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Convorbire cu tovarășul Matei GHIGIU, ministrul construcțiilor industriale
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El Rezultate

în acest an, volumul investițiilor din fondurile centralizate ale sta
tului se ridică la peste 87 miliarde lei, nivel superior celui atins în 
anul precedent. Este lesne de înțeles că, în aceste condiții, sarcinile ce 
revin întreprinderilor Ministerului Construcțiilor Industriale — unități 
care execută majoritatea covîrșitoare a lucrărilor de investiții din eco
nomie — sînt, de asemenea, mult majorate față de anul 1971. înainte 
de a intra în fondul problemelor, am rugat pe tovarășul ministru să 
precizeze principalele „cote" ale

producă la capacitatea 
proiectată.

Să ne întoarcem însă la 
episodul cu Ștefan Nițu. 
Abia se pornise acțiunea 
de reevaluare a suprafe
țelor de producție, cînd 
maistrul amintit se ridi
că, într-o ședință :

— Păi, ce facem, tova
răși? zice el. Abia s-a ter
minat uzina de construit 
și noi o răscolim din nou?

— Dar pentru ce o răs
colim, tovarășe Nițu ?

— Mă rog... Ce o să se 
întimple însă cu oamenii? 
Cu mașinile? Oare nu-i 
cazul să 'intervină sindi
catul?

— Semnele acestea de 
Întrebare, la un om ca 
Ștefan Nițu, față de care 
am toată stima — ne spu
ne secretarul comitetului 
de partid, tovarășul Eu
gen Sandu — indicau fap
tul că nu toți cunoșteau 
obiectivele ofensivei por
nite în uzină. Iată moti
vul .care ne-a îndemnat să 
discutăm mai mult cu oa
menii, să .le cerem păre
rea asupra măsurilor pro
puse, să antrenăm mai 
mult inițiativa și compe
tența profesională în ela
borarea diverselor varian
te de organizare mai ju
dicioasă a fluxurilor teh
nologice.

Una din aceste variante 
— prima — a aparținut 
proiectantului. Valoarea 
totală ă soluțiilor propu
se? Un spor de producție 
în jur de 20 000 tone.

— E foarte puțin, a zis 
conducerea uzinei.

— Studiul nu reflectă 
nici pe departe posibilită
țile noastre -- s-a pro
nunțat și consiliul tehnic.

— Oare autorii varian
tei nu cunoșteau uzina? TI 
întrebăm pe inginerul șef, 
tovarășul Vlaicu Aurel.

— Ba o cunoșteau foar
te bine. Iar cit privește 
competența lor, nu ani 
absolut nici o îndoială!

— Cum explicați atunci 
aceste... neconcordanțe?

— Există o explicație. 
Ea nu ține în nici un caz 
de capacitatea profesiona
lă. Ci de cu totul altceva.

te suprafețe in halele de 
producție erau destinate... 
depozitelor. Aleile de 
transport uzinal, spațiile 
de așteptare a materiei 
prime sau produsului se
mifinit, la fel, adevărate 
bulevarde. Pe banii cui ? 
în fond, se etala și aici 
mentalitatea, criticată în 
atitea rînduri, de grando
manie în conceperea edi
ficiilor industriale. Acțiu
nea declanșată în uzină

potențial de gîndire uma
nă. - A obligat pe . fiecare 
— de la director la ulti
mul salariat — la recon
siderarea muncii sale. A 
cerut inițiativă, receptivi
tate pentru orice idee 
care-și propunea să regîn- 
dească constructiv un do
meniu sau altul de activi
tate. Dar, la fel de impor
tant ca aceste înfruntări, 
să le numim profesionale, 
au fost confruntările pe •

— Ni s-a spus că expre
sia dv preferată este : 
„dar de ce?“ E adevărat?

— Dacă ați. aflat lucrul 
acesta, înseanșnă că între-, 
barea a agasat pe mulți. 
Mai ales în ultima vreme.

— De ce? vă întrebăm 
și noi, ca să fim în ton.

— Aș vrea să rețineți, 
ne răspunde ing. Spiridon 
Rimniceanu, de la Uzina 
de sîrmă și produse din 
sîrmă din ~ 
ca șef al 
investiții, 
argumente 
tunci cînd 
cru sau altul. Cer, adică, 
să se demonstreze lim
pede rațiunea și avanta
jele oricărei mișcări.

