noi, mai eficiente, de legături econo
mice internaționale.

Creșterea prevăzută a nivelului de 
trai este condiționată într-o măsură 
uriașă de dinamica dezvoltării pro
ducției agriculturii, a spus raporto
rul. Creșterea producției fitotehnice 
cu 17—20 la sută și zootehnice — cu 
19—21 la sută — aceasta este pro- 
blema cardinală a planului cincinal. 
Principala prevedere o constituie 
sporirea producției de carne și lapte, 
o dată cu creșterea producției de 
cereale și de nutrețuri. O mare în
semnătate o are producția de fructe 
și legume. Dinamica prevăzută pen
tru producția globală a gospodăriilor 
agricole de stat în anii 1971—1975 
este de două ori. mai mare decît pe 
ansa.mblul agriculturii.

Vorbind în continuare despre o- 
biectivele științei în realizarea cinci
nalului, Piotr Jaroszewicz a spus : 
Sarcinile mari și de răspundere care 
se află în fața științei se referă nu 
numai la industrie și construcții, ci 
și la abordarea problematicii com
plexe a agriculturii, a producției bu
nurilor de consum, a asistenței me
dicale și a protecției mediului na
tural.

Pentru prima dată în prevederile 
planului cincinal au fost stabiliți in
dicatori de creștere a coeficientului 
numărului de schimburi în industrie 
și construcții, care „constituie o cale 
de sporire considerabilă a producției 
cu. minimum de investiții". Un fac
tor dinamic de folosire a rezervelor 
îl constituie organizarea modernă a 
producției. Vom sprijini, a spus ra
portorul, dezvoltarea unor birouri 
specializate, care se ocupă cu con
sultarea în problemele organizării, 
precum și crearea și lărgirea centre
lor de pregătire și de dezvoltare a 
producției.

Referindu-se, în continuare, la 
schimburile comerciale ale Poloniei, 
Piotr Jaroszewicz a relevat că în în
făptuirea prevederilor generale ale 
scliimburilor comerciale un rol de

Jaroszewicz
seamă este chemat să-1 aibă expor
tul de produse ale industriei con
structoare de mașini electrice și de 
mărfuri de folosință îndelungată. Se 
prevede ca exportul de mașini, uti
laje și mijloace de transport să 
crească cu aproximativ 70 la sută.

„Este necesar, a spus el, ca pen
tru modernizarea potențialului in- 

*■ dustrial să se antreneze credite 
străine. Pînă acum nu am folosit 
așa cum se cuvine aceste posibili
tăți. Le vom folosi, preocupîndu-ne 
de echilibrul balanței de plăți și în- 
deplinindu-ne conștiincios obligațiile 
asumate".

Arătînd că un loc deosebit de im
portant în relațiile economice . ale 
Poloniei il ocupă statele socialiste, 
raportorul a menționat că principa
lul partener în domeniul colaborării 
economice și tehnico-științifice este 
Uniunea Sovietică. „Se dezvoltă cu 
succes legăturile noastre economice 
cu vecinii apropiați — Republica De
mocrată Germană și Republica So
cialistă Cehoslovacă, a spus rapor
torul. Am realizat un progres simți
tor în colaborarea economică cu 
Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Populară Ungară, Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă. Dintre partenerii 
economici importanți fac parte și 
celelalte state socialiste : Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, cu 
care avem legături comerciale avan
tajoase și cu care cooperăm, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Vietnam, Republica 
Cuba. Căutăm, de asemenea, să men
ținem și să dezvoltăm contacte eco
nomice reciproc avantajoase cu Re
publica Populară Chineză și Repu
blica Populară Albania".

„Acordăm o mare atenție extinde
rii comerțului și cooperării cu țările 
capitaliste dezvoltate, a relevat P. 
Jaroszewicz. Aducind avantaje eco
nomice reciproce, acestea contribuie, 
totodată, la normalizarea și îmbună
tățirea relațiilor dintre state cu sis
teme sociale diferite. în relațiile co
merciale cu Europa occidentală luăm 
in considerare rezultatele existenței 

'Pieței comune. Partenerii noștri co
merciali tradiționali care sînt mem
bri ai C.E.E. trebuie să caute să 
înlăture din practica acesteia barie
rele și restricțiile care împiedică 
cooperarea comercială și industrială".

Apreciind creșterea din ultimii ani 
a comerțului exterior și colaborării 
tehnice cu Italia. Franța. Marea Bri- 
tanie și Benelux, raportorul a arătat 
că Polonia caută, de asemenea, să 
creeze condiții pentru lărgirea con
tactelor cu Republica Federală a 
Germaniei, țările scandinave, cu ce
lelalte state din Europa occidentală 
și de sud, cît și cu țările capitaliste 
de peste ocean.

