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Cu privire la convocarea
Comitetului Politic Consultativ

mitetului Politic Consultativ

la Hunedoara

(Continuare

că 
mai 

toate 
lume

în conformitate cu înțelegerea 
intervenită, în a doua jumătate a 
lunii ianuarie 1972 va avea loc la 
Praga consfătuirea ordinară a Co-

pa
și 

de 
1971 
ce

al statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

în curînd, un nou fumai

IN ZIARUL DE AZI

UMBRA FAPTEI

O acțiune muncitorească

Greva

Aici, la lași, în hale moderne de producție, dotate cu utilaje și tehnologii de înalt nivel tehnic, se produc 
țevi de diverse dimensiuni necesare economiei naționale. în fotografie : aspect de la Uzina metalurgică

Foto : Gh. Vințilă

a minerilor
britanici

generală

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

intela
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLI Nr. 9024 Marți 11 ianuarie 1972

® MII DE ACTIVIȘTI 
CURSÂNTI LA ȘCOLI 
LE INTERJUDETENE DE 
PARTID ® INDOLENȚA 
E MAI REA CA SECETA 
© FAPTUL DIVERS © IZ
VORUL DE VITALITATE 
AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
LEGĂTURA CU PRACTI 
CA © ÎNSEMNĂRI DES 
PRE SPECTACOLUL CU 
PIESA „INTERESUL GE

NERAL"

@ La Cugir, în uzină, un dialog al acțiunilor 
® Puntea generațiilor și ștafeta încrederii 
® Există soluții și pentru „cazurile fără 

leac"... @ „Conștiința înseamnă calitate"

Priorități pe agenda
economică a noului an

IN RAMURA
ENERGIEI ELECTRICE

Convorbire cu tovarășul Octavian GROZA, ministrul energiei electrice

AL DOILEA AN AL CINCINALULUI ÎNSCRIE, ÎN CONTINUARE, 
DEZVOLTAREA CU PRECĂDERE A RAMURII ENERGIEI ELECTRICE, CA 
UN VERITABIL „MOTOR" AL PROGRESULUI TEHNIC ȘI ECONOMIC. 
Concomitent, se pune cu deosebită stringență necesitatea exploatării și func
ționării, in cit mai 
NAL. Aceasla este o 
turor lucrătorilor din 
va asigura creșterea 
planul pe anul 1972 ?

bune condiții, a SISTEMULUI ENERGETIC NAȚIO- 
importantă sarcină trasată de conducerea partidului tu- 
această ramură. Dar, pentru început, să vedem cum se 
producției de energie electrică și termică prevăzută în

— în acest an — ne-a spus minis
trul energiei electrice — urmează să 
fie instalată, în sistemul energetic 
național, o putere nouă totală de 635 
MW, din care, în termocentrale 450 
MW, iar în hidrocentrale 185 MW. 
Prin Instalarea acestor noi capacități 
producția de energie electrică a țării 
ajunge în anul 1972 la 44 miliarde 
kWh. Liniile electrice aeriene de 
transport și distribuție a energiei e- 
lectrice sc vor mări cu 1084 km. Intre 
altele, va fi terminată linia de înaltă 
tensiune ce leagă sistemul energetic 
al U.R.S.S. și al R.P. ~.................
ce o construim noi, pe 
venții interstatale. ■

— Alimentarea

Bulgaria, 
baza unei

sigură, în

statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

linie 
con-

cele 
mai bune condiții, a consumato
rilor cu energie electrică și ter
mică este o sarcină primordială 
a Ministerului Energiei Electrice. 
Hotărirea Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea activității în in
dustria energiei electrice și creș
terea gradului ele siguranță in 
funcționarea sistemului energe
tic național prevede, în acest 
sens, sarcini 
minister Ce 
tehnic vor fi 
ceastă linie ?

importante pentru 
măsuri de ordin 

adoptate pe a-

— Sarcina de bază a ministerului 
o constituie, de fapt, tocmai alimen
tarea consumatorilor cu energie elec
trică și termică la parametri nomi
nali și fără întrerupere. Pentru 
aceasta, se prevede ca schemele

de alimentare a marilor consu
matori să fie îmbunătățite,. ast
fel incit fiecare consumator să aibă 
două căi de alimentare din puncte 
diferite ale sistemului energetic. In 
toate stațiile de alimentare a marilor 
combinate și, în special, la acelea din 
industria chimică și siderurgică, s-au 
luat măsuri de întărire a izolației, 
care să reziste și în condițiile dificile 
cauzate de mediul poluat. La princi
palele stații de 110—220 kV care ali
mentează marile platforme industria
le Galați, Slatina. Craiova ș.a., lucră
rile de schimbare a izolației sint 
realizate sau in curs de reali
zare Va continua aplicarea mă
surilor de perfecționare a insta
lațiilor de protecție și automati
zare, măsuri ce vor duce la sporirea 
siguranței in funcționare a instala
țiilor energetice. Se studiază în pre
zent posibilitatea ca, la unele din noile 
obiective, instalațiile de’ „distribuție 
electrică de înaltă tensiune să fie 
scoase din zonele industriale, pentru 
a se atenua efectele poluării. In urma 
analizelor întocmite de către specia
liștii ministerului nostru și ai Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, au fost elaborate planuri 
de măsuri avind ca scop moderniza
rea unor aparataje și utilaje energe
tice, care să aibă performanțe ridi
cate în exploatare. Pentru aceasta, 
institutele de cercetări au primit 
sarcini concrete spre a-și canaliza e- 
forțurile in vederea rezolvării proble
melor încă deficitare care âu apărut 
in exploatare, în ceea ce privește ca-

în conlucrarea
științei cu producția

Ca latură inseparabilă a producției materiale, a 
progresului economic și social al țării, cercetarea știin
țifică proprie are un rol important in înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute de planul cincinal pe perioada 
197 1 —1975. Conducerea de partid și de stat a luat în 
ultimii ani o serie de masuri de natură să asigure un 
cadru favorabil dezvoltării și orientării activității știin
țifice, o legătură mai strînsă între știință și producție, 
o eficiență cit mai rirlicată cercetărilor științifice. Unul 
din instrumentele principale creat în acest scop este 
contractul de cercetare științifică menit să apropie 
știința de necesitățile reale ale producției, să-i cointe
reseze deopotrivă pe cercetători șl beneficiari, să 
crească răspunderea acestora în efectuarea în bune 
condiții a cercetărilor, în valorificarea rapidă a re
zultatelor. Cum se reflectă aceste cerințe în derularea 
relațiilor contractuale ?. A reușit contractul să statueze 
un climat de disciplină în angajarea, desfășurarea și 
transpunerea în practică a cercetărilor științifice ?

La aceste întrebări își propun să dea răspuns investi
gațiile efectuate în mai multe unități de cercetare știin
țifică și întreprinderi din municipiul București, din jude
țele Brașov, Cluj și Iași.

Publicăm în pagina a III-a a ziarului concluziile an
chetei noastre.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am fost foarte îneîntat să primesc mesajul de felicitare al Excelenței 

Voastre cu ocazia aniversării independenței noastre.
Poporul și guvernul sudanez mi se alătură în a transmite Excelenței 

Voastre și poporului român prieten stima și aprecierea noastră.
Sînt ferm convins că puternicele legături de prietenie, respect reci

proc și cooperare, care unesc guvernele și popoarele noastre, vor înflori 
și prospera prin eforturi sincere în avantajul și spre satisfacția ambelor 
părți.

GAAFAR MOHAMMED EL NUMEIRY
Președintele Republicii Democratice Sudan

litatea și siguranța în funcționare a 
instalațiilor energetice.

— Studiile întreprinse in în
treprinderile ministerului au 
scos la iveală faptul că avariile 
consemnate la instalațiile ener
getice s-au datorat, nu de pu
ține ori, unor greșeli săvirșite 
de personalul de exploatare. Ce 
măsuri se va aplica pentru ri
dicarea calificării și întărirea 
disciplinei în muncă a persona
lului, în special a tinerilor care 
formează majoritatea în între
prinderile energiei electrice T

— Pentru eliminarea totală a inci
dentelor și a avariilor produse de 
personal au fost inițiate acțiuni 
menite să ridice gradul de califi
care a acestuia și să asigure o 
creștere permanentă a spiritului de 
răspundere, potrivit cerințelor mun
cii de exploatare. Măsurile au vizat 
atît ridicarea nivelului de pregătire 
a viitorilor muncitori, maiștri și teh
nicieni din școlile rețelei Ministeru
lui Energiei Electrice, cit și al per
sonalului existent în exploatare. 
Astfel, în școlile de toate gradele ale 
ministerului nostru s-a dezvoltat 
baza tehnico-materială, realizindu-se 
75 laboratoare de specialitate, 79 ca
binete tehnice, 90 șteliere . și ,15 poli
goane de ’ instruire "practică. S-au re
vizuit planurile de învățămînt și pro
gramele școlare,. în sensul creșterii 
numărului de ore acordate aplicațiilor 
și instruirii practice, pentru o legare 
mai strînsă a învățămîntului de spe
cialitate cu practica de exploatare a 
instalațiilor energetice. S-a îm
bunătățit sistemul de instruire și 
examinare periodică, pe baza unor 
teme complexe de instructaj a per
sonalului. O parte din personalul de 
exploatare care lucrează în camerele 
de comandă ale centralelor și stațiilor 
electrice de transformare a fost tes
tat în condiții deosebit de exigente. 
Au fost specializați — prin cursuri 
organizate — o serie de muncitori, 
maiștri și ingineri în probleme de 
exploatare, întreținere și reparare a 
cablurilor electrice, protecțiilor prin 
relee, liniilor de înaltă tensiune, 
stațiilor electrice de transformare 
și altele. De curînd au inceput an
trenamentele și testarea personalului 
de exploatare pe simulatoarele

Convorbire realizată 
ing. Ion LAZAR

(Continuare în pag. a IH-a)

secre- 
a pre- 

_____ . comu
nale a conturat cu multă claritate un 
amplu program de activitate, direc
țiile în care trebuie să acționeze,pri
măriile pentru dezvoltarea social-eco- 
nomică a satelor. Una din problemele 
căreia consiliile populare trebuie să-i 
acorde o atenție deosebită este asi
gurarea aprovizio
nării cu produse 
agroalimentare a 
salariaților din 
comune. Aceasta 
presupune ampli
ficarea eforturi
lor pentru valori
ficarea resurselor 
comunei. astfel 
incit cea mai 
mare parte a pro
duselor — cu ex
cepția celor re
partizate prin 
planul central (za
hăr, ulei etc.) — 
să poată fi reali
zate pe plan local, 
renunțindu-se 
practica de a 
aștepta totul din 
afară, de la 
ganele comerciale 
ale județului, de 
la ministerele 
producătoare sau 
cele ce se ocupă 
cu desfacerea 
mărfurilor. Re- 
ferindu-se la a- 
ceastă chestiune, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indica 
în cuvintarea ți
nută la conferin
ță : „Fiecare comună — în afară de 
planul pe care îl are pentru livrarea 
la fondul central, trebuie să-și întoc
mească planul propriu de producere 
a legumelor, a produselor animaliere, 
indusiv carnea de porc, de pasăre ș» 
oaie, pentru nevoile populației".

In ancheta de față, întreprinsă în 
mai multe comune din județele Vran- 
cea, Galați, Bacău și Vaslui, am în
cercat să stabilim in ce măsură pri
măriile comunale au trecut la apli
carea indicației date, reținînd acele 
inițiative gata întreprinse, cit și cele 
avute în vedere pentru perioada ur
mătoare în legătură cu două . cate
gorii importante de alimente : pro
dusele animaliere și legumele.

Prima Conferință pe țară a 
tarilor comitetelor de partid și 
ședinților consiliilor populare

la
se

or-

Constructorii side- 
rurgiști hunedoreni lu
crează cu forțe sporite 
pe șantierul noului 
furnal de 1 000 mc, 
pievăzut să intre în 
funcțiune în a doua 
jumătate a acestui an. 
Pentru folosirea de
plină a timpului de 
lucru și a utilajelor, 
se desfășoară, conco-

mitent, lucrările de 
construcție a furnalu
lui propriu-zis și a al
tor agregate și insta
lații aferente. Brigăzi 
și echipe specializate 
instalează, în prezent, 
elemenții de răcire la 
creuzetul furnalului și 
cuva nr. 1 și execută .materie primă, 
zidăria refractară in- (Agerpres)

terioară la preîncălzi- 
toarele de aer.

în ritm susținut se 
desfășoară lucrările și 
la noua linie tehnolo
gică de aglomerare a 
minereurilor de fier, 
menită să contribuie 
la mai buna aprovizio
nare. a furnalelor cu

E atît de evident, a- 
tit de obișnuit și co
tidian adevărul 
faptele vorbesc 
elocvent decît 
cuvintele de pe 
— ne-a spus-o și De- 
mocrit : „Vorba e um
bră faptei" — incit de 
multe ori, cînd repor
terul ia un interviu sau 
înregistrează o discu
ție, instinctiv, caută 
sub pojghița lunecă
toare a cuvintelor su
portul stabil al fapte
lor. Af.lîndu-ne recent 
in mijlocul harnicului 
colectiv al Uzinei me
canice Cugir, am or
ganizat masa noastră 
rotundă mai întîi „în
tre fapte", le-am so
licitat întîi lor să-și 
spună cuvîntul, iar de 
abia după aceea i-am 
invitat pe autorii lor 
direcți sau indirecți 
să-și rostească păre
rile, să-și exprime 
punctele de vedere.

Transcriem, deci, în 
primul rînd, cîteva 
dintre faptele semni
ficative pe care le-am 
surprins sau care ni 
s-au relatat.

ir
...Intre produsele de 

prestigiu ale secției 
de mașini-unelte se 
numără și mașinile de 
frezat : datorită 
rametrilor atinși 
bunelor aprecieri 
care se bucură, în 
ele au fost mult 
rute la export, ceea ce 
a impus aproape du
blarea producției, des

urma să se desfășoa
re) ; astfel, in scurtă 
vreme, numărul mun
citorilor care se ocupă 
de această producție 
importantă și rentabilă 
s-a dublat și el. Rezul
tatul ? în condițiile u- 
nui plan considerabil 
mărit, 1971 a fost pri
mul an clnd secția ma
șini-unelte și-a înde
plinit integral și fără 
fisuri planul la export.

ir

...La atelierul de au
tomate al secției, ma
șini de cusut a avut 
loc nu de mult o adu
nare a organizației de 
bază. O adunare obiș
nuită, avind pe ordi
nea de zi un punct 
obișnuit : primirea in 
partid a tînărului Oc
tavian Pirîiăn. Și, to
tuși, adunarea a avut 
o semnificație mai a- 
parte. De ce ? Pentru 
că Octavian Pîriian e 
reprezentantul uneia 
din numeroasele dinas
tii ale muncitorimii, 
din Cugir. Orfan de 
mic (tatăl său lucra
se și el în uzină), Pî
riian a terminat cu 
succes școala profesio
nală, a devenit strun
gar de înaltă califica
re. a intrat în rîndu- 
rile celor de la U.M.C. ; 
acum e elev la liceul 
seral.
Victor 
BÎRLADEANU 
Ștefan DINICA

tinată să străbată me
ridianele și paralelele 
spre 43 de țări ale glo
bului .

Pînă aici toate bune. 
Numai că nu e sufi
cient ca planul să fie 
înscris pe hirtie, el 
trebuie și îndeplinit. 
Și aici, cei din secția 
de mașini-unelte s-au 
trezit în fața unei pro
bleme ce părea la în
ceput insolubilă. Dată 
fiind ridicata tehnici
tate a produselor, la 
fabricarea lor lucrase 
pină atunci un număr 
restrîns de muncitori, 
„crema uzinei", oa
menii cu cea mai înal
tă calificare. Se impu
nea acum cu urgență 
sporirea numărului lor 
spre a face față obiec
tivului propus. Și asta 
fără a face rabat Ia ca
litate ! Organizația de 
partid a solicitat, in a- 
ceste condiții, unor 
maiștri dintre cei mai 
competenți — lui Mar- 
cu Curbeanu și Vasile 
Voinea, de la uzinare, 
lui Traian Fera, Teo
dor Vodă, Ioan Schnei
der, de la montaj (mai 
ales aici se ivise cea 
mai amenințătoare gi- 
tuire) — să preia asu
pra lor perfecționarea 
rapidă în meserie a u- 
nor tineri cu perspec
tivă. Inginerul-șef al 
secției, loan Bota, a 
îndrumat personal, zi 
de zi și, uneori, oră de 
oră, „operația perfec
ționare din mers" 
(cum s-a numit în u- 
zină întregul proces ce în pag. a V-a)

ANGLIA

In discuțiile purtate cu numeroși 
profesori, medici, ingineri, salariați ai 
întreprinderilor și instituțiilor din co
munele si satele vizitate, aceștia au 
făcut aprecierea că și pînă acum, 
acolo unde a existat preocupare din 
partea primăriilor, problemele apro
vizionării au fost satisfăcător rezol
vate, dar că situația este încă de
parte de a constitui limita posibili-

cului, județul Bacău. La legume, si
tuația era și mai complicată : co
muna, cu toate că avea posibilități 
de producție, salariații cumpărau le
gumele ce li se aduceau tocmai de 
la depozitul din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, de la 75 km distanță".

Răspunzînd la întrebarea noastră : 
ce fac în prezent și ce și-au propus 
să facă în continuare primăriile pen-

putem produce noi?
Comuna este hotârîtă sâ asigure prin mijloace proprii

aprovizionarea salariaților sâi

Anchetă în județele Vrancea, Galați,

Bacău și Vaslui

mine la dispoziția comunei, după în
deplinirea obligațiilor față de stat, 
cantități îndestulătoare de carne, 
ouă, lapte, brînză, legume ș.a.

— La noi. ca de altfel și în alte 
comune, ne-a declarat Sava Gîrleanu, 
primarul din Cosmești, județul Ga
lați, s-a ajur.s la situația ca pentru 
o categorie largă de produse agroali
mentare să se aștepte repartiții de 

la stat. Dacă lu
crurile au evoluat 
astfel, cred că vi
novate sint in 
primul rînd înseși 
consiliile popu
lare comunale, 
care nu aii inter
venit la timp. In 
ce ne privește, 
acum, după con
ferință, am trecut 
la o acțiune ho- 
tărîtă de îndrep
tare a situației, 
în afară de sti
mulentele 

I de stat 
care cresc 
le. ne-am 
să inițiem 
la nivelul comu
nei, cîteva ' ac
țiuni proprii. Am ■ 
stabilit să culti
văm cu furaje 
circa 20 de • hec
tare de teren (su
prafață constitui-. 
tă prin concentra
rea unor părți 
din cadrul fiecă
rui lot personal 
al membrilor coo
peratori), furaje
le urmînd a fi fo- 

: cresc animale. La 
contractului de 

a porcilor, punem la 
fiecărui contractant,

a 
pentru ne- 

Prin măsurile ce le

oferite 
celor 

anima- 
propus , 
și noi,

taților existente. Pe de altă parte ni 
«-a demonstrat că nu pretutindeni 
organele locale au acordat atenția 
cuvenită chestiunii în discuție. „Cine 
avea nevoie de un kilogram de carne 
sau de lapte, de ouă sau de alte ali
mente. strict necesare, trebuia să 
meargă pînă la Bacău, cale de a- 
proape 100 km, ne spune profesorul 
Nicolae Ifrim din comuna Podu Tur-

tru a oferi salariaților condiții îm
bunătățite de aprovizionare ? — se
cretarii comitetelor 
ședinții consiliilor 
nale, cu care am 
ne-au dovedit — cu 
că sint hotărîți să 
posibilitățile de Cave dispun pe plan 
local pentru sporirea producției agri
cole și animaliere, incit să poată râ

de partid, pre- 
populare comu- 

ștat de vorbă, 
cifre și fapte — 
folosească toate

losite de cei ce 
încheierea 
re 
ziția 
gă animalul ce urmează 
dat statului, un altul — 
voile personale, 
întreprindem în acest an, sîntem ho- 
tăriți să depășim sarcinile de con
tractări și achiziții, astfel ca din ceea 
ce vom obține peste sarcinile stabi
lite

crește- 
dispo- 

pe lîn- 
fi pre-

față de stal să oprim pentru

Mihai IONESCU
Ion NISTOR
Alexandra BOGHIU

(Continuare in pag. a Il-a)
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de amploare fără precedent

in ultimele decenii

280 OOO DE MUNCI
TORI N-AU MAI COBORÎ! 
ÎN MINE • LARGĂ MIȘ
CARE DE SOLIDARITATE 
• «GUARDIAN» : „MÎNIA 
MINERILOR ESTE DE ÎN
ȚELES" • ȘCOLI ÎNCHISE 
DIN LIPSA DE COMBUS

TIBIL

Din noaptea de sîmbătă spre 
duminica in întreaga Anglie a 
inceput greva generală a mine
rilor — prima acțiune de ase
menea amploare a minerilor 
britanici din ultimii 46 de ani. ») 
Apelului la greva i-au răspuns 
in mod unanim toți cei 280 000 
de mineri. Luni dimineața nu 
s-a mai înregistrat tabloul co
tidian al siluetelor de 
care se 
spre cele 290 de puțuri de mină 
din mările bazine ale Țării Ga
lilor și Scoției, din Yorkshire, 
Derbyshire. Staffordshire, Lan
cashire. Activitatea a încetat si
multan pretutindeni, demon- 
strincl disciplina și spiritul de 
solidaritate ' al acestui important 
detașament al clasei muncitoare 
din Anglia.

In același timp, greva mineri
lor a determinat o vie mișcare 
de solidaritate a celorlalte deta
șamente ale clasei muncitoare 
și altor categorii de oameni ai 
muncii dih Anglia. în sprijinul 
ei au venit o serie de mari sin
dicate. Astfel, celor 190 000 de 
membri ai sindicatului muncito
rilor de la căile ferate li s-au 
trimis circulare prin care li se 
cere să nu presteze nici un fel 
de servicii de natură să submi
neze greva. Instrucțiuni asemă
nătoare au fost trimise membri
lor sindicatului mecanicilor de 
locomotivă. Minerii beneficiază, 
de asemenea, de sprijinul și so
lidaritatea muncitorilor din

mineri
îndreaptă prin ceață

Nicolae PLOPEANU

•) în 192S a avut loc 1 o 
mare greva a minerilor, de
clanșată în urma refuzului 
patronilor de a introduce în 
contractul colectiv cererile 
minerilor. 800 000 de mineri 
au fost dați afară din mine. 
Cu ei s-âu solidarizat a- 
proape 5 000 000 de munci
tori, declarînd greva gene
rală. Greva minerilor en
glezi s-a bucurat de spriji
nul moral și material al 
sindicatelor din România.

(Continuare in pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIÂ— marți 11 ianuarie 1972

FAPTUL MII DE ACTIVIȘTI,

DIVERS
CURSANȚI LA ȘCOLILE

SE DEZVOLTĂ REȚEAUA COMERCIALA

A JUDEȚULUI PRAHOVA

Din auto
basculantă 
direct 
la spital

Teodor Liban, șofer pe auto
basculanta 31—BR—1870, apar- 
ținînd autobazei Brăila, a por
nit deunăzi la plimbare cu un 
grup de 10 cunoscuți, cu toate 

o aprobare 
cursă, că 

transportul 
autobascu-

INTERJUDEȚENE DE PARTID

că nu avea nici 
pentru o asemenea 
legea interzice 
de persoane în 
lante. Plimbarea s-a terminat 
în chip tragic. Pe raza comunei 
Romanu, la o curbă, dato
rită vitezei excesive, T. L. 
a pierdut controlul volanu
lui și mașina s-a răsturnat: 
opt tineri aflați in bena auto
basculantei au fost prinși de
desubt și trei dintre ei s-au ales 
cu răni foarte grave. Acum, șo
ferul în cauză va suporta con
secințele de rigoare.

Există 
si o cămașă

9 9

a necinstei
ln ultimele săptămîni magazi

nul „Central" din Botoșani a a- 
vut un dever ca de zile mari, 

în loc să se gindească la 
buna servire a cumpărători- 
gestionara Saveta Dănilă 
zis că n-ar fi rău să profite

vut 
Dar 
mai 
lor, 
și-a .. .........
puțin de... înghesuială. Și, cum 
știa, din povești despre cămașa 
fericitului, a început, să vîn- 
dă cămășile de 85 lei cu 
115 lei bucata. Unul- dintre 
clienți, Constantin Timofte, după 
ce a cumpărat o asemenea 
cămașă (cu eticheta ruptă), a 
intrat din curiozitate și în ma
gazinul „Sportul". Aici a văzut 
că aceeași marfă se vindea mai 
ieftin. Drept care a sesizat orga
nele de resort. Un nou test or
ganizat imediat a confirmat cele 
relatate. Așa stînd lucrurile, ges
tionara Saveta Dănilă își va 
primi neintîrziat plata pentru 
cămășile.... necinstei. Mai ales 
că și-a făcut singură „prețul" 
ce i se cuvine !