— Trebuie să înțeleg 
cumva că nu întotdeauna 
se venea cu...

— Vă întrerup. Eu sînt 
cel care execut, ca să 
spunem așa, idei. Și dacă 
o soluție n-a fost sufi
cient elaborată, pusă în o- 
peră își etalează imediat 
neajunsurile. De aici, „de 
ce“-urile de care vi s-a 
spus și care... Inginerul 
Rimniceanu ezită.

— Ei ?
— Se repetau atît de 

mult, uneori, încît tova
rășul director mi-a și zis: 
„Ia măi bate-ți și tu capul 
și vino cu propuneri con
structive".

— încă o întrebare, to
varășe inginer. Ce cre
deți, e mai ușor să „fa
brici" idei decit să le e- 
xecuți?

— Nu. Categoric, nu-i 
mai ușor. Deși, recunosc, 
utieori privesc lucrurile 
poate prea mult prin op
tica celui care execută. 
Uitați, de pildă, cu muta
rea cuptoarelor — masto
donți a cite 200—400 tone 
fiecare, n.r. — eu am fost 
împotrivă. i,Nu cred că-i 
o măsură rațională, am 
zis Nu văd nici avanta
jele!" Sincer ,șă fiu mă 
cam speria această ope
rație foarte dificilă și 
complexă. Și atunci nu 
mai vedeam nici perspec
tiva logică a . construirii 
unui flux nou, mult mai 
bine chibzuit...

Adevărul e că acțiunea 
de ordonare mai judicioa
să a spațiilor de produc
ție la Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă din Bu
zău a antrenat un mare

eu, 
de 
de
a-

Buzău, că 
serviciului 
am nevoie 

temeinice 
se cere un lu-

Cursa
contra

cronometru
• O observație critică declanșează... o 
furtună de inițiative • Un „duel"... in
vers ® Cum se învinge o criză de timp

pentru reconsiderarea su
prafețelor productive viza 
de fapt atît combaterea a- 
cestei mentalități a pro
iecta nților cît și, în ega
lă măsură, a mentalității 
celor care se învățaseră 
cu această 
cruri și o acceptau 
inevitabilă și de nemodi
ficat:

Ni se povestește un 1'apt 
al cărui „erou" a fost 
Ștefan Nițu. Același Ște
fan Nițu. maistrul destoi
nic. care s-a făcut mai 
apoi cunoscut în uzină! in 
activitatea de autoutilare. 
împreună cu inginerul 
Nicolae Babici, de pildă, 
a condus cu pricepere co
lectivul de muncitori care 
a adaptat instalațiile noi 
de zincare. Puse în de
cembrie în funcțiune, a- 
cestea au început deja să

planul conștiinței umane, 
dintre mentalitățile dife
rite, unele tributare spi
ritului îngust, rutinier, 
dovedind incapacitatea de 
a ■’ înțelege pe deplin am
ploarea acestei ofensive 
pentru nou în întreprin
derea buzoiană amintită. 
O ofensivă care a antre
nat, repetăm, toate ener
giile uzinei, tezaurul ei de 
gîndire și inițiativă.

Punctul de plecare l-a 
constituit o observație cri
tică a secretarului gene
ral al partidului nostru 
într-una din obișnuitele 
sale vizite de lucru. Deși 
uzină nouă, cu utilaje mo
derne și condiții bune de 
lucru, spațiile productive 
fuseseră concepute inițial 
dintr-un unghi exagerat 
de generos. Risipa se afla 
aici la ea acasă. Insemna-

stare de.lu-
ca

Iile TĂNĂSACHE

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

favorabile în care s-au aflat la sfîr- 
șitul anului 
și capacități 
țile noastre 
ca de altfel 
a lucrărilor 
acest an. Pe lîngă o seamă de mă
suri tehnice, de natură să asigure 
realizarea riguroasă a planului, am 
lual-o și pe aceea de a investi anu
mite cadre cu funcții de răspundere 
în minister sau Ia trusturi — de la 
șefi de serviciu pînă la directori ge
nerali și adjuncți ai ministrului 
cu responsabilități concrete de 
mărire, coordonare și soluționare 
problemelor care se mai ridică la o- 
biectivele restante, sau la cele care 
prezintă importanță și urgență deo
sebită pentru economie. Răspunderea 
acestor cadre va înceta numai după 
punerea în funcțiune a noilor obiec
tive și capacități de producție. Fap
tul că la un mare număr de capa
cități și obiective datele de punere 
în funcțiune continuă să fie aglome
rate în partea finală a anului ne-a 
determinat să stabilim strînse legă
turi de colaborare cu beneficiarii 
unor lucrări, cu proiectariții și furni
zorii de utilaje, în vederea asigură
rii condițiilor pentru 
numitor termene 
anului.

planului pe acest an.