„Dezvoltarea relațiilor cu țările 
„lumii a treia" este avantajoasă atit 
pentru Polonia, cît și pentru aceste 
țări. Mergem în întimpinarea lor în 
diferite domenii ale colaborării", a 
spus raportorul.

„Sarcinile prezentate mai sus arată 
cu toată claritatea cite eforturi uria
șe trebuie să depunem pentru a reuși 
să obținem volumul prevăzut și ne
cesar al producției materiale, a spus 
în încheiere P. Jaroszewicz. O mun
că tot mai productivă și tot mai bine 
organizată, concentrată în întregime 
asupra îndeplinirii sarcinilor propu
se, va asigura Poloniei o dezvoltare 
mai intensă, iar societății o îmbună
tățire simțitoare a condițiilor de trai. 
Acționăm cu sentimentul încrederii 
in viitor, fiind profund convinși de 
justețea căii socialiste de dezvoltare, 
confirmată de experiența de 27 da 
ani a Poloniei populare".



AGRAVAREA CONFLICTULUI 

DINTRE iNDiA Șl PAKISTAN
DELHI 7 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt militar indian — citat 
de agențiile Reuter, France Presse și 
United Press International — a a- 
nunțat că forțele armate indiene au 
ocupat aerodromurile de la Jessore 
și Laluanirghat, orașele Sylhet și 
Jyenidah, precum și unele localități 
din districtele Rangpur și Mymen- 
singh din Pakistanul de est. El a 
declarat că, în prezent, „forțele in
diene dețin controlul efectiv asupra 
întregii zone de la nord de Pirgan- 
jand și Rangpur" (partea septentrio
nală a Pakistanului oriental). Purtă
torul de cuvînt indian a comunicat 
că aviația indiană a bombardat zone 
din districtele Jessore, Hillî, Gorag- 
hat și Corni 11a. Totodată, el a infor
mat că forțele aeronavale indiene au 
atacat porturile Khulna, Chalna și 
Mangla, iar marina de război irfdia- 
nă a bombardat aeroportul și cheiu
rile principalului port est-pakistanez, 
Chittagong.

Postul de radio „AII India", reluat 
de agențiile Reuter și France Presse, 
a anunțat că forțele indiene au pă
truns în provincia Singh din Pa
kistanul de vest, precum și în regiu
nea Sialkot, la nord-est de Lahore.

Potrivit surselor indiene, forțele 
pakistaneze au pierdut pînă acum 122 
tancuri și 53 de avioane.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt oficial indian, citat de agen
ția United Press International, a de
clarat că trupe pakistaneze,' susți
nute de tancuri, au lansat un pu
ternic atac în sectorul Chamb, din 
sudul Cașmirului. El a menționat că 
„trupele indiene au pierdut teren" 
și că îri zona respectivă continuă 
lupte grele. Ministrul indian al a- 
părării, Ragjivan Ram, a declarat, 
marți, în parlament, că, sub presiu
nea extremă a forțelor pakistaneze, 
trupele indiene s-au repliat pe po
ziții dinainte pregătite în acest sec
tor.

RAWALPINDI 7 (Agerpres). — 
Generalul Rao Farman Aii, consilier 
al guvernatorului general al provin
ciei răsăritene a Pakistanului, a de
clarat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că armata pakistaneză contro
lează întreaga provincie, cu excepția 
cîtorva porțiuni — relatează agenția 
France Presse. Forțele indiene, a a- 
dăugat el, nu au avansat decît in 
regiunea Thakurgăon, din nordul 
Pakistanului răsăritean.

Totodată, postul de radio pakista
nez, reluat de agenția France 
Presse. a anunțat că la Jessore, 
Laksham, Feni și Hilli, în Pakista
nul răsăritean, atacurile indiene au 
fost respinse. Un purtător de cuvînt 
oficial a anunțat, de asemenea, că 
trupele pakistaneze luptă energic îm
potriva atacurilor lansate de forțele 
indiene în regiunile Sialkot și 
Poonch, de la frontiera cu Cașmirul, 
dar au fost nevoite să cedeze teren 
la Gadra, în Rajasthan. Potrivit sur
selor oficiale pakistaneze, circa 
200 00(1 de. persoane s-au refugiat 
din regiunea Sialkot în ultimele pa
tru zile. Aceleași surse informează 
că peste 150 de civili pakistanezi 
și-au pierdut viața, iar numeroși 
alții au fost răniți în cursul bom
bardamentelor întreprinse de avioa
nele indiene în regiunile dens popu
late — Caraci, Lahore, Sialkot.

Pe de altă parte, postul de radio 
pakistanez — reluat de agențiile 
France Presse și ANSA — a anun
țat că, pe frontul occidental, forțele 
pakistaneze iși continuă înaintarea.

Potrivit surselor pakistaneze, 96 
de avioane indiene au fost, pînă în 
prezent, doborîte.