„Fotografia" 
fotografului 
a fost
recunoscută

lntr-o notă publicată nu de 
mult la această rubrică („Scîn- 
teia" nr. 8998) relatam că fo
tograful Emanoil Șelar u din co
muna Șag (Timiș) contractase 
diverse comenzi de fotografii 
de la cetățeni și, peregrinind 
dintr-o localitate în alta, se sus- 
trăgea de la onorarea lor, ca și 
de la achitarea impozitului 
către stat. Acum cîteva zile, 
E. Ș. a descins la un hotel din 
Cluj. Unul dintre funcționarii 
de aici, recunoscîndu-l după 
semnalmentele publicate, a a- 
nunțat organele de miliție. In 
urma acestui fapt E.S., adus în 
comuna Șag, a recunoscut dato
riile contractate și, nemaiavind 
încotro, s-a hotărît, în sfirșit. 
tă le achite.

Mielul blind 
și cele două... 
gestiuni

Promovat de către I.A.P.L. 
Cotroceni în funcția de gestio
nar la restaurantul „Opera**, 
Traian Arnăuțoiu, din București, 
str. Parfumului nr. 28. a obținut 
(cum ?) aceeași funcție și la 
restaurantul „Orizontul**. Du
blul gestionar, stăpin pe două 
„cămări**, „a operat** în voie : 
transferuri fictive de mărfuri, 
de la o unitate la alta, în care 
semna și ca predator și ca... 
primitor, sustrageri diferite, 
toate soldate cu o pagubă de 
aproape 30 000 lei. Dar tot cîr- 
pind o gestiune cu alta, „ante- 
riul“ ciopîrțit l-a dat de gol. 
Compărînd recent în fața in
stanței de judecată, el a fost 
condamnat (sentință definitivă) 
la patru ani închisoare și recu
perarea întregii sume. 6 între
bare rămîne totuși deschisă: cum 
a putut avea T.A. două ges
tiuni ?

După
27 de ani

Ne stăruie în minte, peste decenii, 
i imaginea unui tînăr activist al par

tidului nostru din anii imediat ur
mători eliberării. Se ridicase dintre 
lucrătorii ce trudeau la patronul 
unei făbricuțe din cartierul mun
citoresc Bucureștii Noi. In zilele în
volburate ale lui februarie ’45 venea 
rareori pe acasă. Se afla prezent 
la marile demonstrații populare ce 
se țineau lanț, pleca duminicile cu 
echipele de muncitori la sate, în 
sprijinul organizării luptei țăranilor 
— pretutindeni unde era nevoie de 
un om hotărît, de încă un umăr vîn- 
jos pus la răsturnarea vechii și 
nedreptei orînduiri. Cînd, într-un tîr- 
ziu, se întorcea acasă, scotea din bu
zunarele adinei ale lodenului său u- 
zat ziarul „Scinteia** sau vreo broșură 
boțită. își apropia scaunul de lumi
na roșiatică a lămpii cu gaz și înce
pea să citească, concentrat, ore în 
șir, pînă ce-1 dobora oboseala... în 
viitoarea revoluției populare, genera
ția revoluționară a anilor ’44, ’45 nu 
se putea lipsi de învățătură.

La numai citeva zile de la instau
rarea guvernului revoluționar-de- 
mocratic de la 6 Martie, lua ființă 
prima școală de partid. Avînd va
loare de simbol, faptul reliefa pre
ocuparea Partidului Comunist Ro
mân de a ajuta cadrele sale să de
pășească empirismul revoluționar, 
de a le înarma cu 
concepția științi
fică despre lume 
și viață : mate
rialismul dialec
tic și istoric, cu 
știința revoluției 
și construcției so
cialiste. în așa 
fel, muncind, lup- 
tînd și învățînd, 
participînd la șco
lile de partid ce 
au cunoscut, 
anii, o tot 
largă dezvoltare, s-au format mii și 
mii de cadre de nădejde ale parti
dului.

Astăzi eforturile în această direc
ție sînt îndreptate stăruitor spre ri
dicarea continuă a pregătirii cadre
lor la nivelul înaltelor exigențe pro
prii stadiului superior de dezvoltare 
in care se află în prezent societatea 
noastră. în această perspectivă, con
ducerea partidului a hotărît, în urmă 
cu cîteva luni, dublarea capacității 
de școlarizare a școlilor interjudețene 
de partid, prin crearea, pe lingă cele 
patru școli existente la Brașov, Cluj, 
Iași și Timișoara, a încă șase noi 
școli de partid interjudețene — la 
Bacău, București, Craiova, Con
stanța, Galați și Oradea. Scopul 
lor este să asigure, anual, o te
meinică pregătire politică-ideologi- 
că unui număr de peste 2 500 
de activiști de partid, ai organizații
lor de masă și obștești, cadre din 
economie și administrația de stat, 
din instituțiile culturale de masă, lu
crători din presa centrală și județeană. 
Astfel, împreună cu Academia „Ște
fan Gheorghiu'*, școlile interjudețene 
de partid alcătuiesc sistemul unitar 
de pregătire și perfecționare a cadre
lor de partid, de stat și economice — 
pentru toate domeniile de activitate.

Cum se desfășoară procesul de în- 
vățămînt în aceste școli și ce elemen
te mai caracteristice evidențiază ex
periența primelor luni din acest an 
școlar ?

De la bun început trebuie remar
cat faptul că programele școlilor in
terjudețene pun un accent deosebit 
pe cunoașterea temeinică de către 
cursanți a politicii partidului, pe 
baza documentelor Congresului al 
X-Iea, a plenarelor Comitetului Cen
tral și a cuvintărilor tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a problemelor ac
tuale privind dezvoltarea economiei, 
învățămintului, științei și culturii, 
perfecționarea activității organelor de 
stat și obștești. Un loc central îl ocu
pă în programe problemele întăririi 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, ale con
strucției și vieții interne de partid, 
ale educației partinice, comuniste, pe 
baza amplului program elaborat de 
conducerea partidului. De asemenea, 
sînt studiate problemele referitoare 
la politica externă a partidului și sta
tului nostru, la dezvoltarea sistemu
lui mondial socialist, mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională, 
lupta antiimperialistă.

Succesul oricărei activități instruc
tive depinde într-o măsură covirși- 
toare de competența celor care in
struiesc. Deși școala de partid de la 
Iași este „interjudețeană**, organele 
locale de partid au considerat ca o 
obligație primară sprijinirea activi
tății ei în primul rînd de către 
membrii organului județean, care se 
socotesc „gazde**. Pentru ca nivelul 
tuturor cursurilor să fie cît mai înalt, 
sînt antrenate la activitatea școlii 
cele mai valoroase forțe de care 
dispune la ora actuală Centrul indus
trial și universitar Iași. Un sprijin 
prețios este acordat de cadrele didac
tice de la catedrele de filozofie, 
sociologie, economie politică, eco
nomie de ramură, informatică și 
calcul economic, cercetătorii de la 
Centrul de științe sociale, un însem

cu 
mai

nat număr de specialiști din unitățile 
industriale ieșene.

Preocupări similare am întîlnit și 
în alte centre. Este de menționat 
în acest sens și faptul că organe 

au trimisjudețene de partid care .... ____
cursanți la școlile interjudețene de 
partid ce funcționează în alte județe 
colaborează fructuos cu conducerile 
școlilor respective : la activitatea a- 
cestora participînd primii secretari, 
secretari și alți activiști ai comitete
lor județene de partid respective, 
care fac expuneri despre politi
ca partidului, împărtășesc tuturor 
cur.sanților aspecte interesante din 
experiența acumulată în diverse do
menii.

Demn de reținut ni s-a părut și 
un alt aspect : cursurile școlilor in
terjudețene de partid sînt frecven
tate — prin forța lucrurilor — de 
cadre cu diferite niveluri de pregătire,- 
de preocupări. Decurge de aci, de
sigur, necesitatea unei diferențieri a 
procesului de învățămint, in așa fel 
ca acesta să fie profitabil și real
mente util atît celor cu un nivel mai 
scăzut de pregătire, cît și celor mai 
avansați. ,

O încercare — care ni s-a părut 
fructuoasă — de a răspunde acestui 
deziderat real am întîlnit-o la școala 
interjudețeană de partid de la Timi
șoara. Aici, imediat după sosirea in

® „AU TRECUT DE MULT ANII EMPIRISMULUI" ® AVAN
TAJUL FORȚELOR REUNITE Șl ROLUL „CENTRELOR-GAZDÂ" 
® CE ESTE „STUDIUL DE CAZ" ? ® INDICAȚIILE TESTULUI 

DE CUNOȘTINȚE

școală, cursanții sînt supuși unui test 
de cunoștințe politico-ideologice. ,,A- 
naliza atentă a conținutului răspun
surilor date — preciza tovarășul 
Martin Coca, directorul școlii — ne-a 
ajutat să ne facem o primă imagine 
— obiectivă — asupra nivelului ge
neral de pregătire a diferitelor cate
gorii de activiști veniți în școala 
noastră. Ulterior, cu prilejul dezbate
rilor, simpozioanelor, lucrărilor prac
tice etc,, întregim această imagine 
pe care o consemnăm în fișe indi
viduale, ținute „la zi“. Putem doza, 
astfel, în cunoștință de cauză, pre
darea unor probleme la disciplinele 
de bază, orienta just dezbaterile, dis- <s 
cuțiile". Aceluiași scop îi răspunde — 
atît la școala de la Timișoara, cît și 

Ta alte școli — acordarea diferențiată 
a consultațiilor individuale și co- 
lective. u V

pe deplin justificat, un număr apre
ciabil de ore și care au fost ținute 
de cadre didactice de la facultatea 
de agronomie, de specialiști ai orga
nelor agricole județene — au fost ur
mate de filme documentare, de ex
periențe practice. Aici, ca de altfel 
și la Iași și Timișoara, unele teme 
sînt abordate în laboratoarele institu
telor agronomice din centrele univer
sitare respective. Pozitiv este și fap
tul că unele lecții se desfășoară sub 
forma unor schimburi de experiență 
în unitățile agricole. Pentru a-i aju
ta pe cursanți să cunoască bine- mo
dul în care trebuie întocmit un plan 
de producție la cultura vegetală, bu
năoară, conducerea școlii de la Cra
iova i-a repartizat pe cei 50 de pre
ședinți de C.A.P. în cîteva grupe, 
conduse de specialiști în agricultură.

Acest proces didactic este comple
tat, îmbogățit de activitatea practică 
nemijlocită pe care o efectuează 
cursanții școlilor interjudețene de 
partid în diferite organizații de 
partid din industrie, agricultură, la 
case de cultură și cămine culturale, 
la ziarele județene și centrale etc. 
Astfel, activiștii comitetelor județe
ne, municipale și comunale de partid 
și U.T.C. care frecventează cursurile 
de un an ale școlilor interjudețene 
de partid din București, Iași, Cluj ș.a. 
au participat efectiv la adunări 

de partid de dări 
de seamă și la al
te activități de 
partid, ceea ce i-a 
ajutat să apro
fundeze aspectele 
principale privind 
modul de pregă
tire și sarcinile 
actuale ale adu
nărilor generale, 
conducerea de că
tre organizațiile 
de partid a acti
vității economice, 
educare politico-

Avîndu-se în vedere scopul și pro- : nmo-^tîintilTce 
Iul cursurilor în scolii» 3».IVCO-Ștlințlllcefilul cursurilor, în școlile de- partid 

se pune un accent deosebit (te lega
rea organică a problematicii teoretice 
de aspectele practice ale muncii de 
partid, de stat sau obștești și, ea 
atare, pe folosirea frecventă a acelor 
activități cu valențe instructive deo
sebite în acast sens, cum sînt : dez
baterile, schimburile de experiență, 
aplicațiile, vizitele de documen
tare ș.a. Metoda de a-i pune pe 
cursanți în situații cit mai apropiate 
de cele din viață, îneît ei să nu se 
mărginească la o simplă memorare și 
înmagazinare de cunoștințe, 
aplice cele învățate, : " 
propria lor gîndire, să 
în lumina unor adevăruri 
procesele noi — economice, 
ideologice etc., să aleagă 
multe variante posibile pe 
bună, este larg folosită în 
frecventate de secretari ai comitete
lor de partid și organizațiilor de 
bază. „S-ai- părea, la prima vedere 
— ne spunea tovarășul Emanoil 
Uțescu, directorul școlii interjudețene 
de partid de la Craiova — că pro
cedura primirii în partid, pregătirea 
temeinică a unei adunări generale de 
partid sînt îndeobște lucruri cunos
cute. Faptele, schimburile de o- 
pinii, dezbaterile organizate în școa
la noastră ne-au arătat însă că 
mai sint secretari de partid — în
deosebi de la sate, dar nu numai a- 
ceștia — care puși în situația de 
„a rezolva** situații ca cele amintite 
mai sus se descurcă destul de greu. 
Iată de ce am ajuns la concluzia că 
utilizarea judicioasă a metodei „stu
diului de caz“, a aplicațiilor practice 
la cursul de construcție de partid 
sînt cît se poate de binevenite. Am 
programat un asemenea „studiu de 
caz“, avînd ca temă primirea în 
partid a unor „solicitanți** ipotetici, 
caracterizați prin date diferite pri
vind : pregătirea profesională și po
litică. comportarea la locul de mun
că, în familie, în societate etc.

Și în ceea ce privește aprofunda
rea elementelor esențiale ale științei 
conducerii economiei agrare am con
statat preocupări similare. Cursul de 
două luni cu președinții de coopera
tive agricole de producție, de la 
aceeași școală, are, de asemenea, un 
pronunțat conținut practic. Expune
rile privind organizarea științifică a 
conducerii producției și a muncii în 
C.A.P. — cărora le-au fost acordate,

ci să 
să judece cu 

interpreteze 
generale 

sociale, 
din mai 
cea mai 
cursurile

a procesului de ______ ,___ ..
ideologică a oamenilor muncii etc.

Examenele finale la cursurile de 
partid și U.T.C. de 3 luni, precum șl 
cele ale președinților de C.A.P. au 
reliefat utilitatea deosebită a parti
cipării acestor cadre la un sistem or
ganizat de pregătire politică, marea 
majoritate a cursanților dovedind că 
în perioada școlarizării au dobîndit 
noi cunoștințe, și-au format deprin
deri de buni activiști și conducători 
politici.

O observație generală privește le
garea mai strînsă a problemelor teo
retice de viață, de preocupările orga
nizațiilor de partid, ale unităților e- 
conomice în care își desfășoară acti
vitatea^ cursanții. La școala interju
dețeană de partid de Ia Constanța, de 
pildă, am asistat la unele lecții avîn,d 
"** obiect implicațiile revoluției teh- 

*' î"”‘f - > care s-au des’i’ășurăt 
.într-un mod abstract, general, fără a 
evidenția concepția partidului nostru 
cu privire la conținutul revoluției 
științifice-tehnice contemporane, re
percusiunile pe care le are aceasta 
pe plan economic, social, cultural în 
'țara noastră. Sau lecția avînd ca 
temă „Conducerea colectivă — prin
cipiul suprem al conducerii de 
partid** nu ținea suficient seama de 
profilul cursului, în care studiau se
cretari ai comitetelor de partid din 
I.M.A. și I.A.S.

Considerăm, de asemenea, util să 
semnalăm necesitatea unei preocupări 
mai susținute din partea conducerilor 
școlilor, a celor care conduc dezba
terile, seminariile, pentru depășirea 
stadiului unei simple memorizări în 
procesul de invățămînt, pentru dez
voltarea spiritului critic, de discemă- 
mînt politic al cursanților, a puterii 
de înțelegere și interpretare justă a 
fenomenelor sociale — calitățile fun
damentale ale activistului comunist.

Desigur că situarea procesului in- 
structiv-educat.iv din școlile interju
dețene de partid la nivelul exigențe
lor puse de partid, de viață, solicită 
eforturi sporite din partea corpului 
didactic pentru perfecționarea conti
nuă a propriei pregătiri. Organizații
le de partid, conducerile școlilor, co
lectivele de catedră au datoria să 
imprime un spirit de înaltă respon
sabilitate în întreaga activitate a 
școlilor, să supună frecvent dezbate
rii colective elementele noi cuprinse 
în documentele de partid, modul de 
abordare a acestora în lecții și dez
bateri, creînd, astfel, climatul propi
ce pentru îndeplinirea integrală a 
înaltei misiuni a acestor școli : aceea 
de a forma cadre capabile să înfăptu
iască cu pricepere politica partidului 
în sectoarele în care își vor desfășu
ra activitatea.

Dr. Vicențiu PIUCĂ 
Gheorghe ZAMFIR

(Urmare din pag. I)

LA C.E.I L BRAILA
Ilie Gh. Paraschiv, in virstă 

de 35 ani, tractorist in comuna 
Putineiu (Teleorman), se afla 
in căutarea fratelui său, dispă
rut de mic copil în timpul unui 
bombardament din ultimul răz
boi. Pierduse orice speran
ță de a-l mai intilni vreo
dată. Totuși, in luna oc
tombrie 1971. după cum ne 
relatează el, s-a decis să mai 
facă încă o încercare. A trimis 
o scrisoare în acest sens In
spectoratului general al miliției. 
Rezultatul : în luna noiembrie, 
i s-a comunicat că fratele său 
se găsește în comuna Băleni- 
Sîrbi, din județul Dîmbovița. A 
pornit spre localitatea indicată 
și, intr-adevăr, acolo și-a regă
sit fratele, cars între timp mai 
crescuse cu încă... 27 de ani I

Rubricâ redactată de i
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

și corespondenții „Scînteii"

Crește gradul de mecanizare 
a procesului de producție

Preocuparea colectivului de 
muncă de la C..E.I.L. Brăila
pentru ridicarea' gradului de
mecanizare a procesului de pro
ducție s-a concretizat într-o
nouă realizare : transportorul 
suspendat — teleflex. Această, 
modernă instalație constă în- 
tr-un transportor cu lanț sus
pendat pe care sînt prinse mai 
multe miniconteinere. Printr-o 
mișcare circulară continuă, con
tainerele execută operația de 
transport, interfazic a semifabri
catelor între diferite sectoare de 
producție. Cînd conteinerul a 
ajuns in dreptul mașinii, lucră
torul își ia semifabricatul, îi a- 
daugă operațiunile respective. îl

așează din nou în conteiner, iar 
acesta îl transportă către o nouă 
fază de prelucrare. Operația 
este simplă și economicoasă.

— Pînă acum, toate aceste o- 
perații se executau manual — 
ne spune șeful serviciului teh
nic, inginerul Horia Gugulea. 
unul din coautorii acestei insta
lații. Trei muncitori din fiecare 
schimb cărau semifabricatele cu 
ajutorul unor cărucioare A- 
cum este complet eliminată 
manipularea manuală a materia
lelor.

N. Gr. MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii

nevoile noastre de consum, în primul 
rînd pentru salariații din comună, 
circa 600 porci, miei, oi, peste 200 000 
ouă, 2 500 kg pasăre etc.

La Tutova, județul Vaslui, am în- 
tîlnit alte forme ale inițiativei locale. 
Aici a fost înființată, încă din toam
na anului trecut, o crescătorie de 
scroafe. în condițiile scutirilor de im
pozit acordate de Legea nr. 7/1971. 
Pentru sporirea producției de porci, 
secția urmează să se dezvolte de la 6 
la 40 de scroafe, permițind rezolva
rea problemei materialului de repro
ducere, în exclusivitate cu mijloace 
locale. La rîndul ei, cooperativa de 
consum va organiza o crescătorie 
de oi (inițial cu circa 100 de capete) 
și una de rațe (circa 3 000 de bu
căți). Tot la Tutova urmează să se 
amenajeze un abator unde să se 
creeze condiții corespunzătoare de 
sacrificare a animalelor, de valorifi
care superioară a produselor și sub
produselor rezultate prin tăiere. Pen
tru aprovizionarea comunei, anul 
acesta se vor desface din producția 
proprie peste 3 500 de rațe, circa 
50 000 de ouă. 1 000 kg caș etc.

In comuna Vidra, județul Vrancea, 
a apărut ideea sporirii producției 
proprii prin folosirea, în cooperare, 
a posibilităților de care dispune con
siliul popular cu cele ale cooperației 
de consum. Cooperația de consum 
asiguță efectivul de animale (deocam
dată se cresc circa 270 oi), iar consi
liul popular oferă 30 de ha de pășuni 
din proprietatea sa Din carnea și 
produsele animaliere rezultate, circa 
50 la sută se valorifică în comună

Recent, la Sinaia s-a dat în folosință superma- 
gazinul „Carpați** (în fotografie), o unitate comer
cială dintre cele mai reprezentative din județul 
Prahova. Ea se adaugă altor unități noi din re
țeaua comercială a județului care s-au construit 
și modernizat în ultimul timp. Printre acestea, se 
numără complexul comercial alimentar, restauran
tul și crama „Valea Prahovei** din Cîmpina, restau
rantul „Vatra Plăieșilor** din Ploiești, magazinul 
mixt din Poiana Țapului, complexul comercial din 
orașul Plopeni și cele din noul cartier Bereasca 
din Ploiești, precum și alte 22 de unități care 
asigură o mai bună servire a populației cu pro

mei horticole, a întocmit 
un proces verbal de cala
mitate pentru f" 
ceapâ, 378 tone 
tone ardei gras, 
ardei gogoșar, 49 
pepeni verzi care 
teriorat pe cîmp din cauză 
că aceste produse nu au 
fost recoltate la timp. Ast
fel, în loc de venituri, le
gumicultura constituie pen
tru cooperatorii din Stă- 
nești o sursă de pierderi. 
Numai că aceste pierderi 
nu pot fi puse pe seama 
condițiilor naturale.

Adesea. în unitățile agri
cole, neîndeplinirea planu
lui de producție este pusă 
pe seama calamităților na
turale. Este adevărat că 
inundațiile, seceta, grindi
na, brumele pot afecta în 
bună măsură nivelul re
coltelor. Dar chiar șl în 
asemenea cazuri, prin reîn- 
sămînțarea terenului res
pectiv cu alte plante, în 
decurs de 2—3 luni, se 
poate obține o nouă recol
tă. Există însă un gen de 
calamitate care se produce 
exclusiv din cauza oameni
lor și care se dovedește 
mult mai păgubitoare. Este 
vorba de scăderea simți
toare a recoltelor sau chiar ■ 
compromiterea lor totală în 
cazul neexecutării la timp a 
lucrărilor de întreținere sau 
de recoltare. Vom relata un 
asemenea caz.

Cooperativa agricolă din 
Stănești, județul Ilfov, este 
o unitate mare, cu aproape 
4 000 ha teren fertil, 460 
bovine, peste 2 000 de porci 
și care dispune de nume
roase mijloace de transport 
și alte utilaje. Din păcate 
toate aceste bogății nu sînt 
gospodărite cu chibzuință. 
Cîteva cifre sînt edifica
toare. în 1970 s-a stabilit 
obținerea . râpei producții , 
globale de aproape 22 mi
lioane lei, dar s-au realizat __________
numai 12,3 milioane lei. 
Neîndeplinirea planului a 
fost pusă pe seama calami
tăților naturale. în realitate, 
aici lucrările agricole nu au 
fost executate Ia timp — 
pe o suprafață de 500 ha 
cultivată cu porumb nu 
s-a efectuat nici o prașilă 
— o parte din producție s-a 
pierdut pe cîmp. Era firesc 
ca membrii consiliului de 
conducere, specialiștii, toți 
cooperatorii, cu sprijinul 
organelor județene de par
tid și de stat să ia măsuri 
hotărî te pentru a aduce lu
crurile pe un făgaș bun. 
Dar nu s-a întîmplat așa. 
Ca urmare, scuza cu cala
mitățile naturale — în mul
te cazuri despăgubite de 
ADAS — a rămas principa
lul mijloc prin care consi
liul de conducere și specia
liștii își acoperă propriile 
lipsuri.