în parte

există

(Continuare în pag. a III-a)

Convorbire consemnată 
Ioan ERHAN

strictă 
termenelor de punere în funcțiune 
noilor capacități de producție.

— Mi se pare 
nea de „măsuri 
faptul că prevenirea

• EXISTĂ AC PENTRU COJOCUL SCANDALAGIULUI I 
DAR DACĂ ESTE PREA GROS COJOCUL ? • ASOCIA
ȚIILE DE LOCATARI POT AVEA 0 CONTRIBUȚIE MAI 

MARE LA OCROTIREA LINIȘTII ÎN BLOCURI

că 
această

devansarea
prima

—Se pare 
reușită in 
Prognoza meteorologică pentruutilajelor pentru

pretențioasa mențiu- 
speciale". Cert, este 

situațiilor ne

T

Argument
Tă-

după cite o

«/

Rodica ȘERBANPICĂTURA DE CERNEALĂ

de 
al

HAI SA-I TRECEM CU VEDEREA,

a
Dar 

și alții de 
pe

se pregătesc 
odihnă. Dar

Aspect interior la Uzina de sîrmâ d:n Buzău
Foto : M. Andrcescu

scînteietor

adesea la

— în cel de-al doilea an al actua
lului cincinal, unităților ministerului 
nostru le este încredințată executa
rea a circa 500 noi obiective și capa
cități de producție, ceea ce înseamnă 
un număr cu aproape 50 la sută mai 
mare decit cel realizat in anul trecut. 
Volumul lucrărilor de construcții- 
montaj prezintă o creștere de a- 
proape 15 la sută față de realizările 
din anul 1971, ele însele mult supe
rioare nivelelor planificate inițial 
pentru acea perioadă. Țin să subli
niez că, atît pentru Ministerul Con
strucțiilor Industriale, cît și pentru 
ansamblul ramurii de construcții- 
mohțaj, cel mâi mare spor anual de 
producție din actualul cincinal este 
localizat în anul 1972.

Marea majoritate a obiectivelor 
care se află în execuția unităților 
noastre de construcții-montaj sînt 
destinate să asigure, cu deosebire, 
dezvoltarea și modernizarea unor 
ramuri industriale importante pen
tru progresul economic al țării. A- 
mintesc, în acest sens, că ne-am 
angajat să executăm in acest an 80 
de obiective în industria construc
toare de mașini, 45 în industria chi
mică, 44 în cea a materialelor de 
construcții, 29 în industria ușoară. 19 
pentru metalurgie. Iată de ce apre-

ciem că, pentru unitățile Ministeru
lui Construcțiilor Industriale, 1972 
este un an hotărîtor în ce privește 
înfăptuirea programului de investi
ții al întregului cincinal. Obiectivul 
principal al întregii noastre activi
tăți de construcții-montaj a fost și 
rămine, pe mai departe, scurtarea 
pe cît posibil a duratelor de execu
ție a lucrărilor, respectarea 
a 
a

— După această succintă e- 
numerare a sarcinilor, o primă 
întrebare: are in vedere con
ducerea ministerului, în acest an, 
anumite măsuri speciale, de na
tura să asigure succesul in în
deplinirea obiectivului principal 
amintit, întrucit este cunoscut 
că anul trecut nu au fost res
pectate în toate cazurile terme
nele planificate de punere in 
funcțiune. Este adevărat că, in 
bună măsură, situația s-a dato
rat și restanțelor survenite in 
asigurarea 
montaj.

șanse 
privință.
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La masa rotundă a „Scînteii

PLEDOARIE PENTRU

Nopțile albe 
ale lui P 10

Zi de ianuarie. Orele 11. împreună cu maistrul loan 
Cismaș, privesc operația de încărcare cu fontă 
lichidă a unuia dintre cuptoarele Martin ale combi
natului siderurgic hunedorean.