★
ISLAMABAD 7 (Agerpres). — 

Președintele Pakistanului, Yahya 
Khan, a cerut lui Zulfikar Aii 
Bhutto, liderul Partidului poporului, 
și lui Nurul Amin, președintele Par
tidului unit de coaliție, să formeze 
un guvern central — anunță agen
țiile U.P.I., Reuter și France Presse, 
citind postul de radio pakistanez. 
Potrivit aceluiași post de radio, noul 
guvern va fi instalat după 27 decem
brie.

Forțele patriotice 
cambodgiene au bombardat 
cu rachete Pnom Penh-ul
PNOM PENH 7 (Agerpres). — 

Forțele de rezistență din Cambodgia 
continuă să exercite presiuni asupra 
trupelor regimului Lon Noi ampla
sate în Pnom Penh și împrejurimi. 
După cum anunță agenția United 
Press International, în noaptea de 
luni spre marți, luptătorii din miș
carea de rezistență au bombardat cu 
rachete Pnom Penh-ul și aeroportul 
militar Pochentong, de la periferia 
capitalei. De asemenea, potrivit agen
ției France Presse, patrioții și-au 
continuat acțiunile de hărțuire a unor 
poziții lonnOliste din împrejurimile 
Pnom Penh-ului și au aruncat în aer 
două poduri, într-o zonă situată la 
20 de kilometri de capitală.

Congresul P. C. din Columbia
BOGOTA 7 .(Agerpres). — în con

tinuarea lucrărilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Columbia a luat cuvîntul Gilberto 
Vieira, secretar general al C.C. al 
partidului, care a expus principalele 
probleme ce vor ti examinate de 
delegați. Congresul, a spus el, va 
trasa căile de intensificare a luptei 
pentru recucerirea de către Colum
bia a principalelor ei bogății natu
rale și, in primul rînd, a petrolului. 
Un rol hotăritor în aceste condiții, a

spus Gilberto Vieira, îl au unitatea 
întregului popor columbian, extinde
rea frontului forțelor de stingă.

Secretarul general al C.C. al P.C. 
din Columbia a subliniat, în înche
iere, că „principala sarcină ce revi
ne Congresului partidului constă în 
transformarea avangărzii comuniste 
a oamenilor muncii intr-un partid de 
masă, capabil să contribuie, în mă
sură și mai mare, la crearea Unită
ții Populare din Columbia".

încheierea lucrărilor plenarei C.C. 
al P.C. din Japonia

0 nouă șl strălucită realizare a științei și tehnicii sovietice

Capsula stației automate 
„Marte-3" a coborîtjin 

pe „Planeta roșie"
MOSCOVA 7 (Ager

pres). — Capsula de 
coborîre a stației auto
mate sovietice „Marte- 
3“ a coborît lin pe 
planeta Marte, într-un 
punct situat în emis
fera sudică a „Plane

tei roșii", avînd coor
donatele de 45 grade 
latitudine sudică și 158 
grade longitudine ves
tică — anunță agenția 
T.A.S.S.

Semnalele emise de 
capsulă, au fost recep

ționate și înregistrate 
la bordul stației „Mar
te-3", care evoluează 
ca satelit al planetei 
Marte, și apoi au fost 
retransmise pa Pă- 
mînt, intre 2 și 5 de
cembrie.

Problema indo-pakistaneză transferată 
Adunării Generale a O.N.U.

PROIECT DE REZOLUȚIE CERÎND IMEDIATA ÎNCETARE 
A OSTILITĂȚILOR

NEW YORK 7. — Corespondentul 
nostru C. Alexandroaie transmite : 
Luni noaptea au luat sfîrșit lu
crările sesiunii extraordinare a 
Consiliului de Securitate consacrate 
examinării conflictului indo-pakista- 
nez cu hotărîrea de a transfera a- 
ceastă problemă dezbaterilor Adunării 
Generale a O.N.U.

Propunerea a fost făcută de repre
zentanții a opt state membre - ale 
Consiliului de Securitate — Somalia, 
Argentina, Burundi, Italia, Japonia, 
Nicaragua, Sierra Leone și S.U.A. — 
sub forma unui proiect de rezoluție 
care, „luînd în considerație faptul că 
lipsa unanimității a împiedicat Consi
liul să-și exercite prerogativele, pro
pune să transfere problema celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U".

Proiectul de rezoluție a fost adop
tat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.

Dînd curs cererii Consiliului de 
Securitate de a examina imediat si
tuația creată la frontiera indo-pakis
taneză, plenara Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite a ho- 
tărit marți să ia in dezbatere, cu 
prioritate, această chestiune, amî- 
nîndu-și, astfel, discuțiile în curs a- 
supra problemei Orientului Apropiat.