Cele întîmplate în anul 
trecut sînt deosebit de sem
nificative. Spre sfirșitul lu
nii noiembrie 1971, coo
perativa mai avea de re
coltat 160 ha cu porumb, 
33 ha cu sfeclă de zahăr, 
25 ha cu ceapă, 30 ha cu 
tomate, ardei gras, mai 
erau de strîns cocenii de 
pe 1 100 ha și de efectuat 
arături pe o suprafață de 
1 360 ha. Despre toamna 
anului trecut s-a putut spu
ne' că a fost vremea întîr- 
ziaților : timpul frumos a 
permis să se poată lucra în 
voie. Dar iată că la Stă
nești nu s-a muncit. S-au 
invocat din nou calamită
țile. încă la acea dată. ing. 
Dumitru Ionescu, șeful fer-

207 tone 
roșii, 30 
27 tone 

I tone de 
s-au de-

duse alimentare, de uz casnic, confecții, merce
rie etc.

După cum ne informează directorul direcției ju
dețene comerciale, tovarășul Mircea Jinga, în cursul 
acestui an va începe în centrul Ploieștiului con
strucția unui mare magazin universal (investiție 
de circa 30 milioane lei), la Bușteni se va da in 
folosință un complex comercial alimentar iar la 
Cîmpina un supermagazin în halele Orașului. în a- 
celași timp, se vor moderniza încă 20 de unități co
merciale din județ.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

nelucrat, produce ceva. Dar 
nici acest ceva nu s-a re
coltat. Pentru a strînge 
ceapa trebuiau cosite mai 
întîi buruienile. La timpul 
potrivit elevii școlii din co
mună s-au oferit să strîngă 
buruienile, dar au 1'ost re
fuzați de șeful fermei, ing. 
D. Ionescu, sub pretextul că 
ceapa trebuie prășită, nu 
plivită. Din nou oamenii 
s-au pierdut în discuții și 
pînă să ajungă la o înțelege
re au început ploile, iar 
ceapa rămasă în pămînt a 
început să încolțească. în

e mai rea
ca
Lcl C.A.P. Stănești-Ilfov, 
veniturile se vor realiza 

de la ADAS? ’ '■

Pătrunzînd în miezul 
problemelor se poate ajun
ge 1a unele concluzii care 
demonstrează lipsa de răs
pundere a celor chemați să 
organizeze producția și să 
gospodărească averea ob
ștească. Să facem o incur
siune în trecutul nu prea 
îndepărtat. Ceapa a fost 
semănată în așa fel îneît 
să se poată efectua meca
nizat lucrările de întreți
nere. Cu toate că secția de 
mecanizare dispunea de 
două tractoare legumicole, 
dotate cu seturile de ma
șini necesare, aceste utilaje 
nu au fost folosite deloc 
pentru executarea lucrări
lor de întreținere la cultura 
cepei. De ce ? Zile la rînd, 
între șeful de fermă și me
canizatori s-au purtat dis
cuții pentru a se stabili 
cum să se facă lucrările de 
întreținere. Timpul a tre
cut, ceapa a fost năpădită 
de buruieni, iar apoi orice 
intervenție a devenit de 
prisos. Ca urmare, produc
ția medie a fost de 8—10 
tone la hectar. Este totuși 
o producție bunicică. Expli
cabil. Pămintul, chiar și

cele din urmă s-a depreciat 
aproape în totalitate.

Din discuțiile avute cu o 
parte din membrii consiliu
lui de conducere și cu spe
cialiștii a rezultat că și 
producția de porumb a fost 
diminuată aproape la ju
mătate din cauză că nu au 
fost efectuate lucrările de 
întreținere și recoltat 1a 
timp. Porumbul, floarea- 
soarelui etc. au beneficiat 
numai de o prașilă. La di
minuarea recoltei a con
tribuit și întîrzierea recolta
tului.

Cu toate că în văzul tu
turor producția se deprecia 
pe cîmp, membrii consiliu
lui de conducere, comuniș
tii, cooperatorii cu munci 
de răspundere, organele 
comunale de partid și de 
stat au stat liniștite, căutînd 
mereu justificări și chiar... 
argumente. „Avem pă
mînt mult, revenind o 
suprafață mare pe cap de 
locuitor, nu putem face față 
lucrărilor agricole** — spun 
cei din consiliul de condu
cere și specialiștii. Nimeni 
nu poate fi de acord cu a- 
cest mod profund păgubi

tor de a privi lucrurile, 
în fapt — și acest lucru ar 
fi trebuit să fie luat în 
considerație — in perioada 
lucrărilor agricole plecau 
zilnic din comună la alte 
unități agricole circa 200 de 
cooperatori, în timp ce cul
turile cooperativei rămîneau 
neîngrijite. De asemenea, 
atelajele cooperativei sînt 
ținute acasă la cooperatori, 
care le folosesc după bunul, 
lor plac, iar roadele cîmpu- 
lui, pentru care s-a muncit, 
s-au stricat pe cîra.p din 
lipsă de mijloace de trans
port și de brațe de muppă.

Neajunsurile amintite se 
datoresc și lipsei de cola
borare între specialiștii coo

perativei. De exemplu, 
Dumitru Ionescu, șeful fer
mei horticole, pe motivul că 
ședințele operative de lu
cru nu se fac la consiliul 
popular cum dorește, ci la 
sediul cooperativei agrico
le. care e la marginea sa
tului, nu participă la ele. 
Cum e și firesc, în felul a- 
cesta nu se pot rezolva pro
blemele legate de efectua
rea lucrărilor în sectorul 
legumicol. Se poate afirma 
că există forță de muncă si 
mijloace de producție, dat
ele nu sînt-folosite cu chib
zuință, nu există preocu
pare pentru cointeresarea 
membrilor cooperatori, nu 
se iau măsuri împotriva 
celor care aduc daune avu
tului obștesc. Toate aceste 
anomalii și multe altele se 
soldează cu pagube serioa
se care afectează și veni
turile cooperatorilor. Nu
mai în sectorul horti
col planul nu se înde
plinește cu aproape 1 700 000 
lei. Pe ansamblul sectoare
lor de activitate s-a reali
zat o producție globală de 
circa 16 milioane lei, față 
de 23 216 000 cît s-a plani
ficat. Se va apela din nou 
la ADAS ? Nimeni nu va da 
crezare unei asemenea ce
reri. Și aceasta cu atit mai 
mult cu cît mai sînt de 
strîns cocenii de pe 600 ha 
și de arat 700 ha teren. Deci 
și producția acestui an ar 
putea fi diminuată din cau
ză că arăturile nu sînt efec
tuate din toamnă. Starea de 
lucruri arătată impune lua
rea unor măsuri ferme pen
tru a pune lucrurile pe fă
gașul lor normal. Este ne
voie de o muncă politică in
tensă. precum se dovedește 
necesară respectarea prin
cipiului muncii colective în 
conducere. E nevoie să se 
lupte cu rămășițele unei 
mentalități învechite. Nu
mai așa la cooperativa a- 
gricolă din Stănești veni
turile se vor realiza din 
producția obținută (lucru 
pe deplin posibil), și nu din 
despăgubirile ADAS plăti
te pentru neglijența oame
nilor.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

® O ® ® ® ® ® B
prin unitățile specializate de desfa
cere, după ce, bineînțeles, sînt ono
rate obligațiile față de stat). Aici 
.se preconizează a se obține, peste 
obligațiile față de fondul central, 
peste 300 de oi, 240 de porci, cîteva 
sute de kg de brînză ș.a.

Consiliul popular din comuna 
Vulturu, județul Vrancea, intenționea
ză să pună în valoare o altă resursă

să meargă la oraș după cele nece
sare. Aceasta era de altfel și situația 
actuală a chioșcurilor existente in co
munele pe unde am trecut cu ocazia 
anchetei de față. în aceste condiții 
ne-a părut cel puțin pripită intenția 
organelor de specialitate ale Consi
liului popular județean Vrancea de 
a rezolva problema aprovizionării

De ce sâ așteptăm 
de la alții...

locală. în bălțile existente (circa 120 
ha) urmează să se amenajeze o cres
cătorie de pește atît pentru nevoile 
proprii ale comunei, cît și pentru co
munele învecinate.

Din păcate, nu aceleași lucruri se 
pot spune în privința aprovizionării 
cu legume. Unii dintre primarii cu 
care am stat de vorbă au încercat să 
ne convingă că aprovizionarea cu le
gume, așa cum este ea organizată în 
prezent, ar fi, în general, corespun
zătoare. Or, realitatea arată că nu o 
dată fie în timpul sezonului de pro
ducție, fie în afara sa, chioșcurile de 
aesfacere a legumelor din comune 
sint aproape goale, salariații trebuind

populației de la sate, în principal, 
prin unitățile I.L.F., în loc ca centrele 
de desfacere ale cooperativelor agri
cole de producție să fie cele care să 
răspundă, în totalitate, de asigurarea 
fondului de marfă necesar pe plan 
local. Vicepreședintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Vrancea, Ion Deciu, 
susținînd soluția preconizată, ne-a 
prezentat drept argument... renumele 
firmei I.L.F., care, după părerea 
d-lui, ar constitui o garanție a 
respectării regulilor generale de co
merț la sate. Se pune însă întreba
rea dacă chioșcul ar fi al comunei, 
iar marfa desfăcută ar urma

să fie cea realizată pe plan 
local, și nu cea provenită de la depo
zite aflate la zeci și sute de kilome
tri. nu s-ar putea respecta regulile 
generale de comerț ?

Paralel cu dezvoltarea producției 
agricole și animaliere, consiliile popu
lare comunale au datoria să găsească 
și mijloacele locale pentru asigurarea 
unui sistem de desfacere statornic, 
fie prin unitățile cooperativei de con
sum, fie prin cele ale C.A.P.-urilov 
(in funcție de natura mărfurilor), 
îneît populația rurală să aibă asigu
rată o aprovizionare continuă, orga
nizată. Va trebui, de asemenea, încu
rajată ideea extinderii piețelor locale 
comunale, în perimetrul cărora fie
care producător să poată desface, în 
condițiile reglementate de normele 
în vigoare, acele produse ce-i priso
sesc.

Acțiunea de valorificare mai inten
să a posibilităților locale pentru asi
gurarea alimentelor necesare salariâ- 
ților din comune, acțiune declanșată 
după Conferința pe țară a secretari
lor comitetelor de pratid și a preșe
dinților consiliilor populare comuna
le, deși este de abia în faza de înce
put, arată de pe acum existenta con
dițiilor necesare pentru ca indicați? 
dată de conducerea superioară de 
partid să fie cît de curînd materiali
zată. Succesul depinde însă, în prin
cipal. de spiritul de bun gospodar al 
fiecărei comune în totalitatea sa, a 
fiecărui primar. Trebuie depuse, in 
continuare, eforturi sporite pentru ca 
la nivelul comunelor să se ofere sa- 
lariaților ce trăiesc acolo toate acele 
produse agroalimentare ce se pot rea
liza prin mijloace locale.
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m conlucrarea științei cu producția

xperiența a 
cu prisosință 
cînd contractele de cerce
tare științifică au mijlocit 
legarea științei de pro

ducție, chiar integrarea cercetă- 
ele au 

finalizare 
Și, apoi, 

a rezul-

demonstrat 
că atunci

rii în viața practică, 
asigurat o judicioasă 
a lucrărilor de cercetare 
o deplină valorificare 
talelor acestora. Faptul că In
stitutul de cercetări metalurgice 
din Capitală, de pildă, a soluționat 
integral și in mod operativ pentru 
Uzina de autocamioane din Brașov 
problema realizării în țară a unor 
aliaje necesare la fabricația 
autocamioanelor echipate cu mo
tor Diesel, se datorește în bună 
măsură existenței unui 
de 
cu 
le, 
,’Yt 
la 
doar documentația tehnică 
mită pe baza rezultatelor cercetă
rilor întreprinse, ci au urmărit pas 
cu pas și materializarea ei, au su
pravegheat îndeaproape la fața lo
cului, în uzină, experimentarea și, 
apoi, aplicarea în condiții de serie 
a noii tehnologii pe care au elabo
rat-o. în alt caz, al fabricii de por
țelan „Iris" din Cluj, efectele pozi
tive ale contractelor de cercetare se 
oglindesc, între altele, în prompti
tudinea cu care Centrul de cerce
tări chimice al Institutului poli
tehnic din Timișoara a realizat opt 
nuanțe de coloranți la temperaturi 
înalte, iar un colect:v al Institutului 
de chimie al Universității din Cluj 
a realizat diferite nuanțe de colo
ranți roșii pentru porțelan și fa
ianță, precum și pentru ornamen- 

) tarea articolelor din porțelan.
— Hotărîrea Consiliului de Mi

niștri privind aplicarea sistemului 
contractual în activitatea de cerce
tare științifică (din februarie 1970, 
n.n.) — ne spunea inginerul-șef al 
Uzinei „Tehnofrig" din Cluj, Dezide- 
iu Jenei — a legat mai strîns cer- 
etarea de cerințele producției,
ș susține această afirmație cu
utorul a două exemple. De
\i mulți ani am sugerat asimi- 
ea în fabricație a unor cau- 
luri utilizabile la confecționarea 
liturilor pentru instalațiile de 
■urizare a laptelui. Abia în 
Institutul de cercetări pentru 

uc și pielărie, din cadrul Mi
rului Industriei Ușoare, a rea-

— în baza unui contract de 
stare — aceste materiale care 
ite se importau. La ora ac- 
1 ducem tratative cu Institutul 
fizică din , București pentru a»«jw- 
eia un contract de cercetare 
>nd utilizarea semiconductorilor 
îdustria frigului. Rezolvarea a- 
!i probleme ar permite uzinei 
,tre să realizeze, anual, o pro- 
ie suplimentară în valoare de 
iuțin 150 milioane lei. Am putea 
Iza microfrigidere, diverse apa- 
frigorifice cu o largă utilizare 

ipitale sau de uz gospodăresc, 
irîrea amintită ne permite să 
gem oamenii de știință în re- 
area unor asemenea probleme 
care singuri, fără aportul lor, 
i știe dacă — sau cînd — le-am 
:a rezolva.
in șirul lung al exemplelor po
ze de care dispunem, mai reți- 
1 că în 1971 Fabrica de anti- 
:ice din Iași a fost beneficiarul 
7 contracte de cercetare, iar ca 
lare a rezultatelor bune obți- 
e a realizat nu mai puțin de 
lăsprezece produse noi. 
lele relatate demonstrează rolul 
tractului de cercetare în stabi
la unor relații trainice, care dau 
uitate bune în practică, lntreba- 
. este : cît de bine, cît de efi- 
nt este folosit acest instrument.
de cuprinzătoare sînt relațiile 

Jtractuale de cercetare, care este 
idul de angajare a științei șî 
jducției în rezolvarea unor pro- 
sme majore ale economiei na- 
inale ?

contract 
cercetare adecvat. Respectînd 
strictețe clauzele contractua- 
cercetătorii institutului amin- 
nu s-au mulțumit să pună 
îndemîna uzinei beneficiare 

întoc-

privință un caz. Dificultățile care 
s-au produs la crearea primului 
strung carusel de 1 250 mm cu co- 
mandă-program numerică se dato- 
resc tocmai nesocotirii obligației de 
a analiza pe parcursul cercetării 
rezultatele, adică atunci cînd în 
preajma termenelor intermediare 
de îndeplinire a unor obligații, mai 
este posibilă respectarea datelor sta
bilite. Asemenea „omisiuni" în pre
cizarea clară a obligațiilor partene
rilor de contract duce, în ultimă in
stanță, la încălcarea prevederilor 
legii.

Pe parcursul investigațiilor am 
mai constatat că, adeseori, nu se 
respectă nici preveder’le legale re
feritoare la înscrierea în contrac
tele de cercetare a obligațiilor reci
proce privind realizarea unei anu
mite eficiențe econonfce. în legă
tură cu această observație, dr. Ni- 
colae Șerban, de la Institutul de 
chimie din Cluj, ne spunea :

— Cred că una dintre explicații 
trebuie căutată în riscul cercetării. 
Oricît de bine ar lucra un colectiv, 
uneori el nu ajunge la rezultatele

L
a jumătatea lunii decem
brie 1971, doar 36 la sută 
din fondurile alocate de 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini pen- 

cercetările care urmează să setru 
efectueze în 1972 erau angajate prin 
contracte.

— De ce a întîrziat atît de mult 
încheierea contractelor de cercetare 
pe 1972 ?

— In primul rînd — ne-a spus 
ing. Armand Vasiliu, șef de servi
ciu în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — pentru că 
numai stabilirea temelor de cerce
tare durează mai mult de un an. 
Elaborarea planului de cercetări al 
ministerului nostru pe anul 1972 a 
început spre sfîrșitul anului 1970, 
prin efectuarea unor investigații în 
centralele industriale, grupurile de 
uzine și unitățile de cercetare. Pla
nul aprobat de conducerea ministe
rului a fost transmis departamen
telor productive în luna octombrie 
1971.

Pînă la 15 decembrie planul nu 
ajunsese însă la o serie de insti
tute, centrale și întreprinderi. Să

timp", uneori, unitățile de cerce
tare formulează defectuos temele, 
propun termene de finalizare 
inacceptabile, nu țin seama de 
unele prevederi legale în vi
goare, condiționează propria ac
tivitate de efectuarea unor lucrări 
în colaborare, de către terțe uni
tăți, deși acest lucru nu fusese con
venit în prealabil între partenerii 
direcți. La rîndul lor, o serie de 
beneficiari „se agață" de fel de fel 
de amănunte formale și tergiver
sează semnarea contractelor. Este 
cazul unor teme de cercetare soli
citate de Uzina de mașini grele din 
București, de Grupul de uzine de 
autoturisme din Pitești, de Uzina de 
construcții de mașini din Reșița.

Ing. Aurel Băncilă, director teh
nic al Centralei industriale de ma
șini-unelte, este de părere, în a- 
ceastă ordine de idei, că beneficia
rii renunță uneori la colaborarea cu 
anumite institute de cercetări, de
oarece adeseori prin rezolvarea u- 
nei teme nu se înțelege decît o sim
plă „hîrtie" cu soluții teoretice, ve
rificarea și transpunerea în practi
că a celor de pe hîrtie fiind lăsate

gajeze Sn rezolvarea unor teme mai 
dificile, ’ "
de mare 
ficiari.

— Am
cercetări .. ___
strucția de ma'șini — ne relata ing. 
Waldemar Ghețu, consilier tehnic 
la F.M.U.A.-București — contrac
tarea a cinci teme de cercetare 
care vizau, îndeosebi, îmbunătăți
rea unor tehnologii de fabricație. 
Au venit, după un timp, niște 
delegați ai acestui institut, au cam 
strîmbat din nas cînd au văzut 
despre ce e vorba și au plecat. 
N-am primit nici un răspuns ofi
cial. Acesta nu este, însă, singurul 
caz. Nici un semn de viață n-a 
dat nici Centrul de sudură și în
cercări la oboseală din Timișoara, 
căruia i-am cerut sprijinul în re
zolvarea unei probleme de fabrica
ție mai complicate. Trecînd peste 
faptul că cei cărora ne-am adre
sat trebuiau să ne răspundă fie și 
din pură politețe, cred, totuși, că 
procedeul ignorării — de către unii 
cercetători — a unor cerințe strin
gente ale producției este dăunător

chiar dacă acestea sînt 
însemnătate pentru bene-

propus Institutului de 
tehnologice pentru con-

pildă, din 
în planul 
M.I.C.M., 
finalizate

Pîrghie economică,
instrument juridic

de incontestabilă eficacitate

In ramura 
energiei 
electrice

(Urmare din pag. I)

O serie de rezultate care ar trebui,

care ar putea să fie mult mai mari. Dar:

© intirzie generalizarea contractului ca modalitate principală

relațiilor dintre întreprinderi și instituțiile științifice;

© intirzie contractările intre cei interesați;

a

• intirzie punerea în funcțiune a contractului ca mecanism reia

țional, cu toate efectele și implicațiile pentru părțile angajate

L
a Uzina de fibre sințetice 
din Iași, cîteva contracte 
de cercetare au ca obiect 
definitivarea și îmbună
tățirea unor tehnologii 

î fabricație a fibrelor și fire- 
ir sintetice. Ing. Elena Amă- 
uil, din serviciul tehnic al uzi- 
ei, este de părere că sistemul 
antractelor cu termene fixe și cît 

mai strînse pentru astfel de pro
bleme, cu obligații bine precizate 
pentru părțile contractante, este de 
mare ajutor pentru producție.

— Un astfel de contract — ne-a 
spus interlocutoarea — a adus în 
fabrică zi de zi un colectiv de cer
cetători, condus, de prof. M. Grin- 
dea, de la institutul politeh
nic din localitate. Prezența cer
cetătorilor în fabrică este indis
pensabilă, pînă cînd rezultatele 
investigațiilor lor se aplică cu suc
ces Ia scară industrială.

Inexplicabil de ce la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru mașî- 
ni-unclte și agregate din Capitală, 
în unele situații, au fost ignorate 
clauze esențiale — recomandate, de 
altfel, de contractul de cercetare 
tip. Astfel, omițîndu-se precizarea 
amănunțită, din capul locului. a 
tuturor obligațiilor reciproce (asi
gurarea materialelor, a colaborări
lor, a locului unde se va executa 
prototipul sau părțile componente 
ale acestuia, a clementelor de ■efi
ciență economică ș.a.) s-au creat, 
de fapt, premisele micșorării inte
resului față de evoluția unor cer
cetări, ale apariției a tot felul de 
neînțelegeri între părți, neînțele
geri care. în cele din urmă, au 
generat nerespectarea unor terme
ne de finalizare. Trecîndu-se cu 
vederea clauza potrivit căreia „păr
țile contractante convin să anali
zeze trimestrial (sau la alte ter
mene), modul în care se realizează 
tema-program de lucru", pe par
cursul unor cercetări, factorii de 
conducere ai unităților contractan
te nu s-au Interesat de felul în care 
au mers lucrurile, intrînd în alertă 
doar cînd s-a apropiat termenul fi
nal. Abia atunci s-a descoperit că 
anumite dificultăți ar fi putut fi 
depășite, dacă ar fi fost sesizate la 
momentul oportun. Iată în această

tehnice și economice dorite sau an
ticipate.

Nu respingem, în totalitatea ei, 
argumentația de mai sus ; ne ex
primăm, în schimb, dezacordul ferm 
în legătură cu tendința părților de 
a nu se angaja, prin contract, 
la obținerea unei eficiențe eco
nomice minime. Tendință care, în 
cazul Fabricii de mașini-unele și 
agregate din București, bunăoară, a 
dus la cheltuirea a nu mai puțin de 
2,4 milioane lei fără a se avea 
măcar garanția că, prin aplicarea 
rezultatelor respectivelor cercetări, 
se va recupera cel puțin suma chel
tuită pentru efectuarea lor. Orga
nele de resort au îndatorirea să re
vadă neintîrziat acele prevederi 
ale legislației în vigoare care — la 
ora actuală — lasă la bunul plac al 
uneia sau alteia dintre părți nece
sitatea obținerii unei eficiențe eco
nomice cît mai mari în domeniul 
cercetării. La reglementările în vi
goare se simte nevoia stipulării 
obligativității cercetării științifice 
și a Întreprinderilor productive de a 
deschide bine oohii atunci cînd an
gajează fondurile — și acestea în- 
trucit și mijloacele materiale și 
eforturile cercetătorilor trebuie 
cheltuite pentru teme majore, 
esențiale. în strînsă conformitate 
cu cerințele economiei naționale, cu 
obținerea în practică a unei efi
ciențe cît mai ridicate.

— M-am convins, nu o dată — 
ne spunea, între altele, dr. ing. 
Victor Schorr, cohsilier la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
utilaje chimice și rafinării din 
București — că un contract semnat 
— fie și numai de către una dintre 
părți — „din obligație", fără con
vingere, mai mult pentru a scăpa 
de diferite „presiuni" sau insisten
țe din afară, se naște, practic, mort. 
Vreau să zic că, de cele mai multe 
ori, nerespectarea prevederilor în
scrise în contractele de cercetare se 
datorește lipsei de interes al unuia 
dintre parteneri. Iată de ce cred că 
un asemenea document nu trebuie 
semnat decît dacă ambele părți sînt 
cu adevărat interesate — și deci 
hotărîte — să rezolve prin 
re o anumită problemă a 
ției.

— Iar pentru ca toate

joace, oare, lipsa planului centra
lizat de teme un rol chiar atît de 
însemnat în asigurarea atît de tîr- 
zie a portofoliului de contracte de 
cercetare ?