Spectacolul — fiindcă, intr-adevăr, era un spectacol 
— se desfășura cu o acuratețe ce sfida rigiditatea in
tuită a sutelor de tone manevrate de la pupitrul de 
comandă. „Regia tehnică" funcționa ireproșabil, deși 
pe platforma din fața cuptorului, in afară de noi, nu 
se mai afla nimeni.

Am aflat că „fenomenul" se datorează .și inovației 
unui colectiv din care a făcut parte și maistrul Cismaș : 
„sistem de tuburi și articulații metalice pentru mane
vrarea ușilor cuptorului în timpul încărcării". Sub a-

AUTENTICITATEA FOLCLORULUI

MORALA" FALSULUI UMANISM

cest,titlu tehnicist se ascunde o suplă răsturnare a siste
mului de lucru,, care .i permis obținerea unor econo
mii. numai in 1971, de 718 000 lei. (S-a putut renunța 
astfel la importarea unor tuburi flexibile de cupru).

Veți spune că in întreprinderile din țară asemenea 
fapte au devenit loc comun. Aveți dreptate. Ar fi tre
buit însă să-l vedeți și să-l auziți pe maistru cînd îmi 
spunea că s-au gindit și la cei care, in vechile condiții 
de lucru, își periclitau sănătatea. Erau atîta dragoste și 
omenie în glasul și ochii maistrului, obișnuit să în
frunte duritatea oțelului, incit. o dată mai 
mult, am înțeles cum și de ce clasa muncitorilor a 
rezistat neclintită vicisitudinilor trecutului și cucerește 
azi piscuri nebănuite pe traiectul civilizației și pro
gresului. pregătindu-și — ei și țării, pe care o conduce 
— societatea visată. Era, în toată ființa celui ce-mi vor
bea, nu numai clasica ,,iubire față de omul de lingă 
tine". ci sentimentul apartenenței de clasă : solidari
tatea. Fiindcă există ceva deasupra tuturor codurilor 
deontologice, iar acest ceva este tocmai solidaritatea 
muncitorească și conștiința muncitorească.

Acolo, in fața cuptoarelor Hunedoarei, înțelegi mai 
bine ce înseamnă emanciparea umană. Desființarea 
exploatării a fost doar primul pas. Următorul — in
staurarea dominației omului asupra propriilor lui con
diții de viață — este în plin proces de desfășurare. 
Muncitori avansați ca Cismaș își dau seama că in
teresul economic al producției coincide cu interesul 
individual al omului muncitor, al dozării eforturilor 
făcute de el. al societății și culturii sale. Cu oameni 
ca loan Cismaș, cu oameni cum sint siderurgiștii hu- 
nedoreni, cu dragostea lor pentru oameni, pentru viața 
lor,'ne vom atinge neîndoios țelul. Omul a devenit și 
continuă să devină OM.

Este un argument.
Pe platoul gol, jerbele scinteiau, amintind parcă mai 

mult decit oricind — în pustietatea aceea — de oameni.
Un argument scînteietor.

P0A TEr TOTUȘI, SE ÎNDREAPTĂ L //

Una cite una, lumi
le ferestrelor se 

sting. E ora cind loca
tarii blocului P 10 din 
cartierul Drumul Ta
berei 
pentru 
iată că pe negîndite, 
liniștea nopții e făcu
tă țăndări : zgomote, 
de uși date de perete, 
de geamuri făcute zob, 
bufnituri puternice în 
pereți, răcnete mono
silabice de om sălbă
ticit. de băutură. Loca
tarii aflați în pragul 
somnului sar ca arși 
din așternut. Se aprind 
luminile, abia stinse. 
Ce s-a întîmplat ? _

— Scandal la 
lăngescu, constată ei 
după direcția din care 
vin zgomotele.