Reprezentantul permanent al Ar
gentinei la Națiunile Unite a intro
dus în dezbateri un proiect de rezo
luție, elaborat împreună cu delega

țiile Belgiei, Italiei, Somaliei, Nica
ragua, Sierrei Leone, Burundi, Spa
niei, Indoneziei, Tunisiei, care cere 
încetarea imediată a focului și ostili
tăților, retragerea trupelor ambelor 
părți în interiorul granițelor lor na
ționale și intensificarea eforturilor 
pentru reîntoarcerea voluntară a re- 
fugiaților est-pakistanezi la casele 
lor.

Noi acte agresive 
ale S.U.A. împotriva 

R.D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație de pro
test împotriva bombardării de către 
aviația americană- a unor teritorii 
aparținînd R. D. Vietnam. în decla
rație se arată că, în perioada 22 no
iembrie — 5 decembrie, avioane ame
ricane au efectuat zilnic raiduri asu
pra localității Huong Lap, situată în 
zona demilitarizată, și asupra unor 
puncte populate din provincia Kuang 
Binh, provocînd victime în rîndurile 
populației civile. Declarația denunță 
aceste acte agresive și cere Statelor 
Unite ale Americii să pună capăt, 
acțiunilor care lezează suveranitatea 
și securitatea R. D. Vietnam.

încheierea convorbirilor 
sovieto-norvegiene

OSLO 7 (Agerpres). — Marți, s-au 
încheiat la Oslo convorbirile dintre 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care a 
făcut o vizită oficială în Norvegia, 
și Trygve Bratteli, primul ministru 
al acestei țări. în timpul convorbiri
lor. menționează agenția T.A.S.S., au 
fost analizate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Uniunea 
Sovietică și Norvegia, precum și 
unele aspecte ale vieții internaționale 
actuale.

Totodată, au fost semnate' acordul 
cu privire la colaborarea dintre cele 
două țări în domeniul pescuitului pe 
rîurile de frontieră, precum și pro
gramul de colaborare tehnico-știin- 
țifică pe 1972—1973.

TOKIO 7. — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : Lucră
rile celei de-a 6-a plenare a C.C. al 
P.C. din Japonia au luat sfîrșit. Ple
nara a analizat și a adoptat în una
nimitate rapoartele prezentate, îm
preună cu concluziile asupra discu
țiilor purtate pe marginea lor. Ple
nara a adoptat, de asemenea, rezo
luția intitulată „Situația, sarcinile 
partidului și construcția de partid".

în încheiere; a luat cuvîntul Kenjl

Miyamoto, președinte al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., care a subliniat sem
nificația rapoartelor prezentate ple
narei și a discuțiilor purtate asupra 
lor. „Comitetul Central — a spus el 
— trebuie să lupte pentru punerea 
în practică a rapoartelor și rezolu
ției adoptate, spre a întîmpina cu 
noi succese sărbătorirea semicente
narului creării P.C.J. și a obține 
noi succese in viitoarele alegeri ge
nerale".

Reuniunea Comitetului Executiv 
al C. C. al U. C. din Croația

BELGRAD 7 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, 
Comitetul Executiv al C.C. al U.C. 

«»din Croația a avut, la 6 decembrie, 
o reuniune, în cadrul căreia a exami
nat. informarea cu privire la acțiu
nea politică din R. S. Croația, după 
cea de-a 21-a ședință a Prezidiului 
U.C.I. Comitetul Executiv, se arată 
intr-un comunicat privind această 
reuniune, apreciază că expunerile 
introductivă și finală ale tovarășului 
Tito, rostite ia cea de-a 21-a ședință 
a Prezidiului U.C.I., precum și' con
cluziile acestei ședințe s-au bucurat 
de sprijinul fără rezervă al organi
zațiilor U.C. și al oamenilor muncii 
din. R.S. Croația, care în numeroase 
întruniri au cerut ca aceste docu
mente să constituie platforma pentru 
aprecierea situației și pentru elabo
rarea unui program de acțiuni.

„Prin aplicarea acestor documente 
— se subliniază în comunicat — se 
va consolida unitatea ideologică și

de acțiune a U.C.I. și a U.C. din 
Croația în lupta împotriva elemente
lor naționaliste, șoviniste, separatiste 
și contrarevoluționare, dîndu-se o 
ripostă hotărîtă tuturor încercărilor 
de denaturare a acestor hotărîri și de 
speculații politice care apar deja în 
unele cercuri. Trebuie să se ia în 
mod energic măsuri împotriva celor 
care acționează de' pe poziții anti- 
socialiste și, în mod deosebit, de pe 
pozițiile naționalismului, șovinismu
lui și separatismului croat, poziții 
contrare politicii și liniei U.C. din 
Croația și ale U.C.I. Nu trebuie să 
se permită nici un fel de șovăială".