— Nu, nu cred — a fost de pă
rere inginerul șef al Institutului de 
cercetări și proiectări pentru ma- 
șini-unelte și agregate din Capitală, 
Gheorghe Vasilescu. Și iată de ce. 
Mai întîi, pentru că o parte dintre 
teme erau nominalizate prin planul 
de stat și nimic nu oprea părțile să 
intre în contact în vederea stabilirii 
obligațiilor contractuale reciproce. 
Se știe, apoi, că un contract se în
cheie prin manifestarea liberei vo
ințe a părților, deci nimeni nu îm
piedica institutul să înceapă trata
tive cu beneficiarii și să încheie 
contracte chiar pentru teme neno
minalizate în plan.

De altfel, pentru unele unități de 
cercetare se pare că prea puțin con
tează termenele de definitivare a 
încheierii contractelor pentru acest 
an ; alteori, lor le este indife
rent după cît timp de la în
ceperea investigațiilor vor pune la 
dispoziția producției elementele uti
le solicitate. Ele forțează adeseori, 
pe diferite căi, uzinele să accepte 
termene foarte lungi pentru efec
tuarea și finalizarea cercetării. Se 
ajunge, astfel, ca, în momentul fi
nalizării, anumite cercetări în care 
s-au investit mulți bani și multă 
materie cenușie să nu mai prezinte 
pentru producție nici un interes. 
Centrul de mecanică a solidelor din 
București, bunăoară, se ocupă de 
mult prea multă vreme de proble
ma îmbunătățirii în continuare a 
instalației electrice de aprindere a 
motorului de autocamion SR-211, 
iar Centrul de sudură și încercări 
la oboseală din Timișoara și Insti
tutul de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini din Bucu
rești și-au luat un prea mare „coefi
cient de siguranță" în rezolvarea 
unor teme de cercetare contractate 
cu Uzina de autocamioane din Bra-

cerceta- 
produc-

clauzele 
contractuale să fie judicios stabi
lite, este esențial, după părerea 
mea. ca unitățile de cercetare să 
meargă cil mai mult în întîmpina- 
rea cererilor întreprinderilor, să-și 
trimită cît mai des cu putință re
prezentanții in uzine, pentru a se 
consulta temeinic cu cadrele tehni
ce de aici, a întreprinde sondaje cu 
privire Ia problemele care preocupă 
secțiile productive și la soluțiile pe 
care acestea le așteaptă. (Am re
produs opinia inginerului Valentin 
Teaburu. din serviciul de pregătire 
a fabricației al uzinei brașovene de 
autocamioane).

riza de timp în cerce
tare este o problemă 
cit se poate de spinoa
să — aprecia ing. Konrad 
Vincens, din 

metalurg-șef al Uzinei _de auto
camioane din Brașov.
o preveni, susțin că ar fi bine ca 
cercetările să nu mai înceapă, 
pină acum, de regulă abia cînd in 
producție apar diferite dificultăți, 
ci, dimpotrivă, ca investigația știin
țifică să preceadă producția. Susțin, 
cu alte cuvinte, ca problemele de 
cercetare științifică să fie stabilite 
șî abordate încă în faza de proiec
tare a noilor obiective industriale 
sau o dată cu hotărîrea de a asimi
la în fabricație produse noi.

Sub mantia acestei „crize de

serviciul
Pentru a

ca

exclusiv în seama întreprinderilor. 
Totodată, uzinele sînt uneori mai 
puțin receptive la nou, intrucît a- 
plicarea rezultatelor unor cercetări 
presupune cheltuieli suplimentare 
de producție, dificultăți de procu
rare a unor materiale, adică, în- 
tr-un cuvînt, dau „bătaie de cap". 
Această opinie este confirmată de 
către Gheorghe Iliescu, inginer-șef 
de concepție al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate :

— Ezităm, uneori, în a ne asuma 
responsabilitatea de a colabora la 
rezolvarea unei teme de cercetare 
importante, deoarece institutul de
partamental de cercetări de specia
litate lasă în prea mare măsură 
greul pe umerii noștri. Mă refer, în
deosebi, la realizarea prototipurilor. 
In prezent, circa 20 la sută din ca
pacitatea de producție a uzinei este 
ocupată cu asemenea sarcini din 
planul tehnic.

Intr-adevăr, este greu de înțeles 
de ce în cazul unor teme ale căror 
rezolvări nu au aplicabilitate ime
diată, ori care urmează a fi valori
ficate de către mai multe întreprin
deri, ministerul sau centralele indi
că, totuși, un singur beneficiar sau 
— în unele cazuri — unul diferit, de 
cel care a suportat finanțarea. Iată, 
de pildă, cercetarea privind aplica
rea lagărelor hidrostatice la mași
nile de rectificat plan. După ce 
F.M.U.A.—București a plătit, în 
contul acestei cercetări, 140 000 lei, 
de roadele ei beneficiază acum... u- 
zina „Unirea" din Cluj. Așa stînd 
lucrurile, atitudinea refractară — ia 
prima vedere de neînțeles — a 
unor uzine devine, cel puțin în par
te, explicabilă. Iată de ce ni s-a 
părut demnă de luat în seamă pro
punerea ing. Gh. Vasilescu de la 
F.M.U.A.-București, potrivit căreia, 
ar fi bine ca in cazul temelor care 
se valorifică in timp și Ia mai mul
te întreprinderi contractele de cer
cetare să nu se semneze cu cite o 
singură uzină, ci cu centralele in
dustriale sau chiar eu ministerul (în 
calitate de beneficiari).

Continuîndu-ne investigațiile la 
Fabrica de mașini-unelte și agre
gate din Capitală, am mai aflat 
că unele institute de cercetări ma
nifestă o cu totul exagerată circum
specție cînd este vorba să se an-

economieî naționale șl, deci, ne
recomandabil.

Rezultă, din opiniile și faptele re
latate pînă acum, că insuficienta 
preocupare a unor unități de cer
cetare și uzine pentru încheierea 
de contracte de cercetare își are 
explicația in diferite deficiențe de 
natură organizatorică, în manifes
tări subiective, generate de cele 
mai multe ori de o anumită teamă 
de răspundere,. de lipsa unui efort 
susținut și ferm pentru depășirea 
rutinei atît din partea unor cadre 
de conducere din anumite unități 
economice, cit și din unitățile de 
cercetare. Iată de ce este imperios 
necesar ca momentele de incertitu
dine in stabilirea relațiilor con
tractuale să fie depășite, ca parte
nerii să renunțe la practicile biro
cratice, să se întîlnească și să se 
pună de acord. Ei trebuie să înțe
leagă că sînt principalii răspunză
tori de consecințele tergiversării 
operațiilor de contractare. Ne 
referim, in mod deosebit, la fap
tul că în lipsa contractelor ferme, 
unitățile de cercetare nu-și pot 
organiza din vreme activitatea și 
nu-și vor putea asigura în timp 
util, in funcție de specificul teme
lor respective, nici aprovizionarea 
tehnico-materială. La rîndul lor, 
în această situație, beneficiarii 
nu-și pot planifica în mod cu a- 
devărat judicios acele capacități 
de producție destinate valorificării 
cercetării științifice.

— Institutul nostru — ne-a spus 
dr. Otto Piringer, director adjunct 
științific al Institutului de izotopi 
stabili din Cluj — dispune de un 
potențial științific și tehnic destul 
de puternic și ar putea da produc
ției un ajutor mai substanțial de
cît pînă acum. Am putea construi, 
bunăoară, aparatură complexă care 
acum se importă. Nu realizăm a- 
cum acest lucru, deoarece nu știm 
ce nevoi au întreprinderile. La rîn
dul lor, nici ele nu știu ce posibi
lități avem noi.

formă

In virtutea reglementărilor

ducem acum în discuție 
alte două aspecte. Anu
mite unități de cercetare 
nu reușesc — cum ar fi 
normal — să-și asigure 

contracte o încărcare uni- 
a capacității, nu izbutesc

să eșaloneze de-a lungul între
gului an și să riimicizeze pre
darea cercetărilor încheiate. In 
construcția de mașini, bunăoară, 
majoritatea termenelor finale ale 
lucrărilor de cercetare sînt împin
se, atît prin planurile de cercetare 
cît și prin contractele încheiate, în 
trimestrul IV. In 1971, de 
totalul temelor cuprinse 
de cercetare științifică al 
71 la sută urmau să fie
în ultimul trimestru al anului, fiind 
totodată prevăzut ca 92,3 la sută din 
contravaloarea cercetărilor între
prinse, care se achita din fonduri 
pentru tehnică nouă, să se plătească 
în luna decembrie. Evident, acest 
sistem de lucru determină aglome
rarea activității institutelor în ulti
ma perioadă a anului, scăderea ca
lității unor lucrări.

Conf. dr. Mihai Gafițeanu, prode
canul Facultății de mecanică a po
litehnicii ieșene, ne-a relatat că e- 
xistă o serie de situații cînd, deși 
cele două părți contractante depun 
eforturi comune și ajung la rezul
tate valoroase, aplicarea acestora în 
producție nu poate avea loc deoa
rece unii factori intermediari, ade
seori decisivi, nu sînt în nici un fel 
interesați să-și dea contribuția. De 
pildă, încă din 1968—1969 specialiș
tii ieșeni au studiat ’ la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad influența folosi
rii unor anume tipuri de lubrifianți 
asupra durabilității rulmenților. S-au 
găsit astfel soluții care permit creș
terea acesteia cu circa 20 la sută. 
Institutul de cercetări petroliere din 
Ploiești, căruia i-au fost puse Ia dis
poziție rezultatele cercetătorilor ie
șeni, n-a realizat însă nici pînă acum 
noul ulei de rulmenți. Rezultă deci, 
din acest caz, că atunci cînd apli
carea rezultatelor unor cercetări de
pinde și de terțe părți, contractele 
de cercetare să le stabilească din 
capul locului obligații și acestora. 
Nu de alta, dar spre a nu se mai 
întîmpla niciodată ca după onora
rea unui contract de cercetare să 
fie necesară încheierea altuia, care 
să permită... valorificarea primului.

în dorința de a întări, parcă, 
cele de mai sus, dr. ing. Victor 
Schorr, consilier la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru uti
laje chimice și. rafinării din Bucu
rești, ne spunea :

— Din păcate, unele contracte 
de cercetare nu prevăd obligativita
tea uzinelor beneficiare de a aplica 
operativ în producție rezultatele fur
nizate de către cercetători. Este o 
mare lacună, pentru că astfel aceștia 
sint lipsiți adesea de posibilitatea 
de a verifica la scară industrială 
concluziile la care au ajuns pe baza 
studiilor teoretice și a experiențelor 
din laborator, de a-și perfecționa 
activitatea și de a aborda și solu
ționa la un nivel tot mai înalt pro
blemele care li se încredințează.

Este de necrezut, dar unii benefi
ciari nici măcar nu urmăresc dacă 
eficiența economică scontată a cer
cetărilor se realizează sau nu. Din 
cauză că uzinele nu se dovedesc 
interesate in recuperarea grabnică 
a sumelor investite în cercetare, 
unii cercetători prelungesc lucră
rile, iar decalările de termene se a- 
cordă cu nespus de multă ușurință, 
(în unele Cazuri, beneficiarii sînt 
concilianți deoarece, Ia rîndul lor, 
nici ei nu-și îndeplinesc anumite o- 
bligații). Și-așa proliferează practi
ca concesiilor reciproce. Ea repre
zintă o 
ciplinei 
șit 
car 
de 
sul 
tru
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru mașini-unelte și agregate, 
bunăoară. în urma unui sondaj pri
vind respectarea disciplmei contrac
tuale a reieșit că. în ultimii doi ani, 
între institut, beneficiari și colabo
ratori s-au operat 23 
de termene, între un 
doi ani fiecare, unele 
temeinic. Nimeni n-a 
nici un leu penalizare ! Așa stînd 
lucrurile, se pare că în loc să deter
mine sporirea răspunderii pentru 
efectuarea unor cercetări utile pro
ducției, eficiente, contractul de cer
cetare a devenit, in aceste cazuri, 
un act formal.

Normal, prima întrebare — su
gerată de această anomalie — pe 
care am adresat-o celor cu care, 
am stat de vorbă în unitățile in
vestigate a fost : „Și nu v-a con
trolat nimeni, nu v-a obligat ni
meni să intrați în legalitate ?“ Am 
aflat astfel că o singură dată, în 
toamna lui 1971, organe de control 
ale Ministerului Finanțelor, împre
ună cu unii specialiști ai Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, au făcut la diferite unități 
o cercetare mai profundă a modului 
în care se respectă disciplina 
■tractuală. în rest, nimic, sau 
puțin.

încălcare păgubitoare a dis- 
contractuale. N-am reu- 

găsim un singur caz mă- 
eare să se fi făcut uz 

prevederile legale în sen- 
de a se plăti penalizări pen- 

nerespectarea unor clauze. La

să 
in

de decalări 
trimestru și 
fără motiv 

plătit însă

con-
prea

în vigoare, Consiliul Național 
obligat ca. împreună cu ministerele și celelalte organe centrale,

estepentru Știință și Tehnologie 
__ _____  .....____  ... __ , _ .să asigure controlul și îndrumarea 
încheierii contractelor de cercetare, precum și urmărirea respectării prevederilor contractuale și efi
ciența economică obținută prin aplicarea rezultatelor cercetărilor. Ținind seama de părerile specialiș
tilor cu care am discutat, de concluziile desprinse din investigațiile noastre, este necesar ca atît Consi
liul Național pentru Știință și Tehnologie, cît și ministerele de resort să-și îndeplinească cu maxi
mă răspundere atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare inclusiv în ceea ce privește 
contractele de cercetare, iar abaterile de la prevederile reglementărilor în vigoare să fie sancțio
nate ca atare — pentru a se asigura creșterea acțiunii stimulatoare a contractului în relațiile din
tre cercetarea științifică și producție, pentru a sprijini astfel nemijlocit progresul economiei noastre 
socialiste.

Anchetă realizată de Adrian PRODAN, 
Corneliii CÂRLAN, "-'Nicolae MOCANI), 
Manole CORCACI, Alexandru MUREȘAN

manevră realizate de unele uni
tăți ale Ministerului Energiei Elec
trice (I.R.E.-CIuj, I.R.E.-Mureș, I.R.E.- 
Brașov, I.R.E.-Timișoara ș.a.). La ni
velul ministerului se organizează un 
centru de perfecționare, iar la nive
lul centralelor industriale asemenea 
centre se află în plină activitate. Se 
dezvoltă o rețea de laboratoare psiho- 
tehnice (5 laboratoare în teritoriu) 
care să asigure instrumentele necesa
re unei orientări și selecții profesio
nale corespunzătoare cerințelor. Tot 
în cazul personalului de exploatare se 
va acorda o mai mare atenție proce
sului de perfectionarc, instruire, exa
minare și autorizare a acestuia, mal 
ales a celor care lucrează în cadrul 
obiectivelor energetice importante 
ce deservesc platformele industriale. 
Considerăm că măsurile luate de 
conducerea Ministerului Energiei E- 
lectrice, precum și cele ce vor fi 
inițiate ca urmare a analizei efec
tuate de Comisia de stat de analiză 
a funcționării sistemului energetic 
național și de elaborare a măsurilor 
corespunzătoare pentru îmbunătăți
rea activității în acest domeniu vor 
duce nemijlocit la creșterea nivelului 
de calificate și a răspunderii perso
nale, la întărirea disciplinei în mun
că, pentru satisfacerea in condiții 
bune a necesităților consumatorilor 
de toate categoriile.

— Ce ați sugera consumato
rilor industriali in vederea 
prevenirii avariilor in instala
țiile proprii, ridicării nivelului 
de siguranță în alimentarea cu 
energie electrică și termică, eco
nomisirii acesteia ?

— în cadrul acțiunilor de preve
nire a avariilor, un accent deo
sebit trebuie pus pe verificarea și 
reglarea protecției prin relee, co
relat cu protecțiile din sistemul 
energetic, pe efectuarea și în in
stalațiile marilor întreprinderi in
dustriale a încercărilor profilactice șî 
pe antrenarea sistematică a persona
lului de exploatare, în așa fel incit 
să facă față situațiilor deosebite. Pen
tru lichidarea urgentă a urmărilor a- 
variilor se cer îmbunătățite organi
zarea și dotarea echipelor de inter
venție. Dat fiind rolul important al 
unităților energetice în acest domeniu 
și, în particular, al dispeceratelor e- 
nergeti.ee din marile combinate indus
triale în supravegherea instalațiilor și 
efectuarea manevrelor și a interven
țiilor, este necesară accelerarea dotă
rii tehnice și cu personal a acestora.

La obținerea unui grad ridicat de 
siguranță în alimentarea cu energie 
concură trei factori, prin a căror 
conlucrare și înțelegere deplină a 
răspunderilor se vor putea obține 
îmbunătățirile radicale așteptate. 
Aceștia sînt . următorii. Mai întîi, 
CONSUMATORUL, careta din faza 
de proiectare, trebuie să stabilească 
cu discernămint, ■ pe faze de procese 
tehnologice și categorii de receptoare, 
gradul de siguranță necesar, iar în 
funcție de aceasta să aleagă tipurile 
de acționări, să realizeze blocaje teh
nologice, stocuri intermediare, să 
instaleze grupuri de intervenție, să 
asigure desensibilizarea protecției 
prin relee la motoarele din procese 
importante, în cazul variațiilor de 
scurtă durată ale tensiunii, autopor- 
nirea motoarelor la realimentarea 
CU energie electrică. Prin alegerea 
unor steheme elastice, conectarea 
corespunzătoare, pe fluxuri tehnolo
gice, a alimentării cu energie și do
tarea cu automatizările necesare, 
cum ar fi : anclanșarea automată a 
rezervei, reanclanșarea automată, 
separarea automată a sursei proprii 
pentru menținerea alimentării consu
matorilor vitali, totul combinat cu 
măsurile enunțate mai sus. consu
matorii pot obține un nivel superior 
de siguranță. Apoi este vorba de 
CONSTRUCTORUL DE MAȘINI, 
care trebuie să asigure furnizarea 
de echipamente de calitate cu un 
înalt grad de siguranță. In fine, un 
rol deosebit îl are FURNIZORUL DE 
ENERGIE, care, pe lingă obligațiile 
directe ce-i revin in această calitate, 
trebuie să acorde asistența tehnică 
necesară încă din faza de alegere a 
echipamentelor consumatoare, a so
luțiilor și a schemelor de alimentare 
și să exercite, încă de la punerea în 
funcțiune și în perioada exploatării, 
supravegherea stării tehnice a insta
lațiilor și a organizării exploatării 
acestora.

Dintre variatele și importantele 
aspecte ale economiei de energie e- 
lectrică și termică este necesar ca 
toți consumatorii industriali să-și 
concentreze atenția asupra : îmbu
nătățirii dotării cu mijloace de mă
sură a consumurilor ; oportunității 
modernizării unor procese de pro
ducție și procedee "tehnologice ; re
zervelor importante în reducerea 
consumului în orele vîrfului de sar
cină al sistemului energetic ; crește
rii gradului de utilizare a aburului ; 
a gradului de utilizare a căldurii 
livrate din rețelele de termoficare. 
prin îmbunătățirea aparatelor de 
consum și a reglajului rețelelor in
terioare ; îmbunătățirii izolației ter
mice ; sporirii gradului de recupe
rare a condensatului și returnăril 
acestuia la centralele de termoficare; 
reducerii pierderilor și eliminării 
risipei de energie electrică și termică.

— Ce laturi de eficiență 
economică se vor accentua 
in acest an și in întregul cin
cinal in activitatea unităților 
Ministerului Energiei Electrice ?

— Se va intensifica folosirea cît 
mai rațională a resurselor energetice 
primare ale țării, pentru producerea 
de energie electrică. In acești ani, 
prin intrarea în funcțiune a marii 
centrale de la Rovinari va crește 
substanțial ponderea producției de 
energie electrică prin folosirea căr
bunilor inferiori Prin dublarea pu
terii C.E.T. Galați și a C.E.T. 
Călan se vor folosi integral re
sursele secundare — gaze de fur
nal, cocs, de la unitățile siderurgice 
din aceste locaLități. Sarcina de re
ducere a consumului specific de com
bustibil pentru producerea energiei 
electrice și termice ce ne revine în 
aceșt_ an va fi realizată și chiar de
pășită ca urmare a unui ansamblu 
de măsuri care se iau, atît la reali
zarea noilor lucrări energetice, cit și 
în exploatare, prin folosirea cît mai ■ 
judicioasă a centralelor electrice în 
funcție de economicitatea lor. prin 
extinderea instalațiilor de ta dispe
cerul național. Acest ansamblu de 
măsuri, prezenta’ sn-cint va constitui, 
fără îndoială, o platformă a succese
lor pe oare întreor'-'-fe’-ile ministeru
lui nostru le vor obține in acest an.

nergeti.ee
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în școli șî unități productive s-au luat șî se iau măsuri pentru a fi 
transpuse in viață recomandările conducerii partidului pentru îmbi
narea studiului cu activitatea practică, pentru educarea elevilor prin 
muncă și pentru muncă.

Aceste preocupări de stringentă actualitate în viața școlii și a so
cietății noastre au fost dezbătute de participanții la o masă rotundă 
— organizată de redacție, cu concursul Comitetului județean Iași

postuniversitar de

Izvorul de vitalitate

pămîntul Ro-

LEGĂTURĂ CU PRACTICA (Agerpres)

Cursurile pentru pregătirea

al

elevilor în a-

muncă in următorii ani. apavea elevilor

Florica DINULESCU 
Manole CORCACI
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PROGRAMUL I

cinema

Atunci cînd se face bilanțul reali
zărilor în privința organizării acti
vității practice a elevilor se men
ționează, de regulă, că la început 
acțiunea a demarat mai greu. Cau
zele acestei realități, în Iași ca și în 
alte județe ale țării, sînt, pe de o 
parte, de natură obiectivă, pe de altă 
parte de natură subiectivă — ținînd 
de înțelegerea fondului politic și so
cial al problemei legării școlii de 
viață.

— Ani în șir — susținea prof. Cos
tache Pustianu, director adjunct la 
liceul „C. Negruzzi" — principala 
preocupare a cadrelor didactice a 
fost să asigure elevilor o pregătire 
temeinică in vederea... concursului 
de admitere în învățămîntul supe
rior. S-a pierdut 
din vedere faptul .
că dintre absol- 
venții de liceu 
numai circa o pă
trime își continuă 
studiile in învăță- 
mintul superior.
Ceilalți urmează 
învățămîntul post- 
liceal sau se în
cadrează în pro
ducție. Or, in con
dițiile în care ti
neretul școlar nu 
cunoștea activita
tea productivă de
cît din discuțiile 
de ba ora de diri- 
genție sau de la 
cinematograf și 
din presă, era nor
mal să aibă greu
tăți la integrarea 
în producție. In 
contextul și prin 
măsurile preconizate de partid pentru 
legarea școlii de viață, de practică, 
noi, profesorii, trebuie, în primul rînd, 
să facilităm tinerelului înțelegerea 
faptului că munca productivă 
astăzi tot atitea satisfacții ca și 
ca intelectuală.

— In această ordine de idei 
continuat prof, emerit Sterie i 
inspector școlar general — mi se 
pare interesant de relevat faptul că 
dintre cei trei factori direct impli
cați în noua orientare spre practică, 
spre viață, a activității școlare — 
profesori, părinți, elevi — elevii, ca 
„beneficiari", au primit nu numai cu 
satisfacție, dar chiar cu entuziasm 
măsurile întreprinse pînă acum. Dar 
nu este suficient a atrage elevii în 
ateliere, pe șantiere. Cel puțin la fel 
de importantă se dovedește cerința 
de a „pregăti" și părinții, pentru ca 
încă din familie, din perioada preșco
lară, copilul să afle ce este munca 
și s-o îndrăgească. Iar aceasta este 
sarcina colectivului de muncă în care 
lucrează părinții, a organizațiilor de 
partid și obștești, deopotrivă răspun
zătoare de educația și formarea mo- 
ral-politică a tinerelului.

— Unii directori de școli — apre
ciază tovarășul Petre Mîlcomete, 
secretar al comitetului județean de 
partid — au crezut că educația prin 
muncă și pentru muncă a elevilor se 
va realiza automat doar prin mărirea 
numărului de ore destinate . expres, 
practicii productive îii planul de în- 
vâțămînt. La riadul lor, unele cadre 
didactice și unii conducători de în
treprinderi n-au înțeles, la început, pe 
deplin ce rol important revine muncii 
în educarea tinerelor generații, în 
pregătirea lor pentru viață, pentru 
munca productivă. Fapt pentru care 
ideea înființării atelierelor-școală, de 
exemplu, a fost privită la început cu 
oarecare reținere. De aceea trebuie să 
avem în vedere desfășurarea în conti
nuare, prin organizațiile de partid <lin 
școli și unități economice, a unei 
munci politice intense, pentru trans
punerea în viață a recomandărilor 
partidului, pentru buna organizare a 
activității productive a 
telierele-școală.

Educarea tineretului 
muncii se poate realiza 
mai imediat și direct 

la o activitate pro-

ductivă utilă lor și societății. Cum 
s-a organizat în județul Iași această 
activitate ?

— Am amenajat 259 ateliere-școală, 
din care 111 în municipiul Iași ; din 
cele 86 de comune ale județului, doar 
în 28 școlile nu au încă ateliere pen
tru pregătirea practică a elevilor — 
ne-a informat prof. Sterie Rădoi. 
Fără îndoială, nu sint încă toate 
bine dotate, unele se prezintă chiar 
într-o fază incipientă de organizare, 
dar în cele mai multe ateliere- 
școală pregătirea practică a elevilor 
se desfășoară in condiții mulțumi
toare.

— Se pare că acest important prin
cipiu educativ al apropierii școlii de 
viață, al pregătirii tineretului pentru 
o muncă socială utilă — spunea to

varășul Petre Mîlcomete — este re
dus, in multe locuri, de la complexi
tatea ce i se acordă, doar la noțiunea 
de atelier-școală. ceea ce evident nu 
este suficient. întreaga activitate 
școlară trebuie să fie orientată 
direcția realizării unității intre 
vățămint și producție.

Acesta este un prim aspect 
problemei. Activitatea elevilor în a- 
telierul-școală — continua ideea ing. 
Eugen Avram, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina metalurgică — 
și în general activitatea școlară a ele
vilor ar trebui — mult mai amplu de- 
cit se face și chiar decît se prefigu
rează în prezent — raportată la viața 
uzinei, a localității, la cunoașterea 
de către elevi a specificului de 
muncă din diferite domenii de ac
tivitate. Chiar dacă vor lucra în con
diții adecvate în atelierul-școală, a- 
ceastă situație nu se va dovedi sufi
cientă pentru educația lor pentru și 
prin muncă. Iată de ce apreciez că va 
trebui să asigurăm elevilor posibilita
tea de a cunoaște și participa efectiv 
la viața unei mari întreprinderi Pro
ductive. Evident, prezența tineretului 
școlar în întreprindere va trebui'bine 
gîndită și organizată, nu numai pen
tru a nu încurca procesul de produc
ție, dar și pentru a fi cit mai eficien
tă sub raport educativ.

Este greu de presupus desfășurarea 
unei pregătiri școlare moderne, în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, utilizînd instrumente și teh
nici didactice învechite. în această 
ordine de idei, unii participant! la 
discuție au făcut observația că progra
mele de învățămînt au rămas în urmă 
față de cerințele politico-educative ac
tuale ; la fel și manualele, mai ales 
pentru activitățile practice cu elevii. 
Predarea unor discipline de 
diu — fizica, chimia, 
biologia, desenul — a 
în perioada pregătirii 
elevilor.

„Este 
acționat 
zării, a 
blemele 
ducție, de viață ; nici noi, 
de partid și de stat locale, 
ajutat suficient — a spus 
Petre Mîlcomete. Socotesc 
Ministerul Educației 
tului, ca organism 

care conduce pe plan național școala, 
trebuie să acționeze cu mai multă 
hotărire și promptitudine pentru a 
pune întreaga activitate școlară in 
strînsă concordanță cu cerințele prac
ticii economice și sociale".

„Aș dori să adaug — a intervenit in 
discuție prof. Costache Pustianu, 
— că procesul de producție în
seamnă nu numai prelucrarea unor 
materii prime, ci și complexe ana
lize fizice și chimice, urmărirea 
unor schițe etc., pe care elevul de 
azi, muncitorul de mîine, trebuie 
să le deprindă în laboratorul școlii, 
în această direcție, consider absolut 
necesară incetățenirea unei strînse 
conlucrări între profesorul de fizică, 
matematică, chimie, desen etc. și 
profesorul-maistru care îndrumă 
practica productivă a elevilor, stabi
lirea incă din programe și manuale 
a cuvenitelor corespondențe în pre
darea diferitelor noțiuni și capitole, 
realizindu-se o unitate sub raportul 
conținutului și al didacticii, moderni
zarea lucrărilor de laborator — cu 
dotarea corespunzătoare a laboratoa
relor. Liceele de specialitate ne-ar 
putea ajuta mai substanțial în pro- 

icctarea și executarea unor Instalații 
și aparate de laborator, în punerea 
la punct a unor tehnici de lucru, in 
repararea materialului didactic".

Acestor observații întemeiate li s-a 
alăturat propunerea, pe care o supu
nem atenției Ministerului Educației 
și învățămîntului, ca la departamen
tul de resort să se reanalizeze pro
filul producției de material didactio 
și modalitățile de difuzare în școli, 
in mai strînsă corelație cu cerințele 
reale ale procesului instructiv-edu- 
cativ.

La prima vedere s-ar părea că 
orientarea cu predilecție a preocupă
rilor spre organizarea, spre dotarea 
atelierulul-școaiă, tendință semnalată 
de unii dintre vorbitori, ar putea 
determina rezolvarea tuturor sau cel 
puțin a principalelor probleme pe 
care le ridică asigurarea condițiilor 
de pregătire practică pentru elevi. 
Cum stau lucrurile în realitate ?

— în realitate — ns-a spus tova
rășul Ion Chiriac, secretar al Comite
tului județean al U.T.C. — lucrurile 
nu stau tocmai așa. Să luăm un e- 
xemplu: profilul atelierului-școală, al 
îndeletnicirilor concrete ale elevilor în 
orele de muncă productivă. O analiză 
sumară ne arată că din circa 200—300 
ele meserii practicate în economia ju
dețului, nostru, atelierele-școală dacă 
au îmbrățișat 20—30. Or, dacă vrem 
ca în anii de școală elevii să mtyi- 
cească nu numai . pentru a realiza 
niște obiecte oarecare, ci Să" presteze 
o muncă utilă pentru ei, pentru 
p.erspecțiva lor profesională ..,și, pen
tru societate, o muncă' menită să le 
înlesnească încadrarea în producție, 
cred că ar trebui ca forurile locale 
să dea mai mare atenție orientării 
activității practice-productive către o 
gamă mai largă de meserii, diver
sificării profilului atelierelor-școală.

După cum se știe, îmbinarea or
ganică a pregătirii practice a elevi
lor, a tinerilor în general, cu 
țele economice și sociale ale 
tații, ale județului, ale țării, 
zintă una dintre condițiile 
mentale ale integrării lor în viața 
economică și socială a societății 
noastre socialiste. în privința lașu
lui, așa cum relatau unii dintre vor
bitori, aceste cerințe sînt consem
nate intr-un studiu privind evoluția 
forței de

necesarului de forță de muncă în 
următorii 5 ani și în perspectiva 
pentru anii 1980—1990. Ar fi, deci, 
firesc ca pe baza lui să se urmă
rească o profilare judicioasă a învă
țămîntului profesional și de specia
litate, organizarea și desfășurarea 
pregătirii practice a elevilor din șco
lile de cultură generală. Cum de s-a 
ajuns, totuși, la o astfel de profilare 
îngustă ?

După părerea profesorilor Dumitru 
Ciută, director adjunct la liceul „M. 
Sadoveanu", Ioan Roman, cercetător 
la filiala Iași a Institutului de cer
cetări pedagogice, și a altor vorbi
tori, una din cauzele principale ale 
acestei îngustări a profilului atelie- 
relor-școală se datorează formalismu
lui cu care se procedează la dotarea 
tehnico-materială. Este adevărat că 
întreprinderile productive au primit 
sarcina să patroneze școlile, să le a- 
jute în amenajarea atelierelor. Unele 
și-au luat în serios atribuțiile. „Dar 
multe înzestrează școlile cu unelte și 
utilaje ce nu mai pot fi folosite" — 
spunea tovarășul Mihai Sofronie, pro- 
fesor-maistru la 
nr. 22.

— Cred că nu 
toate unitățile 
productive—men
ționa ■ în acest 
sens tovarășul Pe
tre Mîlcomete — 
au înțeles că pa
tronarea școlilor, 
sprijinul în ame
najarea și func
ționarea ateliere- 
lor-școală înseam
nă nu numai do
tarea cu unelte și 
materie primă in
tr-un anume sor
timent de care în
treprinderea res
pectivă se poate 
dispensa, ci și a- 
locarea unor mij
loace (din econo
mii, din 
interne) 
înzestrarea 
complexă a atelie

relor în care elevii descifrează a.b.c.-ul 
muncii, repartizarea unor specialiști 
care să-i ajute pe profesorii-maiștri 
să organizeze munca elevilor potrivit 
cerințelor unei producții moderne, 
așa cum o vor întîlni absolvenții 
atunci cînd vor încheia cursurile șco
lare și, mulți 
lucreze chiar 
pective.

★
Legarea școlii de viață, realizarea 

unei unități organice 
mint 
după cum a reieșit și din discuția de 
față — o direcție fundamentală de 
acțiune, în care 
punzători trebuie 
tr-im consens unanim. Nu trebuie să 
se piardă nici un moment din ve
dere aspectul politic-educativ. fina
litatea pe plan social a acțiunilor 
de legare a studiului elevilor de 
muncă, de viață.

« Mirii anului II : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU- 

-----  9; 11,15; 13,30; 16,30;REȘTI — 
13.45; 21.
» Livada
— 19; 21,
20,15.
• Love Story : PATRIA — 9; 11.30; 
14; 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL - 
9,15; 11,45: 14; 16,45, LUCEAFĂRUL
- 9: 11,15; 13,30; 16 18,30; 21, CA
PITOL — 8,30; 11: 13,15; 16; 18,15; 
21, FAVORIT — 9.15; 11.30; 13,45: 
16; 18,15; 20.30.
• B. D. la munte și la mare :
VICTORIA ' “ ‘
18.30; 20,45, 
13.30: 15,45;
11,15; 13,30; . .
a Mihail Strogoff 
9.15: 11.30: 13.45; 16. ___ ______
e Hugo și Josefina — 9—18.30 în 
continuare. Program desene

din stepă : FESTIVA 
FLACARA — 15.30; 18;

— 9; 11,15; 13,30; 16 
AURORA — 9: 11,15 
18: 20,15, TOMIS — 9: 
15,45; 18,15; 20,30.

" CENTRAL - 
18,15; 20,30.

9,00—10,00 Teleșcoala * Semnifica
ția istorică a primului docu
ment al limbii române scrise. 
Prezintă conf. dr. Ion Rotaru. 
(Literatura română — (hasa 
a VlII-a) • Fenomene mole
culare (Fizică — clasa a X-a— 
a Xl-a) • Funcția de 
a creierului (Biologie 
Xl-a).
Enciclopedie pentru 
Revista literară TV >

analiză 
clasa a

școlari.
Actual 

in literatură. Tableta de 
George Macovescu « O lec
tură in imagini : versuri de 
Grigore Hagiu • Cronica li
terară de Aurel Martin : Ma
na Banuș — „Scrieri" — La 
masa de lucru : de vorbă cu 
prozatorul Pop Simlon • Ul
timul număr al revistei „Se
colul XX". Prezintă Ion Bu- 
descu o Meridiane literare . 
Marcel Proust. Redactor Ma
dlena Rotaru.
Breviar juridic • Interviu cu 
tov. loan Hatmanu, consilier 
șef în Ministerul Justiției : 
Obligațiile cetățenilor cu pri
vire la respectarea șl îngri
jirea avutului obștesc. Con
secințele ce decurg din neres- 
pectarea acestor obligații e 
Poșta emisiunii. Răspunsuri 
la scrisorile telespectatorilor 
în domeniul relațiilor civile, 
alocații, pensii • „Cetățean — 
familie — societate". Posibi
litățile egale de sancționare 
a persoanelor care folosesc 
în mod abuziv drepturile 
procesuale. Interviu cu tov. 
Emanuel Chirițescu, director 
în Ministerul Justiției.

19,15 Publicitate.
19,20 100) de seri — „Aventurile

Bobo".
19,30 Telejurnalul de seară. 

Reflector.
Seară de teatru : Trenul Blin
dat — de Vsevolod Ivanov. 
Premieră TV.
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Concertul de gală al Festi
valului de șlagăre de la Dres- 
da — selecțiuni.

22,00 Film serial : Planeta gigan- 
ților (reluare).
Itinerar albanez. Reportaj 
filmat de St. Dlmltriu și 
C-tln Berteanu.
Cîntă orchestra Roy Anthony. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20.00 Tineri interpret! : Sofia Don- 
clnova — studentă a Conser
vatorului din București, tînă- 
ră cîntăreață bulgară, prezintă 
un program alcătuit din lie
duri și arii din opere. 
Desene animate. 
Universitaria. 
Buletin de știri.
Cărți șl idei. Mikel Dufren- 

..Pentru om".

animate TIMPURI NOI.
• Program de desene animate 
pentru copii î DOINA — 9; 10.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri : DOINA — 11.30; 13,30: 
16; 18,15; 20,30.
• Decolarea : MUNCA — 16; 18; 
20. GIULESTI — 15,30; 17,45; 20.
• Cea mai frumoasă soție : FE
ROVIAR - 8.45: 11.15; 13,30; 18; 
18.30: 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20.45. MODERN — 
9. 11.15: 13.30; 16; 18,15; 20,30
o Pădurea de mesteceni : VIITO
RUL — 16; 18: 20.
• Trenul : EXCELSIOR — 9; 11,45, 
14.30; 17.15: 20, MIORIȚA — 9: 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Waterloo : GRIVIȚA — 9; 12: 
16; 19,30, VOLGA — 9,30; 12,30; 16;
19.15, FLAMURA — 9; 12.30; 16;
19,30.
e Sorgul roșu : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.15.
• 12 oameni furioși : BUCEGI — 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11.15; 
13,30: 16: 18,15; 20,30.
• Poveste singeroasâ : LAROMET 
— 15,30; 17.30; 19.30.
« Oliver : BUZEȘTI — 15,30; 19. 
■ Nici un om pentru Camp De-

Luni dimineața a avut loc deschi
derea cursurilor Facultății de ziaris
tică a Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
și a Cursului postuniversitar de pre
gătire a ziariștilor cu durata de 
un an.

Au participat redactori șefi ai pre
sei centrale, reprezentanți ai condu
cerii Radioteleviziunii, ai unor pu
blicații.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, prorector al 
Academiei.

Participanții la adunarea consacrată 
deschiderii cursurilor au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nieolae Ceaușescu, in care se 
spune :

Cu prilejul deschiderii cursurilor 
Facultății de ziaristică a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", noi, cadrele din 
presă, radioteleviziune și edituri, în
scrise la Cursul de pregătire cu du
rata de un an, și studenții Facultății 
de ziaristică, vă adresăm, dumnea
voastră. tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
calda noastră recunoștință pentru 
preocuparea și grija pe care le ma
nifestați privind pregătirea ziariști-

în aceeași zi, la Academia „Ște
fan Gheorghiu" s-au deschis cursurile 
pentru pregătirea președinților de 
cooperative agricole de producție cu 
durata de un an. La acest curs, creat 
ca urmare a Hotăririi Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. din octom
brie 1971, participă citea 100 de pre
ședinți din toate județele țării.

La festivitate au luat parte re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Apelor, Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Academiei de științe 
agricole și silvice. Institutului agro
nomic „N. Bălcescu". Cu acest pri
lej au luat cuvintul Jean Beiu, pro
rector al academiei și director al In
stitutului central de pregătire a 
cadrelor de conducere din economie 
și administrația de stat, și Gheorghe 
Petrescu, președintele U.N.C.A P.

Adunarea a adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, prin care participanții își 
exprimă gratitudinea pentru orien
tarea justă, științifică, marxist-le-

trich : FERENTARI — 15.30; 17,55: 
20.
• Anna celor o mie de zile : FLO- 
REASCA — 15,30; 19, ARTA — 
15,30; 19,15.
• Steaua de tinichea : LUMINA
— 9—21 în continuare, CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15:'
• Duel straniu : PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Floarea de cactus : UNIREA — 
15,30; 18; 20, POPULAR — 10; 15,30; 
18: 20,15.

• Formația ieșeană „Concentum 
musicuum" (în sala Studio a Ate
neului Român) : Concert simfonic. 
In program lucrări în primă au
diție de Boccherini, Cornel Țăra
nii, Max Reger — 20.
• Opera Română : Turandot —
19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.

lor, a tuturor lucrătorilor din presă 
și edituri, ridicarea continuă a nive
lului cunoștințelor lor politico-ideo- 
logice, astfel incit să corespundă in
tegral imperativelor presei noastre 
comuniste in actuala etapă.

Este pentru noi o mindrie și, tot 
odată, un puternic imbold faptul da 
a ne putea perfecționa in meseria de 
înaltă responsabilitate de ziarist, in 
așa fel incit, prin scrisul nostru, să 
slujim țelurile mărețe ale politicii 
partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, că purtăm 
în suflete hotărirea nestrămutată de 
a trăi și munci ca adevărați comu
niști, de a sluji cu abnegație poli
tica partidului, că vom lupta pentru 
transpunerea în viață a tuturor o- 
biectivelor celui de-al X-lea Congres 
al partidului, a vastului program de 
educație comunistă a întregului po
por, aducîndu-ne astfel — alături de 
toți oamenii muncii din țara noastră 
— o contribuție concretă la opera de 
înfăptuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe 
mâniei.

ninistă, creatoare dată de condu
cerea partidului pregătirii și per
fecționării cadrelor de conducere 
din agricultura cooperatistă. Sintem 
deplin conștienți — se arată în tele
gramă — de marea însemnătate a pre
gătirii și perfecționării activității pre
ședinților din cooperativele agricole de 
producție la nivelul cerințelor și e- 
xigențelor actuale puse de conduce
rea partidului și statului. Ne anga
jăm ca, după întoarcerea noastră în 
unitățile în care ne desfășurăm ac
tivitatea, 6ă nu precupețim nici un 
efort pentru a traduce în viață in
dicațiile dumneavoastră. Vă asigu
răm, mult stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că vom depune toate e- 
forturile pentru a face totul in ve
derea însușirii temeinice a proble
melor actuale ale politicii partidului, 
a cunoștințelor privind organizarea 
și conducerea producției agricole coo
peratiste și aplicarea tehnologiilor și 
metodelor moderne în practica agri-

• Teatrul Național Cara-
giale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf — 20, (sala 
Studio) : Să nu-ți taci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara' 
Studio : Schimbul — 20.
• Teatrul Gluleștl : 
olteni — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. 
giale“ : Act venețian
• Teatrul evreiesc de stat : înțe
lepții din Helem — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Ta- 

,nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
• Circul „Globus" : ’72 circ ’72 —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
rennu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Spec
tacol de poezie și muzică — 20.

Comedie

..I. L. Cara- 
- 20.

Critica de specialitate 
s-a .arătat preocupată în 
repetate rînduri de defi
nirea funcției sociale a 
satirei, a rolului și locului 
ei în noul context social- 
istoric, a capacității ei de a 
se înscrie în perimetru] 
unor realități spirituale 
ce iși subordonează țeluri
le slujirii omului, afirmă
rii sale multilaterale. S-au 
subliniat in aceste dezba
teri. atît necesitatea pro
movării creației satirice 
(comedie, roman, schiță sa
tirică etc.), cît și cea a a- 
bordării, în aceste lucrări, 
a unor aspecte semnificati
ve — a unor fenomene ce 
contravin spiritului epocii 
noastre, a unor atitudini de 
natură să întîrzie evoluția 
firească, dinamică, a socie
tății noastre pe drumul pro
gresului social și spiritual. 
S-a formulat. nu o dată, 
exigența surprinderii cu 
„negrul cărbunelui" sau 
cu forța acidă a „apei tari" 
a acelor indivizi, care, prin 
mentalități ca și prin ma
nifestările publice, contra
vin climatului nostru so
cial. procesului de dez
voltare a conștiinței socia
liste

„Interesul generai", re
centa comedie a cunoscu
tului dramaturg Aurel 
Baranga. pusă în scenă de 
numeroase teatre, (de alt
fel. una dintre foarte pu
ținele piese originale ine
dite ale acestei stagiuni), 
dă prilejul și impune chiar 
să medităm din nou asu
pra acelor condi’ii. ca’-e 
fac ca dramaturgia satirică 
să aibă maximă eficiență 
în plan etic, ne îndeamnă să 
evaluăm dintr-o perspectivă 
superioară criteriile con
form cărora comedia, .satira 
îsi pot aroga dreptul , la ve
ridicitate și eficiență Pia
tra ungniulară a acestor 
atribute — de domeniul 
realismului creației : iden
titatea dintre preocup”"”? 
spirituale, aspirațiile artis
tice ale autorului și idea
lurile majore ale socie
tății în care trăiește : jus
tețea orientării și exactita
tea de detaliu a observației 
sociale; înalta obiectivitate, 
maturitatea reflectării rea
liste ; corespondența dintre 

aspectele vizate de satiră și 
viața socială ; ponderea e- 
fectivă a acestor aspecte vi
zate în realitatea noastră 
socială ; „situarea" și re
zolvarea lor convingătoare.

Ca și în alte piese ale 
sale, ca și in „Mielul tur
bat", „Sfintu Mitică Blaji- 
nu“ ori „Opinia publică". 
Aurel Baranga își propune 
să-și îndrepte focul sati
rei împotriva carieriștilor 
de profesie, a impostori
lor agresivi, localizîndu-le 
de data aceasta existenta 
intr-o direcție (Direcția de 
recuperare și valorificare a 
deșeurilor), dintr-un mi
nister fictiv (al construc
țiilor de mașini paralele). 
Ambele denumiri admi
nistrative Vor. evident., să 
sugereze anume malfor
mații birocratice, o activi
tate formală, în gol. Au
torul aduce în scenă un 
director obtuz și suficient, 
preocupat nu atît de a-și 
apropia aspectele profe
sionale pe care Ie ignoră, 
cît de a-și menține cu 
orice preț postul (Hri
sanide). un carierist rafi
nat. mai perfid, care își 
ascunde faptele după prin
cipii în care nu crede 
(Carapetrache). o măruntă 
artrită veleitară, de o dez
gustătoare lipsă de scrupu
le și vulgaritate (Lucia 
Felicia Hrisanide). cîțiva 
trepăduși, lipsiți de perso
nalitate. mereu timorați 
de spaima de a riu fi fost 
suficient de inventivi și 
promnti în servilismul lor 
(Plătică. Sfințescu și Linte)
— o lume anacronică, o 
lume monstruoasă și rid:- 
colă. cu o tipologie greu de 
întîlnit — mai ales într-o

' asemenea concentrație — 
în pe’sa’ul realităților noas
tre. O „lume a satirei" deci
— rezultat al unor proce°e 
de hinerbol’zări grotești și 
de aglomerări de malfor
mații. Asistăm Ia o serie 
de situații comic?, de in- 
timnlări neprevăzute, in 
care aceste personale de 
„insectar al curiozităților"
— autodefinindu-se. scoțîn- 
du-și masca — se autode
nunță.

în mod firesc, ești inte
resat ca spectator mai ales 
de mesajul concret al dra

maturgului, de ceea ce vrea 
să spună prin intermediul 
acestui univers creat „sui 
generis" și de care te dis
tanțezi cu repulsie. Ești in
teresat de apr'ecierea dra
maturgului cu privire la 
ponderea pe care asemenea 
fenomene, asemenea speci
mene o pot avea in viata 
noastră socială. Ești intere
sat, mai ales, de felul cum 
autorul va exprima în 
scrierea sa replica pe care 
o primesc asemenea perso
naje potrivnice aspirațiilor 
noastre etice 1 de forma pe

însemnări despre spectacolul cu piesa 

„INTERESUL GENERAL" 
de Aurel BARANGA

care o va îmbrăca puterni
cul, vitalul „fenomen de 
respingere", de contestare 
de către opinia noastră Du
bli că.

Or, din acest punct de 
vedere, ni se pare că dra
maturgul nu a găsit, in 
structura piesei sale, echi
librul necesar, că. replica pe 
care „farsa (sa) atroce" o 
dă fenomenelor antisociale 
este nesatisfăcătoare. Desi
gur, în „Interesul general" 
autorui a simțit necesita
tea acestei replici, a simțit 
că personajele și mentalită
țile (concentrate în piesa sa 
ca in focarul unei lupe) nu 
pot rămîne nesancționate. 
Dar personajul care. în in
tenția autorului, ar fi urmat 
să aibă acest rol. Ion Bo
cioacă, nu are. din păcate, 
forța necesară pentru a se 
opune convingător — și 
semnificativ — prin prezen
ța. atitudinile și ideile 
sale „monstruoasei coaliții” 
a personajelor „negative". 