Comitetul Executiv consideră că, 
și de această dată, s-a dovedit că 
U.C. din Croația, clasa muncitoare, 
tineretul și intelectualitatea, toți oa
menii muncii din R. S. Croația sînt 
pregătiți și hotărîți ca, pe linia poli
ticii U.C.I. și a U.C. din Croația, să 
înlăture lipsurile arătate și să rezol
ve problemele care au apărut.

REPUBLICA PANAMA ESTE HOTĂRlTĂ SĂ-SI RESTABILEASCĂ 
SUVERANITATEA ASUPRA ZONEI CANALULUI

DECLARAȚIA M. A. E. AL R. P. 0. COREENE
IN LEGĂTURĂ CU PROCLAMAREA STĂRII DE URGENȚĂ

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres).— Ministrul de externe al Re
publicii Panama, Juan Antonio Tack, 
a reafirmat poziția oficială a țării 
sale vizînd hotărîrea de a-și resta
bili suveranitatea asupra zonei ca
nalului, aflată sub controlul Statelor 
Unite. Răspunzînd unei declarații 
făcute săptămîna trecută de guver
natorul nord-american al zonei Ca
nalului Panama, David Parker, po
trivit căreia viitorul tratat, aflat în

curs de elaborare la actualele con
vorbiri bilaterale de Ia Washington, 
„va trebui să stabilească controlul 
dirept, unilateral și efectiv al State
lor Unite asupra operațiunilor și de 
apărare a canalului", ministrul de 
externe. a spus : „O asemenea po
ziție este total incompatibilă cu po
ziția guvernului panamez și ea ar 
însemna o perpetuare a situației 
existente".

IN CDREEĂ

Colaborare economică fructuoasă 
romăno-egipteană

CAIRO 7. — Corespondentul nos
tru, Nicolae N. Lupu, transmite : In
tr-un articol publicat cu ocazia celei 
de-a treia aniversări a inaugurării 
construcției complexului de produse 
sodice de la Mex, ziarul „Le Progres 
Egyptien" anunță că uzina de sodă 
caustică, întreprindere care urmează 
să fie construită la Mex pe o supra
față de 250 000 de metri pătrați, va 
intra în funcțiune în al treilea tri
mestru al anului 1972. Ea va produce 
anual 100 000 tone de sodă caustică. 
„Noua uzină — scrie „Le Progres 
Egyptien" — ne va permite să facem 
față necesităților industriale, ca ur

mare a acordului încheiat cu Româ
nia privind construirea ei. O mare 
parte din materialele necesare con
strucției provin din uzinele româ
nești". La ora actuală, 1 400 muncitori 
egipteni lucrează la construirea fun
dațiilor, iar 20 de ingineri și tehni
cieni români se ocupă de realizarea 
proiectului.

„Journal d’Egypte" relevă, la rin- 
dul său, contribuția țării noastre la 
edificarea acestui important obiect?, 
economic, menționînd că, de trei ani/* 
din cele 27 000 de tone de echipa
ment instalat, 23 000 provin din 
România.

DIN LUMEA CAPITALULUI

Dolarul 
în dificultate

Cursul dolarului american a 
continuat luni să scadă la majo
ritatea burselor de devize din ță
rile occidentale. La Frankfurt, 
moneda americană a putut fi 
schimbată la un curs care re
prezintă o reevaluare de facto 
a monedei vest-germane de 12,6 
la sută. în Intenția de a echi
libra piața, Banca federală a 
R.F.G. a cumpărat patru milioa
ne dolari, dar acțiunea nu a 
împiedicat această evoluție des
cendentă a dolarului. La Bursa 
din Londra, reevaluarea mone
dei britanice a fost de aproxi
mativ patru la sută.

O scădere record a cursului 
dolarului s-a înregistrat și Ia 
Bursa din Tokio, unde noua pa
ritate reprezintă o reevaluare a 
monedei japoneze de 10,83 la 
sută.

La Amsterdam, cursul dolaru
lui a atins un nivel record, de
valorizarea față de paritatea o- 
ficială fiind de 9,2 la sută. De
clinuri similare au fost înre
gistrate și Ia bursele din Zurich 
și Milano.

ORIENTUL
APROPIAT

PHENIAN 7 (Agerpres).— In le
gătură cu proclamarea, la 6 decem
brie, a stării de urgență în Coreea 
de Sud de către i’egimul lui Pak 
Cijan Hi, Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație în care se spune 
că aceasta constituie un act disperat 
avînd ca scop menținerea regimului 
marionetă și înăbușirea dorinței, 
mereu mai puternice, a populației 
sud-coreene pentru negocieri cu 
Nordul și reunificarea pașnică a 
patriei.