Bocioacă urma, se pare, să 
reprezinte prototipul omu
lui muncitor, simplu, cin
stit, echilibrat, de bun simț, 
capabil de mari înălțări spi
rituale, conștient de nocivi
tatea socială a unui Cara
petrache, însuflețit de cu
rajul de a i se împotrivi. 
Un „miel turbat", animat 
de patos justițiar, cu iniția
tiva combaterii „dușmani
lor" cu propriile lor arme. 
Prezența vie, convingătoa
re, puternică, torța reală 
a acestui personaj ar fi 
pus mai clar în evidență 

situația de excepție a ce
lorlalți. Dar Bocioacă este 
doar un personaj mult prea 
palid, și cu atit mai puțin 
un erou capabil să se opu
nă convingător celorlalți. 
Biografia sa dramatică nu 
e revelatoare in acest sens. 
Situațiile în care e pus, re
acțiile care îi sînt atribui
te — cele mai multe de i- 
neficientă apărare — sint, 
nu o dată, convenționale, nu 
o dată de un romantism de
suet. Personajul e lipsit de 
viață, de forță. Prezența și 
afirmarea sa sînt mai mult 
declarative. în eforturile 
de prevenire a răului, de 
apărare și restabilire a a- 
devărului, Bocioacă apare 
singur, izolat. Replica sa 
rămîne intr-un anume tel 
secundară, lăturalnică, lip
sită de puterea argumentu
lui dramatic — deși, față de 
piesa publicată, varianta 
scenică atestă preocupare 
pentru îmbogățirea acestui 
personaj, pentru potența

rea resurselor sale de opozi
ție și acuzare. „Replica" sa 
— in sensul cel mai larg 
al cuvintului — nu are, așa
dar, forța necesară afirmă
rii unor idei care ar fi 
subliniat adevărul că Hri
sanide și ceilalți sînt doar 
niște excepții, niște întîr- 
ziați intr-un timp definit 
prin cu totul alte principii 
etice. Ea nu are darul de 
a face din Bocioacă purtă
torul de cuvint al opiniei 
publice, al unor oameni 
care neagă, prin existența 
și prin izbînzile lor, indi

vizi de tipul lui Hrisanide 
și Carapetrache.

Tot o expresie a defi
ciențelor de construcție și 
echilibrare a ponderii sem
nificațiilor ni se pare a o 
reprezenta ezitarea în e- 
laborarea finalului, în so
luționarea conflictului. A- 
sistăm, mai întii — conse
cință a raportului de for
țe din lumea personajelor 
imaginate, a conflictului 
creat — la suprimarea lui 
Bocioacă. Dar acest sfîrșit 
nu i se pare totuși — pe 
bună dreptate — dramatur
gului. în acord cu- viața rea
lă. El simte nevoia unei alte 
clarificări, a unei finalizări 
în acord cu datele obiec
tive ale peisajului social. 
Și imaginează un alt fi
nal. Numai că o face tîr- 
ziu, cînd. ceea ce reprezin
tă piesa — după opinia 
noastră — s-a terminat. 
Cu alte cuvinte — finali
zarea conflictului nu își 
are suficientă acoperire, 
justificare în felul cum a 

fost dezvoltat anterior. In
troducerea unei convenții 
pronunțate, tipic teatrale 
(vocea de dincolo de mor- 
mîht)‘; schimbarea con
venției inițiale, prin intro
ducerea ideii de „teatru în 
teatru" ; dialogul (prea 
explicativ) al ultimei părți 
— au drept efect faptul ea 
ceea ce numim „restabilirea 
adevărului obiectiv" să 
pară, în parte, artificioasă, 
să nu fie, în plan artistic, 
la fel de convingătoare cu 
partea de incriminare pro- 
priu-zisă.

Iată de ce considerăm 
că prezența pe scenele 
noastre a acestei piese, care 
pune încă o dată în evi
dență verva, spiritul auto
rului ei, darul de a ima
gina personaje memorabile, 
creează premise favorabile 
pentru critica de speciali
tate, pentru cei care se o- 
cupă de analiza creației 
noastre artistice, pentru o 
dezbatere mai amplă asu
pra funcției sociale a crea
ției satirice, asupra mo
dalităților prin care replica 
pozitivă superioară, de asa
nare morală, venită din 
partea societății, poate să-și 
găsească un loc important 
și distinct, profund con
vingător, în. structura' co
mediilor ; asupra virtuali- 
tăților constructive. afir
mative ale negației sati
rice ; asupra tuturor acelor 
condiții care fac ca opera 
critică și satirică să se 
constituie. în ultimă in
stanță, intr-o veritabilă ar
mă de identificare și de 

combatere a tot ce ame
nință a deveni o frînă a 
progresului nostru social.

Observăm, de asemenea, 
că, pe de altă parte, confi
gurația repertoriului actual, 
ce conține reluările unor 
piese mai vechi și mai noi 
(între care „Surorile Boga", 
„Ziariștii" și „Secunda 58"), 
și doar două-trei piese ori
ginale noi, impune o dezba
tere exigentă, lucidă, adine 
responsabilă asupra vieții 
noastre teatrale. asupra 
modului cum trebuie și cum 
pot fi ameliorate și învio

rate pe viitor, un viitor cît 
mai apropiat, afișele tea
trelor.

în mod firesc, spectato
rii au dreptul să ceară pre
zența pe scenele teatrelor 
a acelor spectacole care le 
dau posibilitatea să se re
cunoască, să se regăsească 
în personajele întruchi
pate scenic, care îi ajută 
să afle un răspuns la pre
ocupările lor, la problemele 
care îi frămîntă. Or, eva- 
luînd repertoriul original, 
echilibrul și diversitatea 
lui, nu putem să nu obser
văm că teatrele noastre 
au rămas debitoare față de 
public, față de acest public 
pe care trebuie șă-1 cunoas
că cît mai bine și să-l slu
jească cît mai substanțial și 
eficace. Se cere, mai ales, 
semnalată anomalia că, în- 
tr-un climat social, în care 
efortul dominant este cel 
constructiv, repertoriul sta
giunii în curs nu conține 
nici o lucrare dramatică 
inedită care să reflecte en

tuziasmul afirmării ener
giilor creatoare, efortul — 
nu lipsit desigur de dra
matism — al angrenării 
lor armonioase, al valorifi
cării lor depline. Cu pre
zența repetată în reper
toriul de actualitate doar a 
unei comedii satirice, sin
tem departe de a justifica 
rațiunea de a fi a teatru
lui ; aceea de a stabili un 
dialog viu, vibrant de ade
văr, cu publicul, de a-i 
oferi acestuia posibilitatea 
de a afla pe scenă persona
je pe măsura acestui timp, 
eroi autentici, expresivi, de 
a identifica pe scenă lumea 
în mijlocul căreia există și 
se frămîntă; de a-i transmi
te mai direct un puternic 
mesaj educativ, de a-i po
tența. prin intermediul 
„cutiei magice” a scenei, 
aspirațiile nobile, elanul 
creator.

„Nu am nimic împotrivă 
ca în arta noastră să criti
căm elementele negative, 
în piesa „Interesul gene
ral" este redat ca personaj 
negativ un director — sint, 
firește, și asemenea direc
tori — dar cred că indus
tria românească se dezvol
tă nu cu directorul din a- 
ceastă piesă, ci cu miile de 
directori care înfăptuiesc 
politica partidului. Și ase
menea oameni trebuie 
să-și găsească locul pe 
scena Teatrului Național ! 
Altfel, lumea va rămîne 
cu impresia că toți direc
torii din țara noastră sînt 
ca personajul din piesă. 
Oare așa este, tovarăși ? 
Sintem de acord să pre
zentăm asemenea piese, să 
criticăm prin artă, dar 
trebuie să ne punem, tot
odată, întrebarea : Dar de 
ce în arta noastră nu apar 
și acei oameni care duc pe 
umerii lor greul construc
ției din România socia
listă, cei care reprezintă 
aproape totalitatea poporu
lui român ?“ — se adresa 
nu de mult creatorilor, cu 
deplină îndreptățire, se
cretarul general al par
tidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

Considerăm că, meditind 
asupra acestui mare ade
văr, rostit cu fermitate și 
claritate, dramaturgii se 
vor strădui să vorbească în 

operele lor cît mai convin
gător despre realitățile ma
jore ale vieții noastre, des
pre efortul constructiv al 
oamenilor muncii, despre 
pasiunea, resursele lor crea
toare, despre idealurile lor 
împlinite sau despre tensiu
nea eforturilor destinate îm
plinirii lor.

★
Am lăsat pentru final 

considerațiile cu privire 
la spectacolul propriu-zis, 
realizat pe scena Teatrului 
de Comedie. Fără a insista 
prea mult, vom consemna 
dăruirea cu care inter.pre- 
ții de talent ai teatruluj 
bucureștean realizează ti
puri de consistență scenică; 
vom menționa, așadar, in
teligența, marile resurse 
comice ale lui Toma Cara- 
giu, strălucit puse aici, în 
evidență (Hrisanide), iro
nia acidă, farmecul dezin
volt, naturalețea plină de 
aplomb ale Marcelei Rusu 
(Lucia Felicia Hrisanide), 
eleganța și distincția lui 
Ștefan Tapalagă (Cara
petrache), simplitatea dar 
și accentul acru cu care 
Mihai Pălădescu încearcă 
să confere substanță j unui 
personaj — așa cum arătam 
— departe de a fi izbutit 
(Bocioacă). știința compo
ziției și simțul nuanței do
vedite de Aurel Giurumia 
(Plătică), personalitatea si
gură a lui Candid Stoica 
și Dumitru Chesa, adică, 
de fapt, jocul întregii e- 
chipe — aleasă cu ochi de 
expert și condusă cu mînă 
sigură, în realizarea unui 
spectacol alert de către re
gizor, autorul piesei însuși, 
dramaturgul Aurel Ba
ranga. Ne vom limita doar 
la aceste ci te va referiri cu 
privire la spectacol.

încheiem considerațiile de 
fată subliniind îm-ă o dată 
ceea ce reprezintă de fapt 
scopul principal al articolu
lui nostru: necesitatea unei 
dezbateri mai ample asupra 
direcțiilor în care trebuie 
să fie orientată dezvoltarea 
dramaturgiei originale, a- 
supra idealurilor pentru 
care trebuie să militeze ea 
cu maximă claritate, nă
zuind spre un cît mai pu
ternic ecou in conștiințe.

Natalia STANCU
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Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, llie Verdeț,

Vizitele delegației
Partidului Socialist Popular

a primit pe lordul Drumalbyn din Danemarca
Lurrî dimineața, prim-vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, llie Verdeț, 
a primit pe lordul Drumalbyn, mi
nistru la Departamentul pentru co
merț și industrie din Marea Brita
ni e, care face o vizită in țara noas
tră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Ioan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface-

★

Luni după-amiază, lordul Drumal
byn, ministru la Departamentul pen
tru comerț și industrie din Marea Bri- 
tanie, s-a întîlnit cu reprezentanți, ai 
presei centrale, Agerpres și Radio- 
televiziunii, cu corespondenți ai pre
sei străine.

Referindu-se la relațiile econo
mice anglo-române, lordul Drumal
byn a declarat : în ultimii trei ani 
s-a înregistrat o dezvoltare simți
toare a legăturilor comerciale dintre 
Marea Britanie și România. Rele- 
vind dorința comună de dezvoltare a 
acestor relații și de echilibrare a ac
tualelor schimburi comerciale, oas
petele a subliniat că ar fi utilă în
cheierea unui nou tratat comercial. 
Guvernul britanic speră ca negocie
rile în vederea încheierii acestui tra
tat să înceapă cit mai curînd.

Ministrul britanic a apreciat că 
.-'.f/'f’irile românești pot găsi o piață 
c<?’&esfacere favorabilă în Anglia. 
Consider, a spus domnia sa, că este 
un moment prielnic peqtru a se trece 
la un stadiu superior în promovarea 
relațiilor economice dintre Anglia și 
România.

A

Sportivi români peste hotare
@ llie Năstase a cîștigat turneu! de la Baltimore (S.’J.A.) 
® Caro! Corbu și Alina Popescu în Iugoslavia

o Tenismanul român llie Năstase 
și-a înscris un nou succes în palma
resul său internațional, cîștigînd tur
neul „indoor" de la Baltimore (S.U.A.). 
Telegramele agențiilor internaționale 
de presă relevă că, deși a jucat bol
nav (răcit, dureri dorsale), llie Năs
tase a confirmat forma în care se 
află. în finală, el l-a întrecut pe tînă- 
rul Californian Jim Connors cu 1—6, 
6—4, 7—6.

în semifinale, llie Năstase îl eli
minase cu 6—3, 6—2 pe francezul 
Pierre Barthes, în timp ce Connors 
cîș.tigase cu 7—6, 4—6;’'6-M';îfi făța Iftț 
Clark Graebner (S.U.A.).

Turneul de la Baltimore a fost pri-. : 
mul din seria circuitului, „indoor".'a.- o 
merican. . <•.' ■■■■

CAMPIONATUL DE HOCHEI

ÎN ARENA, ECHIPELE DIN
Rezultatele înregistrate în ultimele 

două zile ale turneului echipelor din 
grupa B a campionatului de hochei 
pe gheață continuă să suscite comen
tarii printre specialiști. Este vorba 
oare de o „cădere" a echipelor favo
rite (Dunărea și I.P.G.G.) 1 Sau a- 
sistăm la un anume echilibru de for
țe, celelalte două formații, Tirnavâ 
Odorhei și Avîntul Gheorghieni, acu- 
mulînd, meci de meci, mai multă ex
periență, jucînd din ce in ce mai 
bine ? Secretarul general al Federa
ției, Vasile Militaru, ne spunea ieri 
că este tentat să subscrie la cea de-a 
doua alternativă ; hocheiștii din O- 
dorhei și Gheorghieni se prezintă în 
evident progres. Partida lor directă 
de duminică (încheiată cu scorul de 
6—5 pentru Tîrnava), s-a ridicat la 
un nivel apreciabil, lupta pentru vic
torie — dîrză, însă perfect sportivă — 
prilejuind deseori faze spectaculoase. 
Tin păcate, derbiul cuplajului, Du- 
nărea-I.P.G.G., a făcut notă discor
dantă : un joc urît, plin de durități 
(portarul de la I.P.G.G. a fost elimi

t/orba e umbra faptei

rilor externe, Nlcolae Cocoș, adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini.

Au participat Denis Seward Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe oaspete.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor economice, de colaborare și 
cooperare dintre Republica Socialis
tă România și Marea Britanie.

(Agerpres)
★

In continuare, lordul Drumalbyn a 
arătat că în timpul vizitei prietenești 
efectuate în țara noastră a căutat să 
stabilească, în cadrul contactelor cu 
oficialitățile românești, un cadru fa
vorabil pentru impulsionarea relații
lor economice bilaterale. în linii ge
nerale, a arătat demnitarul englez, 
au fost abordate problemele coope
rării industriale și tarifare și ne-am 
pronunțat pentru înlăturarea barie
relor existente în calea amplificării 
comerțului dintre cele două țări.

în încheiere, lordul Drumalbyn 
și-a exprimat satisfacția pentru des
fășurarea rodnică a vizitei sale în 
România, reliefînd amabilitatea cu 
care a fost înconjurat pretutindeni.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a lordului Drumalbyn, ministru la 
Departamentul pentru comerț și in
dustrie din Marea Britanie, ambasa
dorul acestei țări la București, Denis 
Seward Laskey, a oferit luni seara 
un dineu în saloanele ambasadei.

(Agerpres)

• In localitatea iugoslavă Rijeka se 
pregătesc în comun, participînd la 
cîteva concursuri de verificare, atleți 
din România; Spania, R.F. a Germa
niei, Polonia și Iugoslavia. Delegația 
sportivă a României este formată din 
Carol Corbu (17,12 m la triplu salt) 
și Alina Popescu (6,30 m la lungime) 
și este însoțită de antrenorul emerit 
Ellias Baruch. Nu a putut face de
plasarea săritoarea în înălțime Cor
nelia Popescu, accidentată la un ge- 
.nunchi, Elin formația spaniolă, se j'e-,.. 
marcă Fiiipo Areta (triplu salt). An
trenamentele. comune ale apuncățo- 

, rilor de suliță sînt conduse , de . „ivest.-. 
germanul' Wolfgang Bergmann.

nat de două ori pe timp de 10 
minute 1), vociferări pe teren și pe 
banca de rezerve. Se poate spune că 
și rezultatul a surprins: I.P.G.G. avea 
șanse la victorie, a meritat să cîștige. 
Scorul (4—1) apare, totuși, neaștep
tat, pentru că hocheiștii din Galați 
au jucat mai dezorganizat ca nici
odată...

De aseară, pe patinoarul acoperit 
din Capitală a început întrecerea e- 
chipelor din grupa A a campionatu
lui. Toată această săptămînă, o „săp- 
tămînă a hocheiului", specialiștii fe
derației vor urmări cu atenție spo
rită meciurile și comportarea indi
viduală a jucătorilor de la Steaua, 
Dinamo, Agronomia-Cluj și Avîntul- 
Miercurea Ciuc. -Aceasta mai ales 
pentru că evenimentul hocheistic al 
sezonului — campionatul mondial.— 
se apropie și lotul nostru reprezen
tativ nu a făcut dovada că are un po
tențial corespunzător solicitărilor ce-1 
așteaptă. De altfel, jucătorii și antre
norii au fost avizați că partidele ce 
se desfășoară zilele acestea, o dată cu

în zilele de 9 și 10 ianuarie, dele
gația Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, condusă de Sigurd 
Omann, președintele partidului, a 
vizitat obiective economice, social- 
culturale și turistice din județele 
Brașov și Argeș.

în cursul zilei de luni 10 ianuarie, 
delegația P.S.P. din Danemarca a^ 
avut o întîlnire la Comitetul jude-'

Adunare festivă cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Republicii Cuba

Cu prilejul celei de-a 13-a aniver
sări a sărbătorii naționale a Repu
blicii Cuba, la Institutul de petrol 
din Ploiești a avut loc, luni, o adu
nare festivă, la care au luat parte 
cadre didactice, studenți, reprezen
tanți ai organizației locale a U.T.C. 
și tineri rafinori. Au fost prezenți, 
de asemenea, tineri cubanezi care 
studiază la Ploiești.

Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit studentul Cristache 
Alexe. președintele Asociației locale 
studențești, și Constantin Capriș, se
cretarul Comitetului U.T.C. al rafi
năriei Ploiești, care au trecut in re
vistă realizările obținute de poporul 
cubanez pe Calea edificării societății 
socialiste. în cuvîntul lor, ei au rele
vat sentimentele de prietenie și soli
daritate pe care poporul român, ti-

In cîteva rînduri
HANDBAL — Echipele feminine 

Vozdovac și Spartak Kiev s-au în
tîlnit la Belgrad în primul lor meci 
pentru optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Handbalistele 
sovietice au terminat învingătoare cu 
scorul de 13—9 (7—7). Returul — 22 
ianuarie, la Kiev.

VOLEI — Au luat sfîrșit întrece
rile grupelor semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni" la volei. Pen
tru turneele finale ale competițiilor, 
la feminin s-au calificat echipele Di
namo Moscova, Start Lodz, Lokomo
tiv Moscova, Tatran Praga. iar la 
masculin Zetor Brno. Ruini Florența. 
Dynamo Tirana și Amvj Amsterdam.

în ultima partidă disputată la Lodz 
Penicilina Iași a învins pe C.U.S. 
Parma (15—6, 15-— 6/45—2),
dar pentru că a pierdut primele'două 
jocuri (0—3 cu Dinamo JVIascova și 
1—3. cu . Start-Lodz) s-a:<ciașsRfc îp'; fi
nal pe locui trei, ratînd. calificarea.

GRUPA A
importanța ce o au, firește, pentru 
ierarhia echipelor pe plan intern, vor 
fi hotărîtoare în stabilirea lotului 
pentru „mondiale".

Dinamo și Agronomia au deschis 
ieri după amiază seria celor 12 me
ciuri de hochei din această săptă- 
mină. A fost un meci în care dina- 
moviștii s-au impus, deși nu îndea
juns de clar, și au cîștigat cu scorul 
de 4—1 (2—0, 0—0. 2—1). învingătorii 
au vrut parcă să se „evidențieze" și 
prin... durități. „Client" vechi al băn
cii penalizaților, Tureanu a fost 
sancționat ieri cu 15 minute. Steaua, 
lidera clasamentului, a întîlnit apoi 
pe Avîntul Miercurea Ciuc. Net su
periori, hocheiștii bucureșteni au în
vins cu 8—0 (3—0. 3—0, 2—0).

Cuplajul de astăzi prevede parti
dele : Steaua—Agronomia (ora 16,30) 
și Avîntul—Dinamo (ora 19). Favo
rite sînt formațiile bucureștene. dar 
aceasta nu înseamnă că meciurile 
sint dinainte jucate.

Ion DUMITRIU 

țean Argeș al P.C.R., în cadrul căreia 
tovarășul Gheorghe Năstase, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean, a înfățișat 
oaspeților , transformările economice 
și social-cuîturale din județ, precum 
și preocupările și sarcinile actuale 
ale comitetului județean și ale or
ganizațiilor de partid din întreprin
deri și instituții.

neretul din patria noastră le nutresc 
față de poporul, de tineretul cuba
nez, amintind în acest sens partici
parea brigăzii „23 August—România" 
la campania de recoltare a trestiei 
de zahăr din 1971, eveniment im
portant in viața economică a Cubei. 
Vorbitorii au reafirmat sprijinul pe 
care tinerii petroliști și studenți din 
Ploiești îl acordă în continuare apă
rării și consolidării cuceririlor revo
luționare ale poporului cubanez și 
urarea adresată tineretului din Cuba 
de a obține noi succese în construi
rea socialismului, pentru pace și 
progres.

A luat apoi cuvîntul Renio Diaz, 
reprezentantul Comitetului Național 
al Uniunii Tineretului Comunist din 
Cuba, la București, care a înfățișat 
pe larg succesele înregistrate de po
porul cubanez în opera de edificare 
a socialismului, subliniind că trium
ful insurecției a deschis o viață 
nouă pentru poporul cubanez. Vor
bind despre relațiile de prietenie 
dintre Cuba și România, Renio Diaz 
a arătat că ele se dezvoltă pe baza 
principiilor internaționalismului so
cialist, a respectului reciproc, ne
amestecului în treburile interne. 
Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
faptul că între Uniunea Tineretului 
Comunist din Cuba și Uniunea Tine
retului Comunist din România s-au 
dezvoltat legături trainice de soli
daritate și prietenie.

Gală de filme cubaneze
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Cuba, luni seara, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste a or
ganizat la cinematograful „Capitol" 
din Capitală o gală cu filmele cu
baneze „Odiseea generalului Jose" 
și documentarul „79 de primăveri".

Au participat Ion Dodu Bălan, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Mihnea Gheor
ghiu. pvim-vicepreședinte ăl I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai. Ministerului Afaceri- 
IdîȘExterhe, oameni de cultură și ar
tă, ziariști.
.... Se-a£lau,..de-,asemenea, prezenți Ni- 
’colâsTRodriguez Astiazarain, ambasa
dorul Republicii Cuba la București, 
șefi de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 și 14 ianuarie a.c. In țară : 
Vreme în general umedă si în răci
re în a doua parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros, în su
dul țării, unde vor cădea precipitații 
temporare, mai ales sub formă de 
burniță și ploaie, în celelalte regiuni 
ale țării precipitațiile vor avea ca
racter local și vor fi mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între minus 5 
și plus 5 grade. Ceață mai ales în 
regiunile din sudul țării. In Bucu
rești : Vreme în general umedă eu 
cer mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă, de 
burniță și ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului.

Intîlnirea delegațiilor 
participante la manifestările 

semicentenarului P. C. i 
din Chile cu conducerea 

Centralei Unice a Muncitorilor i
'SANTIAGO DE CHILE - 10. - 

Corespondentul nostru. Eugen Pop, 
transmite : Delegațiile partidelor co
muniste și muncitorești care au 
participat la manifestările consacra
te semicentenarului Partidului Co
munist din Chile au avut o întîlnire 
cu Luis Figueroa, președintele Cen
tralei Unice a Muncitorilor (C.U.T.), 
și cu alți conducători ai acesteia. A 
participat delegația Partidului Comu
nist Român, formată din tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și Teo
dor Coman, membru al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al F.C.R.