Proclamarea „stării de urgență" de 
către Pak Cijan Hi intr-un moment 
în care se desfășoară convorbiri între 
organizațiile de Cruce Roșie din 
Coreea de Nord și Coreea de Sud, în 
mijlocul interesului general și al 
așteptărilor întregului popor din 
ambele părți ale Coreei — relevă

DE SUD
declarația — dovedește cu claritate 
că „starea de urgență" este menită 
să facă să stagneze procesul de reuni- 
ficare pașnică, fără amestec din afa
ră, a țării. Aceasta, deoarece, încuraja
tă de politica consecventă de reunifi- 
care pașnică desfășurată de guver
nul R.P.D. Coreene, lupta maselor 
populare sud-coreene — care cer de
mocratizarea societății, negocieri 
între Coreea de Nord și Coreea de 
Sud și reunificarea pașnică a țării. — 
a luat, în ultima vreme, un avînt 
fără precedent.
. Guvernul R.P.D. Coreene va de

pune toate eforturile pentru a re
zolva problema reunificării patriei în 
mod pașnic de către coreeni, fără 
amestecul nici unei forțe externe, 
după retragerea trupelor străine din 
Coreea de Sud, se arată în încheierea 
declarației.

agențiile de presă transmit:

OF PARALIZARE TOTALĂ
BONN 7 (Agerpres). — Uzinele 

concernului vest-german „Volkswa
gen" și-au închis luni porțile, ca ur
mare a lipsei părților componente 
necesare procesului de producție. La 
originea acestei situații se află con
flictul de muncă survenit în urmă 
cu două săptămini în industria meta
lurgică a landului Baden-Wurttem- 
berg. După cum s-a anunțat, respin
gerea revendicărilor formulate de 
sindicat a determinat declanșarea, la 
22 noiembrie, a unei greve de am
ploare în acest sector, lock-out-ul care 
a urmat după patru zile, hotărit de 
patronat în semn de represalii, spo
rind numărul întreprinderilor închise 
la 544 și pe cel al greviștilor la 
360 000.

în cursul ultimei săptămini șl-au 
închis deja porțile uzinele firmelor 
„Daimler-Bcnz", „Audi-N.S.U." și 
„B.M.W.". întrucît în zilele viitoare 
își vor epuiza, la rîndul lor, stocurile 
dd părți componente, vor înceta pro
ducția și sucursalele vest-germane 
ale firmelor americane „General 
Motors" și „Ford" — „Adam Opel 
AG“ și, respectiv, „Ford Werke AG“, 
ceea ce va duce, în cazul nesoluțio- 
nării in timp util a conflictului de 
muncă, la paralizarea totală a indus
triei constructoare de automobile din 
R. F. a Germaniei.

Heard româno-ausfriac. 
în urma tratativelor care au avut loc 
la Viena, marți s-a semnat acordul 
privind listele de mărfuri pe anul 
1972, în cadrul acordului comercial 
încheiat între Republica Socialistă 
România și Republica Austria pe 
perioada 1971—1975.

® Rezoluții ale O.N.U. 
privind problema refugia

ților palssîineni
® întrevederi egipteano- 

kuweitiene

NEW YORK 7 (Agerpres). — Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat 
trei rezoluții privind problema refu- 
giaților palestineni.

Prima rezoluție „deplînge distru
gerea de către autoritățile israeliene 
a taberei de corturi a refugiaților din 
teritoriul Gaza și evacuarea lor for
țată" și cere Israelului „să între
prindă acțiuni imediate pentru reve
nirea refugiaților în taberele din care 
au fost evacuați și să li se asigure 
condiții normale de existență". _

A doua rezoluție declară că res
pectarea deplină a dreptului poporu
lui palestinean la autodeterminare și 
a altor drepturi inalienabile consti
tuie un element indispensabil în sta
bilirea unei păci juste și de durată 
în Orientul Apropiat.

Ultimul dintre cele trei documente 
apelează din nou la guvernul israe- 
lian să întreprindă măsuri imediate 
pentru a crea condițiile necesare re
întoarcerii refugiaților care și-au pă
răsit locuințele ca urmare a războiu
lui din iunie 1967.

k
CAIRO 7 (Agerpres).— Primul mi

nistru al Republicii Arabe Egipt, 
Mahmud Fawzi. a primit, luni, Ia 
Cairo, pe ministrul kuweitian al a- 
părării, șeicul Saad el Abdalah, cu 
care a discutat probleme refe-itoare 
la situația din Orientul Apropiat și 
regiunea Golfului Persic.