Luis Figueroa a vorbit oaspeților 
despre activitățile multiple desfășu
rate de sindicatele afiliRte acestei 
organizații, cea mai mare și mai im
portantă din țară și a expus, de ase
menea, condițiile care se creează în 
prezent pentru o tot mai largă par
ticipare a oamenilor muncii chilieni 
la organizarea, planificarea și con
ducerea economiei.

întrecerea socialistă- 
o școală de educare 
a tuturor muncitorilor

HOTĂRÎREA COMUNA 
A CONSILIULUI CENTRAL 

AL UNIUNII SINDICATELOR 
BULGARE Șl A C.C.

AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUN1ST-D1M1TROV1ST 
PRIVIND ORGANIZAREA 
ÎNTRECERII SOCIALISTE

|
SOFIA 10. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite: Presa 
bulgară a publicat hotărîrea comună 
a Consiliului Central al Uniunii Sin
dicatelor Bulgare și a C.C. al Uniu
nii Tineretului Comunist-Dimitrovist 
privind organizarea întrecerii socia
liste. Pornită din inițiativa fruntași
lor în producție din județul Pernic. 
întrecerea pentru îndeplinirea și de
pășirea prevederilor celui de-al șase
lea plan cincinal de dezvoltare social- 
economică a R. P. Bulgaria (1971— 
1975) a găsit un larg ecou în unitățile 
economice bulgare.

Hotărîrea prevede sarcinile orga
nizațiilor sindicale și de tineret pen
tru transformarea întrecerii intr-o 
școală de educare a tuturor munci
torilor. O deosebită atenție se va 
acorda studierii, popularizării și in
troducerii rapide în practică a expe
rienței avansate în producție, culti
vării unei atitudini înaintate față de 
cplectiyi,tâte. ,de colaborare și ajutor 
tovărășesc.

■Hoțăfîreâ trasează sarcina- caMie-‘ 
care tooîectiv de muncă să elaboreze 
și să adopte plăftU'ri de măsuri com
plexe, pentru întregul cincinal și pe 
fiecare an în parte, pentru ca, pe 
baza rezervelor existente, să se ob
țină o creștere rapidă a productivi
tății muncii. Planurile vor fi adop
tate în adunări generale ale munci
torilor și salariaților.

Adunare festivă
cu prilejul împlinirii 

a 60 de ani de la crearea
Congresului Național 

African din Africa de Sud
LUSAKA 10 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută în capitala zam- 
biană, cu prilejul unei adunări fes
tive consacrate Împlinirii a 60 de ani 
de la crearea Congresului Național 
African, din Africa de Sud, pre
ședintele C.N.A., Oliver Tambo. a 
subliniat că această organizație își 
va concentra toate forțele în lupta 
împotriva rasismului, colonialismu
lui și imperialismului. El a relevat 
că înființarea Congresului Național 
African a marcat o etapă deo
sebit de importantă a luptei orga
nizate a populației africane din 
sudul continentului împotriva ex
ploatării rasiste și coloniale, pentru 
eliberarea națională.

„Exprimăm profunda recunoștință 
tuturor prietenilor noștri din lume 
și. în primul rînd, țărilor socialiste, 
pentru sprijinul acordat luptei noas
tre" —• a declarat președintele Con
gresului Național African.

26 DE ANI
DE LA PROCLAMAREA
REPUBLICII POPULARE

ALBANIA
Poporul albanez aniversează as

tăzi 26 de ani de la evenimentul de 
seamă al istoriei sale — proclama
rea Republicii Populare. Aceasta a 
marcat încununarea victorioasă a 
luptelor purtate cu vitejie de po
porul albanez pentru înfăptuirea as
pirației fundamentale — aceea de 
a fi stăpînul deplin al țării și al des
tinelor sale.In anii puterii populare, oamenii 
muncii din Albania, desfășurindu-și 
eforturile creatoare sub conducerea 
Partidului Muncii, au înfăptuit Pro
funde transformări înnoitoare în di
feritele domenii ale vieții econo
mice și sociale și au dobindit șuc- 
eese remarcabile în făurirea vieții 
noi. Numai in decursnll planului 
cincinal pe anii 1966—70, pe harta 
țării au apărut peste 200 de obiec
tive economice noi. Realizări de 
seamă au fost obținute in dezvolta
rea industriei, agriculturii, învă
țământului, științei și culturii.

Ample perspective de dezvoltare 
a Albaniei prietene pe drumul so
cialismului a deschis Congresul al 
VI-Iea al Partidului Muncii din Al
bania, care a avut loc recent. Di
rectivele Congresului prevăd, în

Districtul Korce 
în coordonate 

contemporane
„Pe aici, prin aceste 

locuri, în urmă cu 27 
de ani. detașamentul 
nostru de partizani 
alunga ultimele trupe 
fasciste în retragere 
— ne spunea colegul 
Adriatik Kanani, ară- 
tindu-ne crestele ple
șuve ale munților din 
apropierea orașului. 
Korce. De atunci, de 
Korce mă leagă mii 
de fire și, ori de cile 
ori revin aici, trăiesc 
emoțiile memorabilelor 
evenimente petrecute 
cu peste un sfert de 
veac în urmă, dar și 
ale marilor transfor
mări contemporane 
prin care trec aceste 
meleaguri". , ,

Așezat în.1 pitorescul 
peisaj montan din 
nord-estul - Albaniei. 
Korce se numără 
printre cele mai vechi 
și mai frumoase loca
lități din „țara skipe- 
tarilor". Oraș cu bo
gate tradiții culturale, 
Korce a cunoscut in 
anii socialismului, ai
doma tuturor celorlal
te localități albaneze, 
o dezvoltare rapidă.

în 1944, orașul avea 
doar 24 000 de locui
tori. Singura „indus
trie" a sa înaintea- ce
lui de-al doilea război 
mondial o reprezentau 
fabrica de bere, cea de 
pîine .și tăbăcăria, toa
te laolaltă avînd doar 
cîteva sute de munci
tori și ...un singur ingi
ner ! Astăzi, Korce are 
peste 55 000 de locui
tori. în oraș și în. îm
prejurimile sale func
ționează 34 de între
prinderi din cele mai 
diferite ramuri indus
triale. cu circa 20 000 
de muncitori. Numai 
în unitățile economice 
din localitate lucrează 
peste 120 de ingineri.

...După ce străbatem 
una dintre arterele 
centrale ale orașului, 
flancată de blocuri noi 
și spații verzi, facem 
un scurt popas la u- 
nul dintre cele mai 
importante obiective 
industriale ale Al
baniei — uzina de 
instrumente pentru 
măsură si control. In
ginerul Gjergji Dimco 
ne relatează că între
prinderea a fost con

struită într-un timp 
record — doar 18 luni, 
ea intrînd în exploa
tare în octombrie 1969. 
Dacă pînă în 1969. 
Albania importa orice 
tip de instrumente 
pentru măsură și con
trol, acum cele 30 de 
sortimente produse 
aici acoperă necesită
țile întregii economii 
naționale, iar o parte 
sînt exportate.

Vizităm citeva din 
secțiile modernei în
treprinderi. Sintem 
oarecum surprinși de 
numărul mare de ti
neri care lucrează în
tr-un asemenea dome-

Insemnări 
de călătorie

niu pretențios, de 
mare îndemînare și 
precizie. „într-adevăr 
— confirmă inginerul 
Dimco — din cei 500 de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni; 80- lav sută 
sint tineri, , absolvenți 
ai școlii medii. 200 din 
ei urmează cursurile 
școlii profesionale de 
pe lingă uzină, 12 sînt 
studenți la politehni
că, iar ceilalți se ca
lifică aici, la locul de 
producție. Experiența 
de pînă acum ne arată 
că tinerețea nu exclu
de priceperea, atunci 
cînd există pasiune 
pentru meserie".

...La 15 kilometri de 
Korce intrăm în mă
noasa cîmpie Maliq. 
Pînă în 1946, aceste 
locuri erau denumite 
„împărăția mlaștinilor 
și malariei". în acel 
an, la chemarea Par
tidului Muncii, au în
ceput lucrările de a- 
sanare, cu participarea 
a mii de voluntari 
din întreaga Albanie. 
A fost prima mare 
acțiune a regimului 
popular. în care en
tuziasmul oamenilor 
a învins condițiile 
foarte grele de mun
că. în 1950 s-a înche
iat desecarea tuturor 
celor 4 500 ba aflate

tre altele, modernizarea industriei 
grele și extractive, satisfacerea ne
cesităților agriculturii eu îngrășă
minte chimice și mașini agricole, 
folosirea mai largă a științei și teh
nicii în producție, ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai al po
porului albanez.

Oamenii muncii din România se 
bucură sincer de toate realizările 
obținute de poporul albanez in 
construcția socialistă. Legăturile de 
prietenie statornicite între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Albania, bazate pe 
stimă și prețuire reciprocă, pe res
pectul normelor fundamentale ale 
relațiilor dintre țările socialiste, își 
găsesc o elocventă materializare in 
colaborarea tot mai intensă pe tă- 
rîm economic, politic, științific, cul
tural — colaborare care servește in
tereselor ambelor popoare, cauzei 
socialismului și păcii.

La aniversarea proclamării Re
publicii Populare Albania, oamenii 
muncii din țara noastră urează din 
inimă poporului frate albanez noi 
succese în munca pentru propăși
rea patriei sale pe calea luminoasă 
a socialismului.

sub mlaștini și au 
fost aduse îmbunătă
țiri funciare pe încă 
6 500 ha. în același 
an a luat ființă fer
ma de stat din Maliq. 
Astăzi, la ferma din 
Maliq lucrează 3 500 
de oameni, funcțio
nează 3 școli tehnice 
de agronomie, meca
nizare și zootehnie, 
în care sînt cuprinși 
500 de cursanți, e- 
xistă o bază proprie 
de mecanizare cu 22 
tractoare, 22 combine 
și alte mașini agricole. 
Producția medie de 
grîu la hectar a fost in 
1971 de 3 600 kg, pe 
unele parcele ajun- 

...gîrjd pîq§ Ta, 5 500 kg.
Concomitent: au eres- 

, ,ct!t..șj. beneficiile fer
mei; Lucru pe care il 

"■șî'fhf,' în ■primul rînd.
oamenii și care se ma
terializează în sutele 
de case noi apărute 
în satele legate de 
fermă, în ridicarea a 
numeroase școli, a 2 
spitale și a altor o- 
biective cu destinație 
socială.

Desigur, cele două 
zile petrecute în mij
locul oamenilor din 
districtul Korce nu 
ne-au putut permite 
cunoașterea decit a 
unei mici părți din în
semnatele realizări do- 
bîndite de ei în anii 
republicii populare. 
Cîteva cifre vin să 
schițeze tabloul aces
tor realizări. în com
parație eu anul 1938. 
producția industrială a 
districtului a crescut 
de 42 de ori. Ea era la 
începutul anului 1970 
de trei ori mai mare 
decît producția glo
bală a întregii țări din 
anul 1938.

Pentru orice vizita
tor al districtului Kor
ce. ca și al întregii 
Albanii contemporane, 
impresia cea mai pu
ternică o constituie ac
tivitatea intensă a oa
menilor muncii din 
țara prietenă, efortu
rile și hărnicia lor 
puse în slujba edifi
cării socialismului, a 
ridicării patriei pe noi 
trepte ale progresului.

Eugen IONESCU

(Urinare din pag. I)

Unul dintre cei al căror cuvint a 
fost ascultat cu deosebit respect în 
adunare și care a sprijinit cu argu
mente temeinice primirea lui Octa
vian Pîrîian în partid a fost bătrînul' 
muncitor Teodor Crișan. Nici pre
zența acestuia nu era un fapt banal: 
fost ani de-a rîndul secretar al orga
nizației de bază de Ia automate, 
Teodor Crișan, deși a ieșit de cîțiva 
ani la pensie — predînd ștafeta în
crederii comuniștilor unui urmaș 
destoinic, maistrul Petru Năsui, ac
tualul secretar al organizației — riu 
lipsește de la nici o acțiune, fiind 
prezent aici, cu sfatul și îndemnul 
său nu numai la adunări, ci ori de 
cite ori se ivește în viață colectivu
lui vreun nod mai complicat de pro
bleme.

De la Teodor Crișan la Octavian 
Pîrîian — o punte de lumină peste 
timp, legind între ele, într-un unic 
mănunchi, cea mai vîrstnică și cea 
mai tînără generație de comuniști.

-k
...Nu curiozitatea ne-a făcut 

să ne interesăm de omul acela 
cu o înfățișare încă tînără, dar cu 
fața asprită, care lucra cu rivnă la 
montajul mașinilor de cusut. Nu era 
vorba de cu totul altceva : numele 
lui V. R. îl auzisem in urmă cu 
cităva ' vreme pronunțat cu destulă 
reticență, ba chiar cu oarecare amă
răciune, de către cadrele destoinice 
ale uzinei. Se spunea despre el că 
aduna absențele nemotivate cu ne
miluita, că nu o dată vine cam prea 
„cu chef" în uzină, că chiar atunci 
cînd se prezintă treaz la lucru își 
irosește timpul fără rost, că deși știe 
meserie — nimeni nu făgăduia acest 
lucru — face treabă de mîntuială. că 

' exemplul lui exercită o anume in

fluență nocivă în rindurile tinerilor.
Se părea că nu mai e nimic de 

făcut ; unii erau înclinați să-i desfa
că fără multe vorbe contractul de 
muncă, văzînd în el un „caz fără 
leac". Au fost însă și cîțiva membri 
in biroul de partid printre ei mai 
ales maistrul Clement Stanciu, pre
ședintele comitetului sindical — care 
nu au fost de acord, deoarece între
zăreau, sub straturile, ce-i drept, 
cam groase de zgură, un nucleu pre
țios, care se manifesta cind și cind, 
ia. intervale într-adevăr prea mari 
prin fapte de devotament aproape 
incredibil față de colectiv.

Maistrul comunist Samoilă Bărboi 
s-a făcut garantul lui V.R., și-a asu
mat răspunderea că-1 va scoate la li
man. că va face din el ceea ce avea 
toate datele să fie — un muncitor 
destoinic, un om între oameni.

N-am intrat în amănunte, nu știm 
ce procedee educative a utilizat, cert 
e un lucru, și anume că încrederea 
comuniștilor a dat roade, că astăzi 
V.R. e un om pe care se poate conta.

★
Am continua pe multe pagini,_ dar 

ne oprim aici pentru a da cuvîntul 
și unora dintre aceia care nu numai 
că le înscriu cu munca lor cotidiană 
în cronica vie a uzinei, dar și cugetă 
asupra lor, străduindu-se să le des
prindă semnificațiile într-un climat 
de pasionantă confruntare a ideilor 
și acțiunilor.

loan Bota, inginer-șef al secției de 
mașini-unelte, membru in comitetul 
orășenesc de partid : „Producția nu 
e, în zilele și în societatea noastră, 
un simplu angrenaj de fapte, ci o ac
țiune complexă a unei multitudini de 
factori convergenți, între care rolul 
esențial îl joacă oamenii. Iar oame
nii înseamnă conștiință. Fără înalta 
conștiință a scopului producției în 
socialism n-am putea apela nici la 

acea pîrghie hotărîtoare care este 
perfecționarea profesională, ridicarea 
continuă a calificării. De altminteri 
in producție, la ora actuală, cunoaș
terea e piatra de încercare a con
științei".

Cornel Berian, strungar la sculărie, 
deputat în Marea Adunare Națională: 
„Noi nu producem de dragul produc
ției. De aici și rolul pe care îl are 
conștiința țelului. Ce înseamnă, de 
fapt, să ridicăm conștiința clasei 
muncitoare, să facem din fiecare om 
al muncii un participant activ și con
știent al construcției socialiste, decît 
aceasta ? în numele ei acționăm îm
potriva tarelor morale, căci nu se 
poate înălța un edificiu ca acesta nu 
numai cu marile, dar nici măcar cu 
„micile păcate omenești".

Ioan Agignoaie, rectificator la uzi- 
nare : „Pentru mine conștiința în
seamnă calitate. A munci conștient 
înseamnă a presta muncă de calitate. 
Ba, mai mult, eu cred că chemarea 
partidului la ridicarea conștiinței so
cialiste înseamnă, de fapt, o chemare 
ca toți să fim muncitori și oameni 
de bună calitate profesională și ome
nească".

loan lancu, secretarul comitetului 
de partid al uzinei : „Conștiința so
cialistă înseamnă, în primul rînd și 
înainte de orice, conștiința răspun
derii. De aici începe și. aici sfîrșește 
totul. Acesta e motivul pentru care 
conștiința socialistă este la noi o for
ță hotărîtoare în producție, deoarece 
reprezintă răspunderea fiecărui mem
bru al colectivului pentru cei din ju
rul său. pentru înflorirea materială și 
spirituală a societății".

...Tot acest dialog, toate aceste opi
nii aveau acoperirea în aur a fapte
lor. Se și integrau atît de organic în 
marele dialog al faptelor incit deve
neau expresia lor firească, mulajul 
lor desăvîrșit.

\

I
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(Urmare din pag. I)

transporturi și a marinarilor. 
Federația internațională a mi
nerilor a făcut apel la uniunile 
afiliate să acorde sprijinul lor 
minerilor britanici.

Primele efecte ale încetării lu
crului în mine au și început să 
se arate. O serie de fabrici și 
uzine și-au închis porțile. Prin
cipalii consumatori de cărbune, 
respectiv industria energetică 
(trei sferturi din electricitatea 
folosită in Anglia provine de la 
cele 142 de termocentrale acțio
nate cu cărbuni), ca și industria 
siderurgică mai au deocamdată 
rezerve pentru continuarea ac
tivității lor. dar. după cum sub
liniază ziarul „TIMES", activi
tatea ar putea fi pusă sub sem
nul întrebării dacă greva conti
nuă mai mult de o lună de zile. 
Zeci de școli au și fost închise 
pe toată durata grevei, din' lipsă 
dc combustibil.

Cauzele care au dus la greva 
muncitorilor țin atît de situația 
generală economico-socială din 
Anglia, cit și de unele condiții 
specifice ale minerilor. Crește
rea continuă a prețurilor (cu 
peste zece la sută în anul tre
cut) si inflația au redus simțitor 
nivelul de trai al celor ce mun
cesc. Șomajul, care a atins ci
fra de un milion și care face 
zilnic noi victime, implică Un
suri si privațiuni pentru familii 
totalizînd circa 4 milioane de 
oameni. Toate acestea au dus Ia 
o puternică încordare a relații

lor dintre muncă și capital — 
lucru oglindit de intensifi
carea mișcării greviste și, fapt 
caracteristic, de o serie de for
me noi, combative, de luptă ale 
oamenilor muncii puțin obișnui
te în Anglia. Astfel, zilele tre
cute, muncitorii întreprinderii 
Fisher-Bendix din Kirkby, co
mitatul Lancashire, au ocupat 
fabrica în semn de protest. îm

GREVA MINERILOR BRITANICI
potriva intenției patronilor de a 
o închide și a azvîrli pe drumuri 
peste o mie de salariați. O ac
țiune asemănătoare a avut loc la 
întreprinderea Allis-Chalmers 
din Mold, comitatul Flintshire. 
Reamintim, de asemenea, episo
dul combativ al luptei muncito
rilor de la „Upper Clyde", care 
țin sub ocupație șantierele na
vale de peste șase luni.

Făcind parte din categoria de 
salariați cu venituri reduse, 
minerii și-au văzut amDutat în 
mod serios standardul de viață 
în decursul ultimilor ani. Mulți 
dintre ei au rămas pe drumuri 
ca urmare a închiderii minelor. 
Față de 700 000 cîți lucrau în 
•mine cu aproape două decenii 

in urmă. în prezent mai sînt 
circa 280 000. în același timp, 
producția de cărbune s-a redus 
de la 220 milioane tone la nu
mai 150 milioane. Cifrele arată 
astfel că o producție mai mică 
cu 30 la sută este realizată azi 
de un număr de muncitori cu 
aproape 300 la sută mai mic — 
ceea ce înseamnă, cu toate mo- 
dificările ce ar fi putut inter

veni în acest sector de produc
ție. o serioasă intensificare a 
exploatării minerilor. Pentru a 
face față unui trai cit de cit 
modest, marea majoritate a lu
crătorilor din subteran erau ne
voit i să facă numeroase ore su
plimentare. astfel incit săptă- 
mina de lucru pentru mulți din
tre ei ajungea pînă la 64 de ore, 
inclusiv duminicile Subliniind 
că, deși efectuează una din cele 
mai grele meserii. minerii au 
un standard de viață mai scăzut 
decît mulți alți salariați brita
nici. președintele Uniunii in
ternaționale a minerilor, Joe 
Gormely. apreciază că această 
situație frizează „orice echitate 
socială". „Mînia minerilor este 

de înțeles, scrie chiar și un 
ziar liberal ca „Guardian", care 
menționează că la revendicările 
lor privind mărirea salariilor, 
oficialitățile au răspuns cu „pro
puneri considerate de ei de-a 
dreptul .jignitoare".

Potrivit relatărilor presei lon
doneze, dacă s-ar fi acceptat 
satisfacerea revendicărilor mine
rilor privind unele majorări de 
salarii corespunzător cu crește
rea costului vieții, suma totală 
suplimentară implicată de aces
te sporuri ar fi fost de 44 mi
lioane lire pc an. Or, acum, prin 
încetarea lucrului in mine, se 
pierde săptămînal o producție 
in valoare de 10—12 milioane 
lire. Iar dacă greva va afecta 
si industria energetică și side
rurgică. atunci pierderile se vor 
cifra la sume greu de calculat. 
Totuși, sporul respectiv nu a 
fost acceptat de teamă ca nu 
cumva și alte categorii de sala- 
riați să procedeze la fel.

Presa care exprimă punctul 
de vedere al patronatului proro
cește infrîngerea grevei mineri
lor : unele ziare susțin chiar că 
eșecul grevei ar fi o necesitate, 
deoarece ar permite oficialități
lor continuarea politicii de asa- 
zisă „domolire" a inflației prin 
„înghețarea" salariilor. Minerii 
sînt insă hotărîți să ducă lupta 
cu toată fermitatea. După cum 
scrie ziarul ..GUARDIAN", „in 
rîndul minerilor există, prin tra
diție, multă solidaritate și ei 
cind încetează lucrul atunci stau 
în grevă timp îndelungat".
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IERI S-A DESCHIS

Conferința Organizației 
de solidaritate cu 

popoarele afro-asiatice
CORESPONDENTA DIN CAIRO

La Cairo s-a deschis ieri cea 
de a V-a Conferință a Organi
zației de solidaritate cu popoa
rele afro-asiatice. Eveniment im
portant in desfășurarea luptei 
popoarelor de pe cele două con
tinente pentru apărarea și afir
marea intereselor lor vitale, 
conferința se bucură de o largă 
participare, la lucrările sale fiind 
prezente delegații din 68 de țări, 
reprezentînd comitete de solida
ritate naționale sau delegații ale 
diferitelor mișcări de eliberare 
națională, precum și observatori 
din alte 30 de țări. Din țara 
noastră participă, în calitate.de 
observator, o delegație condusă 
de secretarul general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele 
din Africa și Asia, prof. univ. 
Stanciu Stoian.

Organizată cu ocazia celei de 
a 14-a aniversări a creării orga
nizației, conferința va prilejui o 
trecere în revistă a drumului 
parcurs de popoarele afro-așia- 
tice de la crearea organizației, 
a succeselor obținute în luptă 
pentru cucerirea și consolidarea 
independentei naționale, pentru 
învingerea împotrivirii cercurilor 
imperialiste și neocolonialiste. 
Conferința își propune ca, pe 
baza experienței acumulate in 
perioada respectivă, să defineas
că sarcinile viitoarei etaoe în 
eforturile acestor popoare pen
tru crearea unui front comun 
In apărarea intereselor lor legi
time. împotriva încercărilor de 
amestec în treburile lor interne, 
pentru dezvoltarea lor liberă și 
independentă, corespunzător pro
priilor interese și aspirații. A- 
ceasta rezultă de altfel si d:n 
problematica ordinii de z! a con
ferinței. la ’nc control fiind în
scris punctul intitulat : „Nativa 
și particularitățile fazei actuale 
ale luptei împotriva imperialis
mului. colonialismului și neoco- 
lonialismului".

Profund atașată cauzei liber

tății și independenței popoarelor, 
România socialistă se pronunța 
cu hotărîre pentru lichidarea 
oricăror forme de 'dominație co
lonialistă și neocolonialistă, a- 
cordînd întregul său sprijin miș
cărilor de eliberare, ca și efortu
rilor noilor state de a-și con
solida bazele politice și econo
mice ale independenței, de a se 
afirma pe arena internațională 
ca militante ale luptei antiimpe- 
rialiste, ale cauzei progresului și 
păcii. Sentimentele de sinceră 
prietenie și solidaritate interna- 
țidrialistă ' cu popoarele afro- 
asiatice, cu1 toate popoarele care 
luptă pentru cucerirea <și conso
lidarea independenței, iși găsesc 
o nouă expresie în mesajul 
transmis Conferinței de la Cairo 
de către președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, în care se arată printre 
altele : „Sprijinim pe deplin nă
zuințele de dezvoltare economică 
și socială de sine stătătoare ale 
popoarelor, de folosire a bogăți
ilor naționale corespunzător pro
priilor interese și aspirații, în 
conformitate cu dreptul lor legi
tim de a-și hotărî libere drumul 
dezvoltării șî forma de organi
zare socială, fără nici un ames
tec din afară".

Conferința a fost inaugurată 
de premierul egiptean, Mahmoud 
Fawzi, care a adresat participan
telor un cuvînt de salut. Au luat 
cuvîntul, apoi, președintele con
ferinței, Mohammad Abdessalam 
El Zayyat, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe, și 
Youssef El Sebai, secretar gene
ral al O.S.P.A.A. In continuare 
au fost citite mesajele adresate 
conferinței de o serie de șefi de 
state și guverne. Lucrările con
ferinței continuă pină la 13 ia
nuarie.

Nicolae N. LUPU
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fam Van Dong
l-a primit în vizită

de prezentare pe 
ambasadorul României
HANOI 10 (Agerpres). — Amba

sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în R. D. Vietnam, Tudor Zamfira, 
a fost primit în vizită de prezentare 
de primul-ministru al R. D. Viet
nam. Fam Van Dong.

De asemenea, ambasadorul român 
a făcut o vizită președintelui ■ Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, Truong 
Chinh.

Cu prilejul acestor vizite au avut 
loc convorbiri desfășurate într-o at
mosferă cordială, prietenească.

V. A. Kirillin
l-a primit pe 

ambasadorul României
la Moscova

MOSCOVA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La 10 ianuarie, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică, Teodor Marinescu, a 
fost primit de V. A. Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Știință și Tehnică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., în 
legătură cu apropiata sa plecare de
finitivă în patrie.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Secretarul general al O.N.U. iși oferă
bunele oficii in scopul evitării

PE FRONTURILE DE LUPTĂ
DIN INDOCHINA

Mujibur Rahman 
a sosit la Dacca

DACCA 10 (Agerpres). — Muji-% 
bur Rahman, liderul partidului 
Liga Awami din Pakistanul de 
est a sosit, luni, la Dacca. în 
drum spre Dacca, Mujibur Rahman 
a făcut o escală la Delhi, unde a avut 
o scurtă întrevedere- cu. primul ..minis* 
tru al Indiei, Indira Gandhi, asupra 
unor probleme de interes mutual, a- 
nunță agenția Reuter.

Congresul P. C. Libanez
și-a încheiat lucrările

• Puternice presiuni 
ale patrioților laoțieni 

asupra forțelor 
de dreapta și trupelor 

intervenționisfe tailandeze
XIENG QUANG 10 (Agerpres). — 

In Laos, forțele patriotice și-au con
tinuat simbătă și duminică, pe toate 
teatrele dc operațiuni, puternicele 
presiuni asupra forțelor de dreapta 
și trupelor întervenționiste tailan- 
deze. Continuînd să bombardeze cu 
rachete și tunuri cu bătaie lungă 
importanta bază de la Long Cheng.

Populația și forțele armate 
își vor spori vigilența față 
de provocările agresorilor

Circulara Președinției 
Consiliului de Miniștri 

al R. D. Vietnam cu prilejul 
Anului Nou Lunar

HANOT 10 (Agerpres). — Cu pri
lejul Anului Nou Lunar. Președinția 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam a emis o circulară în care.se a- 
rată că, anul acesta, sărbătorile au 
loc în condițiile în care popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian au 
obținut mari succese in lupta de re
zistență față de agresiunea ameri
cană. Dar natura agresivă și reacțio
nară a imperialismului american, 
care aplică politica de „viețnami- 
zare" și intenționează să prelun
gească războiul in Indochina impune 
ea Anul Nou Lunar să fie celebrat 
intr-un spirit de rezistență față de 
agresiunea americană, pentru salva
rea națională, se subliniază în circu
lară.

Documentul cere populației și for
țelor armate să-și sporească vigilența 
pentru a infringe inamicul în țoale 
împrejurările, să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile care le revin în 
spatele frontului, să depună eforturi 
pentru edificarea și apărarea nordu
lui socialist. Pe de altă parte, se 
arată in document, trebuie întărită 
apărarea antiaeriană și menținute în 
stare de luptă, ziua și noaptea, uni
tățile armatei, miliției populare și 
formațiunilor de autoapărare

Pentru retragerea completă 
și imediată a trupelor 

americane din Indochina
WASHINGTON 10 (Agerpres). - 

într-o emisiune televizată — anunță 
agenția France Presse — Paul Mc
Closkey, candidat la învestitura Par
tidului Republican pentru alegerile 
prezidențiale ale Statelor Unite, a de
clarat, duminică seara, că în centru! 
problemelor pe,care le va aborda in 
cursul campaniei electorale se si
tuează situația din Peninsula Indo
china McCloskey, prezent la alege
rile preliminare de. la 7 martie din 
statul New Hampshire, se pronunță 
pentru retragerea completă și ime
diată a tuturor trupelor americane 
din Indochina. El consideră, ca și 
senatorul George McGovern, că fi
xarea unci date limită de către gu
vernul american pentru retragerea 
trupelor sale din Indochina ar pro
voca prăbușirea imediată a adminis
trației de la Saigon și. totodată, ar 
marca începutul eliberării prizonieri
lor de război americani.

patrioții au declanșat un violent atac 
împotriva unui avanpost situat la nu
mai 11 kilometri de această bază, 
provocînd inamicului pierderi grele.

In sudul Laosuiui, patrioții au cu
cerit o poziție inamică situată la 19 
kilometri dc l’aksong, un alt impor
tant centru strategie, care, în ultima 
vreme, a constituit obiectul unor re
petate atacuri ale forțelor Pathet 
Lao.

® 18 100 militari din rîndul 
trupelor americano-saigo- 
neze scoși din luptă în 1971 
în zona „Piatourilor înalte"

VIETNAMUL DE SUD 10 (Ager
pres). — In cursul anului 1971, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
care acționează în zona „Plațouriior 
înalte" au scos din luptă 18 100 mili
tari din rindul trupelor americano- 
saigoneze. informează agenția de 
presă Eliberarea. în același an, de
tașamentele patrioților din regiunea 
amintită au distrus 137 avioane, a- 
proximativ 400 blindate și au incen- 
diat 27 de depozite militare.

@ B B ® @1 S3 B
în fața unei curți militare 

a compărut candidatul coaliției 
de stingă „Frente Amplio" la recen
tele alegeri prezidențiale din Uruguay, 
Liber Seregni. El a fost interogat in 
legătură cu pretinse calomnii la adre
sa guvernului, pe care le-ar fi făcut în 
timpul campaniei sale electorale, in
formează agenția Prensă Latina. Un 
grup de 41 ofițeri in retragere au de
nunțat arbitrarul autorităților ca fiind 
o încercare de a intimida pe adver
sarii lor politiei.

Reuniunea Comitetului 
de coordonare a mișcării 
de eliberare din Africa,or 
ganism al Organizației Unității 
Africane.. va începe, mierctiri, la 
Benghazi. Pe ordinea de zi a lucră
rilor se află înscrise probleme pri
vind sprijinirea mișcărilor de elibe
rare din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Africa de sud și de sud-vest 
și din alte zone ale Africii. Participă 
reprezentanți ai celor 11 state mem
bre ale O.U.A., precum și ai mișcărilor 
de eliberare din teritorii africane.

La Panmunjon a avut loc 
cea de-a 14-a întîlnire pre
liminară 3 rePrezenîanti'Dr socie
tăților de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Coreea-de sud. La întîlnire. 
menționează agenția A.C.T.C., s-a 
discutat în legătură cu agenda de 
lucru a convorbirilor propriu-zise, 
dar nu s-a ajuns încă la un acord, 
din cauza părții sud-coreene care, 
sub diverse pretexte, refuză să accepte 
propunerile rezonabile ale societății 
de Cruce Roșie din R. P. D. Core
eană ; aceste propuneri includ și pro
blema libertății călătoriilor între nord 
și sud. care ar putea să ușureze su
ferințele compatrioților ce trăiesc se
parați, să contribuie la reun'fîearea 
pașnică a țării.

crizelor și
NEW YORK 10 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a declarat, în cadrul unui 
interviu televizat, că baza oricărei 
reglementări a crizei din Orientul A- 
propiat rămine rezoluția Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967. 
Waldheim a arătat că va examina, 
împreună cu reprezentantul său spe
cial pentru Orientul Apropiat. Gun
nar Jarring, posibilitățile reluării 
contactelor diplomatice în vederea 
depășirii impasului. El a menționat 
în context, că este gata să meargă 
„indiferent unde, dacă acest lucru se 
va dovedi util", și că are „unele idei

războaielor
noi privind modalitățile dc facilitare 
a unei soluții politice".

In cursul interviului, Kurt Wald
heim a susținut ideea „unei diploma
ții preventive, menite să evite de
clanșarea conflictelor in lume". El 
și-a exprimat intenția de a folosi din 
plin posibilitățile pe care le are se
cretarul general al O.N.U. „de a-și 
oferi bunele"oficii iu scopul evitării 
crizelor și războaielor. Secretarul ge
neral al O.N.U. — a menționat 
Waldheim — nu trebuie să aștepte 
izbucnirea crizelor pentru a încerca 
rezolvarea lor".

BEIRUT 10 (Agerpres). — La 
Beirut s-au încheiat lucrările celui 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Comunist Libanez.

Congresul a adoptat o serie de do
cumente politice în problemele exa
minate, între care rezoluția pe mar
ginea raportului de activitate a C.C. 
al p. C. Libanez, rezoluția cu privire 
la situația din Indochina, precum și 
o rezoluție în -problema palestineană.

In ultima zi a lucrărilor, congresul 
a ales noile organe de conducere : se

cretar general al C.C. al P.C. Libanez 
a fost reales Nikola Șaoui.

La lucrările congresului au parti
cipat delegații ale unor partide co
muniste și muncitorești ; a luat parte 
o delegație a C.C. al P.C.R., formată 
din tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile 
Marin, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R..

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de Nikola Șaoui.

GENEVA

NEGOCIERILE TARILOR MEMBRE ALE O.P.E.C.
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CU COMPANIILE PETROLIERE OCCIDENTALE
GENEVA 10 (Agerpres).— Luni s-a 

deschis la Geneva o reuniune comu
nă a reprezentanților celor 11 state 
membre ale Organizației țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) cu cei 
ai companiilor petroliere occidentale.

r f.g „Paralizia 
progresivă a P.N.D.“

BONN 10 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. anunță retragerea din parti
dul neonazist — P.N.D. — din R.F.G. 
a liderului organizației bavareze a 
partidului, Siegfried Poehlmann. De
misia acestuia intervine la numai cî- 
teva săptămîni după ce fostul preșe
dinte al P.N.D., Adolf von Thadden, 
declarase că părăsește acest partid.

Agențiile de presă apreciază deci
zia Iui Poehlmann drept o nouă ma
nifestare a crizei serioase prin care 
trece partidul neonazist din R. F. a 
Germaniei, drept un nou simptom 
al „paraliziei progresive" a P.N.D, 
care, din cauza poziției sale revan
șarde, pierde un număr tot mai ma
re dintre puținii săi adopți.

La Sacramento, în statul California, a avut loc recent o puternică demon
strație împotriva creșterii șomajului. în fotografie : aspect din timpul ma

nifestației în care participar.ții cer crearea de noi locuri de muncă

Țările exportatoare de petrol, în spe
cial cele din regiunea Golfului Persic, 
au cerut- —. după cum precizează a- 
gentia France Presse — majorarea 
prețurilor plătite pentru concesiu
nile pertoliere acordate companiilor 
occidentale, pentru a compensa, ast
fel, pierderile suferite ca urmare a 
devalorizării dolarului și a reeva
luării altor monede occidentale.

Prima zi a negocierilor de la Ge
neva a fost consacrată unui amplu 
schimb de vederi asupra consecințe
lor reajustării monetare amintite. In 
esență, cererile țărilor membre ale 
O.P.E.C. se referă atît la despăgubi
rile pentru pierderile înregistrate în 
perioada de fluctuație a dolarului (15 
august . 1971—15 ianuarie 1972), eva
luate la circa 400 milioane de dolari, 
cit și la achitarea lunară a unui 
adaos de 75 milioane dolari, pentru 
pierderile viitoare cauzate de devalo- 
rizarea dolarului. (Redevențele plăti
te de companiile occidentale sînt cal
culate în dolari).

Deși la solicitarea ziariștilor, pre
ședintele O.P.E.C.. Nadim Pachachi, 
a refuzat să facă vreo declarație în 
legătură cu negocierile de la Geneva 
și cu desfășurarea primelor contacte, 
agenția France Presse apreciază că în 
cadrul reuniunii s-au reliefat două 
tendințe principale relative ia modi
ficările de prețuri ce se impun și la 
nivelul despăgubirilor cerule. Con
vorbirile vor fi reluate marți după- 
amiază, la nivel de experți.

în pof.da represiunilor polițienești, populația de culoare din Rhodesia con
tinua lupta împotriva politicii de discriminare rasială, pentru condiții ome
nești de viață. în fotografie : aspect din timpul unei mari demonstrații la 

, Salisbury

EXTINDEREA GREVEI
MUNCITORILOR

NAMIBIENI
WINDHOEK 10 (Agerpres). — 

Mișcarea grevistă a muncitorilor 
africani din Namibia continuă să se 
extindă. Potrivit ultimelor știri 
transmise din capitala Namibiei, 
Windhoek, numărul greviștilor tota
lizează acum 13 000. Activitatea <n 
mine, precum și transporturile fero
viare au fost paralizate.

După cum se arată într-o declara
ție a Organizației Populare din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), mun
citorii africani au declarat grevă 
pentru a-și exprima protestul față 
de sistemul contractelor pe care au
toritățile rasiste îi obligă să le sem
neze, exploatîndu-le munca în schim
bul unor salarii de mizerie. Miș
carea grevistă, subliniază declara
ția S.W.A.P.O., constituie, totodată, 
o formă de protest împotriva admi
nistrării ilegale a teritoriului Nami
biei de către guvernul rasist din 
Republica Sud-Africană.

Se confirmă concluzia comisiei Warren

John Kennedy a fost ucis de Lee Oswald
NEW YORK 10 (A- 

gerpres). — Dr. John 
Lattimer, profesor la 
Universitatea Colum
bia, a confirmat una 
dintre concluziile co
misiei Warren asupra 
asasinării lui John 
Kennedy. Autorizat să 
cerceteze radiografiile 
realizate la autopsia 
fostului președinte ai

S.U.A., Lattimer a de
clarat că asasinatul a 
fost comis de un sin
gur om, respectiv Lee 
Harvey Oswald.

După cum se știe, in 
1966. familia Kennedy 
a depus la Arhivele 
naționale din Washing
ton documentele pri
vind asasinatul. cu 
mențiunea ca ele să nu

fie făcute publice de- 
cît după cinci ani. Ter
menul expirînd în no
iembrie 1971, Lattimer 
este prima persoană 
neoficială autorizată să 
examineze cele 65 de 
radiografii,, diapozitive 
în culori și alb-negru 
la care nu au avut ac
ces pină în prezent 
decît experții comisiei 
Warren.
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agențiile de preșș transmit:
încheierea convorbirilor 

sovieto-cehoslovace. N K 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. pre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, și-a încheiat vizita in 
R.S. Cehoslovacă. In cursul vizitei, 
relatează agenția C.T.K.. N K. Bai
bakov a purtat cu reprezentanții 
cehoslovaci convorbiri în problemele 
colaborării actuale și de perspectivă 
intre cele două țări. A fost semnat 
un protocol privind livrările de com
bustibil lichid din U.R.S.S. pentru 
centrala. electrică „Voianî-2“. aflată 
in construcție în Slovacia.

Guvernul ecuadoriun a 
autorizai reîntoarcerea în 
țară a liderului opoziției, 
Asaad Bucaram, candidat din partea 
partidului „Concentrarea forțelor 
populare" la alegerile prezidențiale, 
prevăzute pentru prima duminică a 
lunii iunie a.c. Asaad Bucaram, fost 
guvernator al provinciei Guayas. 
fusese expulzat din țară de către gu
vernul condus de președintele Velasco 
Ibarra.

Rezultatele referendumu
lui din Togo. La Lome au fost 
anunțate rezultatele referendumului 
in cadrul căruia 880 930 de alegători 
au fost chemați, duminică, să se pro
nunțe asupra prelungirii misiunii ar
matei de a conduce statul, precum și 
cu privire la reînnoirea mandatului de 
președinte al țării, deținut de gene
ralul Etienne Eyadema. Cu 868 941 de 
voturi' — anunță agenția France 
Presse — generalul Etienne Eyadema 
a fost confirmat in funcția de preșe
dinte al republicii. Organizarea aces

tui referendum a fost cerută, în luna 
noiembrie 1971. de „Adunarea Popo
rului Togolez" — partid unic.

Hubert Humphrey și-a a- 
nunțat candidatura la pre
ședinția S.U.fl. Intr-° declarație 
făcută unui grup de consilieri din 
Philadelphia, el a spus că va cere 
învestitura Partidului democrat pen- 
ti'u alegerile prezidențiale programate 
în toamna acestui an. Anunțîndu-și 
decizia, Hubert Humphrey a spus că 
își va desfășura campania electorală 
„pe tema încetării războiului din 
Vietnam și a retragerii imediate a 
trupelor americane din Indochina".

Reprezentantul special al 
secretarului general al 
O.N.U pentru facilitarea soluționă
rii problemelor umanitare generate 
de. conflictul indo-pakistanez. Vitto
rio Winspeare Guicciardi, și-a în
cheiat vizita la Rawalpindi, plecînd 
spre Delhi, anunță agenția France 
Presse. El a declarat ziariștilor că 
întrevederile pe care le-a avut cu 
conducătorii pakistanezi în legătură 
cu soluționarea problemelor amintite 
au fost foarte constructive.

Conferința internațională 
anuală consacrată proble
melor Lunii 3 încePut la Hop
ton. Participă numeroși oameni de 
știință din 18 țări ale lumii. Vor fi 
prezentate aproximativ 250 lucrări, 
bazate pe studierea mostrelor de 
rocă lunară aduse pe Pămint de cele 
patru nave „Apollo" care au aseleni- 
zat și de stația automată sovietică 
„Luna-16“.

In urma denunțării de că
tre Venezuela a tratatului 
COmerCial CU S.U.fi.., Președin
tele Venezuelei, Rafael Caldera, a 
numit o comisie guvernamentală, sub 
conducerea lui Carlos Llamozas, ad
junct al ministrului finanțelor, căreia 
i-a încredințat misiunea de a stabili 
principiile de bază ale negocierii unui 
nou tratat.

Prima sesiune a Comite
tului național consultativ, 
organism format din 75 membri și 
menit să înlocuiască temporar par
lamentul (dizolvat la 21 aprilie 1937), 
a început la Atena. Lucrările sesiunii 
au fost deschise de premierul Gheor- 
ghios Papadopoulos.

Convorbiri onglo-norve- 
aîgîie. Primul ministru norvegian, 
Trygve Bratteli, aflat în vizită la 
Londra, a avut întrevederi cu omolo
gul său britanic. Edward Heath. Con
vorbirile dintre cei doi premieri s-au 
referit la o serie de probleme ridicate 
de aderarea Norvegiei la Piața comu
nă. legate în special de regimul pre
ferențial cerut de guvernul norvegian 
in domeniul pescuitului.

Guvernul Libiei a respins 
cererea britanică de a acțio
na ca mediator între Marea 
Britanie și Malta asupra datei pentru 
retragerea trupelor din insulă, infor
mează agenția libiana de presă. Cere
rea de mediere fusese adresată guver
nului libian de ambasadorul britanic 
la Tripoli. Guvernul Libiei, precizează 
agenția, a anunțat că refuză să joace 
acest rol, deoarece consideră că dife
rendul constituie o chestiune internă 
a guvernului maltez, singurul în mă
sură să se pronunțe in această 
problemă.

Marele transatlantic britanic „Queen Elisabeth" se scufundă în rada por
tului Hong Kong, în urma incendiului izbucnit duminică la bordul vasului.

ț 
ț

l

I
I
ț

I

ț

I
I

ț

I

/„

In Australia 
fără slujbe

/

orașul Melbourne 
prima manifestație

Recent, 
cunoscut 
șomerilor 
cerut acordarea de ajutoare pen
tru cei ce nu au slujbe. In com
parație cu primăvara trecută, 
numărul șomerilor ce nu pri
mesc nici un fel de sprijin a 
crescut cu 40 la sută. După cum 
scrie „Frankfurter Rundschau", 
la sfirșitul anului trecut, în 
Australia au existat peste 85 000 
de șomeri. Avîndu-se în' vedere 
însă continua reducere a activi
tății economice, se prevede ca, 
in primele săpțămîni ale anului 
curent, numărul șomerilor să 
crească la 124 000 de oameni.

în afară de aceasta, la mijlo
cul acestui an, 250 000 de tineri 
australieni vor absolvi universi
tățile și școlile de specialitate, 
șansele lor . de a găsi de lucru 
nefiind deloc îmbucurătoare.

$omajul este doar un aspect 
al evoluției situației economice 
din Australia. Potrivit unei sta
tistici publicate recent la Can
berra, în țară a crescut consi
derabil și costul vieții. Calculată 
pe întregul an 1971, creșterea a 
fost de 6,8 la sută — cel mai 
ridicat procent înregistrat în ul
timii 15 ani. Totodată, progno
zele pentru 1972 indică noi spo
riri de prețuri.

Această situație, care amin
tește de puternica recesiune 
economică din perioada 1961— 
1933 — după cum remarcă ziarul 
citat — explică de ce sfirșitul 
anului trecut s-a caracterizat 
printr-un avînt neobișnuit pen
tru cel de-al 5-lea continent al 
mișcării revendicative a oame
nilor muncii.

„Fotoliul"
lui Somoza
Știri venite de peste hotare 

relatează că Anastasio Sornoza_, 
dictatorul statului Nicaragua, dă 
semne de neliniște. Problema 
care-1 chinuie cel mai mult este 
cum ar putea prelungi domnia 
„dinastiei" sale, aflată la putere 
— împotriva voinței poporului — 
de 37 de ani. Pentru că, potrivit 
constituției promulgate chiar de 
el, dar sub presiunea mișcărilor 
populare din țară. Somoza nu 
mai are dreptul de a. candida in 
alegerile din 1972.

In ultima vreme, el a găsit o 
idee Ce i se pare salvatoarei 
După cum. a declarat recent dic
tatorul nicaraguaian, deoarece 
nici unul din candidați (pregătiți 
tot de ei) nu este încă apt pentru 
a prelua funcția de președinte,' 
după expirarea mandatului săuj 
puterea trebuie să fie exercitată 
timp de doi ani de o așa-numită 
„reprezentanță a poporului", for
mată exclusiv din... adepții fa
miliei Somoza. în acest fel, el 
speră că în 1974 va avea posi-l 
bilitatea de a se prezenta din 
nou drept candidat în „alegeri"! 
reinstalîndu-se în fotoliul prezi
dențial.

Pentru înfăptuirea unui ase
menea plan, regimul lui Somoza 
are nevoie și de „condiții adec
vate", mai ales de înăbușirea 
oricărei mișcări de opoziție.j 
După cum relatează agențiile de’ 
presă, în ultimul timp represiu
nile antidemocratice s-au Inten-, 
sificat și mai mult în această! 
țară, sute și sute de oameni 
dispărind fără urmă. Prigoana} 
este îndreptată. în primul rînd.j 
împotriva patrioților nicara- 
guaiem care luptă pentru a smul
ge țara din cătușele înrobitoare! 
și din înapoierea feudală în care 
o mențin Somoza și adepții săi.

Va fi oare salvatoare ideea lui 
Anastasio pentru actualul re
gim ? — se întreabă publicația 
vest-germană „Deutsche Volks- 
zeitung". în tot cazul — arată 
ziarul — „.salvarea" nu ar putea 
fi de durată. întrucît este elabo
rată fără popșr și impotriva po
porului. “' '

G. D
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