Ministrul kuweitian, care șe află în 
capitala egipteană de la 25 noiem
brie a.c., a fost, de asemenea, primit 
și de Hussein el Shafei. vicepreșe
dinte al Republicii Arabe Egipt.
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Criza guvernamentală
din Turcia

Turcia traversează o 
nouă criză politică, a 
treia din acest an. în 
după-amiaza zilei 
3 decembrie, 13 
cei 24 de membri 
guvernului profesoru
lui Nihat Erim, prin
tre care doi vicepre- 
mieri — Kocias și Ka- 
raosmanoglu; și minis
trul afacerilor externe, 
Olcay — și-au prezen
tat demisia, ceea ce a 
antrenat demisia între
gului cabinet.
Miniștrii demisionari, 

majoritatea tehnicieni, 
acceptaseră să intre în 
guvern în vederea ela
borării și aplicării pro
gramului de reforme 
cerut de conducerea 
forțelor armate in me
morandumul său de la 
12 martie. într-o de
clarație specială dată 
publicității, ei și-au 
explicat demisia prin 
faptul că reformele 
preconizate inițial nu 
au fost realizate și că 
perspectiva înfăptuirii 
lor „nu ar mai exista" 
sub guvernul pe care 
l-au părăsit.

După cum este știut, 
programul cabinetului 
Erim prevedea un șir 
de reforme economice 
și sociale ce se înscriau 
pe linia unora dintre 
revendicările maselor 
populare. Extinderea 
sectorului de stat în

de 
din 

ai

industrie, naționaliza
rea principalelor bogă
ții subterane, reforma 
agrară erau așteptate 
a se realiza, cel puțin 
parțial, in cursul aces
tui an. Pe parcursul 
elaborării proiectelor 
de reforme s-au mani
festat insă concepții 
divergente, ceea ce, in 
cele din urmă, a afec

CORESPONDENȚA
DE LA

AI. CÎMPEANV

tat conținutul . proiec
telor respective. Ex
presia acestei evoluții 
— arată comentatorii 
de la Ankara — a con
stituit-o numirea, la 
începutul săptămînii 
trecute, ca vicepremier 
a unui om politic cu
noscut pentru opoziția 
sa față de orice acțiuni 
de natură să schimbe 
actualele structuri e- 
conomice și sociale, să 
atingă interesele gru
părilor dominante pe 
plan economic. Miniș
trii reformiști
și-au prezentat demi
sia consideră 
tă numire ca o încu
nunare a eforturi’or
forțelor conservatoare 
de a împiedica înfăp

care
aceas-

tuirea programului de 
reforme al guvernului, 
chiar și în forma la 
care acest program a- 
junsese în 
timp.

Prof. Erim, 
președintele 
cii i-a încredințat mi
siunea de a încerca 
formarea unui nou gu
vern, și-a început con
sultările cu liderii par
tidelor politice, asigu- 
rindu-și pînă în pre
zent sprijinul Partidu
lui Republican Popu
lar, aflat pe locul doi 
în parlament. în ve
derea stabilirii unei 
bâze mai largi în A- 
dunarea națională, pre- 
mierul demisionar a 
solicitat, și obținut, și 
sprijinul grupărilor 
parlamentare ale par
tidelor „Dreptății",
„Democratic" și „în
crederii", — care în 
trecut și-au manifes
tat, în forme 
date, opoziția 
de realizarea unor pre
faceri progresiste. In 
presa turcă este răs- 
pîndită opinia că dacă 
crearea unui nou gu
vern e posibilă spre 
sfîrșitul acestei săptă
mini, mai greu de so
luționat ar rămîne pro
blema fundamentală a 
înfăptuirii reformelor 
revendicate de pături
le populare.

ultimul

căruia 
republi-

gra- 
față
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în favoarea convocării 
conferinței generai-europe- 
jțg în problemele securității și co
laborării, In cursul anului 1972, s-au 
pronunțat Secretariatul Comitetului 
Permanent al Conferinței muncitori
lor din țările baltice și din Nor
vegia și Islanda — în cadrul unei 
ședințe care a avut loc la Rostock, 
în R. D. Germană, anunță agenția 
A.D.N.

Tratativele S.A.L.T. la a 
100-a reuniune. sediul am- 
basadei americane din capitala Aus
triei a avut loc, marți, cea de-a 100-a 
reuniune a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la convorbirile pentru li
mitarea armamentelor strategice 
(S.A.L.T.) După cum se știe, cele 
șase runde ale convorbirilor S.A.L.T., 
inițiate la 17 noiembrie 1969, s-au 
desfășurat alternativ la Helsinki și 
Viena. Următparea întrevedere este 
programată pentru vineri, la Amba
sada U.R.S.S. din Viena.

Amploarea tulburărilor 
din Irlanda de Nord a crescut 
considerabil în ultimele două zile. 
Explozia unei bombe într-un bar a 
provocat moartea a 16 persoane. 
Acesta este incidentul cel mai tragic 
din decursul ultimelor 28 de luni de 
tulburări. Mari demonstrații de pro
test au fost organizate atît de ele
mente catolice, cit și protestante, 
care și-au atribuit reciproc răspun
derea pentru explozia de sîmbătă 
noaptea.

Congresul lutino-ameri- 
Cffîî Pr’vin<î problemele reformei 
agrare și ale prelucrării solului, or
ganizat sub egida Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O), s-a încheiat în 
localitatea peruană Chiclayo. Au 
participat delegații din 27 de țări din 
America Latină și zona Caraibilor. 
Luînd cuvîntul la sfîrșitul lucrărilor, 
ministrul agriculturii din țara gazdă. 
Valdez Angulo, a declarat că reali
zarea reformei agrare trebuie să ducă 
la schimbarea nu numai a raportu
rilor de proprietate asupra pămîntu-

lui, ci și la schimbarea în totalitate 
a structurilor agrare, acordîndu-se 
țăranilor credite, ajutor tehnic și în
lesniri în desfacerea produselor.

Convorbiri sovieto-ye- 
mSnîtO. ASenția T.A.S.S. Infor
mează că la Moscova au Început, 
marți, convorbiri între Nikolai Pod- 
gornii, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și Abdul 
Rahman Iriani, președintele Consi
liului Republican al Republicii Arabe 
Yemen. Oaspetele yemenit, relevă 
agenția, face o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică, la invitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a guvernului sovietic.

Consultări Nixon-Tru- 
dOUU. Președintele S. U. A., 
Richard Nixon, a examinat, luni, 
cu primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliot Trudeau, care a sosit 
pentru o scurtă vizită la Washington, 
principalele probleme ale actualității 
internaționale și relațiile bilaterale 
— a anunțat purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler.

Ministrul francez al trans
porturilor, Jean Chamant, și

Adunarea Generală a O.N.U. 
a hotărit ca data de 24 octom
brie, care marchează intrarea in 
vigoare a Cartei Organizației, să 
fie proclamată in mod oficial 
„Ziua internațională a Națiunilor 
Unite".

Congresul național al 
C.G.T. din Peru (Confederația 
Generală a Muncitorilor) a luat sfîr
șit la Lima. Participanții au cerut, 
in cadrul luărilor de cuvînt, restabi
lirea relațiilor diplomatice cu Cuba, 
recunoașterea R. D. Germane și lăr
girea contactelor cu țările socialiste. 
La congres a participat și o dele
gație a Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Reuniunea O.P.E.C. In «- 
pitala emiratului Abu Dhabi din 
Golful Persic au început, ieri, lu
crările reuniunii de două zile a Or
ganizației țărilor exportatoare de 
petrol, la care participă reprezen
tanți la nivel ministerial ai tuturor 
celor 11 membri ai O.P.E.C. Pe agen
da reuniunii figurează problema 
compensațiilor cerute de țările 
O.P.E.C. pentru pierderile suferite ca 
urmare a devalorizării de fapt a do
larului.

„Euratomul este
transmite, din

în im-
Bruxelles,

agenția France Presse, informînd că 
miniștrii pentru problemele cercetării 
științifice ai țărilor membre ale Pie
ței comune și-au încheiat, în cursul 
nopții de luni spre marți, reuniunea 
din capitala belgiană, fără a cădea 
de acord asupra programului comu
nitar de cercetări științifice și a bu
getului pe anul 1972 al acestui orga
nism.

ministrul britanic pentru probleme 
aerospațiale, Frederick Corfield, au 
început la Paris o serie de întreve
deri consacrate examinării evoluției 
actuale a programului „Concorde" și 
stabilirii prețului pe care îl va avea 
aparatul supersonic. în legătură cu 
această ultimă chestiune, agențiile 
de presă avansează cifra de 28,4 mi
lioane dolari. Pînă în prezent au 
optat pentru 74 aparate „Concorde" 
16 companii aeriene. Avionul ar
urma să înceapă zborurile transatlan
tice în 1974.

GREVE DF MARE AMPLOARE 
ÎN ITALIA

ROMA 7 (Agerpres). — Regiunea 
Umbria din centrul Italiei a fost, 
paralizată, luni, de o grevă generală 
declanșată de cele trei mari centrale 
sindicale în cadrul programului de 
luptă al regiunilor și sectoarelor in
dustriale, inițiat, în luna octombrie, 
pentru apărarea angajaților și a li
bertăților sindicale, ameliorarea con
dițiilor de muncă și realizarea de 
reforme sociale, precum și în semn 
de protest față de creșterea costului 
vieții. în principalele localități din 
regiune au fost organizate mitinguri 
și demonstrații ale greviștilor.

Un alt conflict social de amploare 
s-a declarat, luni, in Italia, prin de
clanșarea unei greve de 48 de ore, de 
către cei peste 1,7 milioane munci
tori agricoli, în semn de protest față 
de refuzul patronatului de a satis
face revendicările prezentate de sin
dicatele din agricultură. Greviștilor li 
s-au alăturat, de asemenea, și apro
ximativ 200 000 de angajați ai între
prinderilor și instituțiilor de stat din 
agricultură.

O puternicii de
monstrație împo
triva creșterii șo
majului a avut loc 
la Londra în fala 
Parlamentului bri

tanic
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