Ion Tălăngescu,' lo
catarul apartamentului 
7, este scandalagiu 
de... cursă lungă. De 
obicei, împreună cu 
vecinul lui de la apar
tamentul 6, Mihai Ma- 
rincaș, se așază, de 
cu seară, ca buni prie
teni, la un pahar și, 
cu regularitate, sfîr- 
șesc într-o încăierare 
pe scări, trezind clin 
somn tot blocul (una 
dintre ele încheiată la 
„Salvare"). în noaptea 
de 11 spre 12 ianuarie, 
„petrecerea" a durat 
pînă la 5 dimineața. 
In blocul P 10 a fost 
o noapte albă. Nici 
Sandu Nicolae, sala
riat în siguranța cir
culației pe căile fera
te. nici Gheorghe Du- 
mitrașcu și Constantin 
Zaharia, șoferi la

I.T.B. — oameni care 
a doua zi dimineață 
trebuiau să fie cu min
tea limpede pentru a 
nu pune în primejdie 
vieți otnenești, nu au 
putut închide ochii 
din cauza larmei stîr- 
nite (a cita oară ?) 
locatarul turbulent 
apartamentului 7.

De data ‘'aceasta 
fost Tălăngescu. 
mai sînt șl 
teapa lui. Chiar 

. aceeași scară, în apar
tamentul 1, locuiește 
Dumitru Guriță, om 
în toată firea, dar fără 
nici . o ocupație, in a- 
fară de aceea de a 
organiza chiolhanuri 
zgomotoase. Blocul 
are opt scări, dar nici 
una nu duce lipsă de 
turbulenți. Toma Ion 
și Toma Olga, Tudor 
Ristea, Gheorghe Faur 
(fără ocupație) și alții 
și-au „ciștigat" o tris
tă faimă în tot blocul.

L- Nu este noapte in 
care, într-o parte sau 
alta a clădirii, să nu 
izbucnească un scan
dal, se plingea Vasile 
Tamaș Crăciun, mun
citor. Eu și soția mea 
plecăm 
muncă frînți de obo
seală, 
noapte de veghe silită.

în acest bloc lo
cuiesc 544 de persoane 
— muncitori în dife
rite ramuri ale in
dustriei, ingineri, nu- 
numeroase cadre uni
versitare, medici, oa
meni a căror activita
te este utilă societă
ții, un mare număr de

copii de diferite vir- 
ste, pentru care odih
na este atit de nece
sară. întreaga colecti
vitate de locatari este 
trezită, noapte de 
noapte, într-un coș
mar provocat de un 
mănunchi de aproxi
mativ zece scandalagii 
care, sfidînd orice 
norme elementare de 
conviețuire, își bat joc, 
pur și simplu, de o- 
dihna colocatarilor.

Poate că rîndurile de 
față nu ar mai fi fost 
scrise dacă ar fi fost 
vorba numai de nop
țile albe ale blocului 
P 10. El deține, in
tr-adevăr, un anume 
record in această pri
vință, dar scandalagii 
mai sînt și in alte 
blocuri. Locatarii blo
cului OD-2 din același 
cartier se plîng că 
chiriașul apartamentu
lui 180, Dumitru Stan- 
cu, le face, adeseori, 
somnul imposibil. Ul
tima oară, în toiul 
nopții, ca și strămoșul 
lui îndepărtat, omul 
cavernelor, a pus mi
na pe topor, a spart 
ușa apartamentului, 
geamurile, a deterio
rat . zidurile. Isprava a 
ridicat întregul bloc 
în picioare. Ion Si- 
mionescu din blocul 
F-ll, Cornelia Tână- 
sescu (fără ocupație) 
din blocul Z-18 și al-

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Mircea BUNEA

— A greșit, e adevă
rat ; a nesocotit normele 
de comportare socialistă, 
a încălcat disciplina mun
cii. Să nu uităm însă : 
este un tovarăș de-al nos
tru, un coleg... Trebuie să 
fim înțelegători...

Ați recunoscut, desigur: 
undeva, cineva a săvirșit 
o abatere, comportarea lui 
a fost pusă in discuția co
lectivului. Iar acum, unul 
din vorbitori încearcă să-l 
apere, face apel la „ome
nie". la capacitatea de 
„înțelegere" a celorlalți.

înțelegerea e bună, iar 
omenia e privită de ori
cine cu simpatie. în orice 
împrejurare a vieții e bine 
s-o dovedim. Dar asta nu 
înseamnă că orice sanc
țiune e automat un semn 
de neomenie, dimpotrivă, 
o sancțiune just cîntărită 
apără atît pe cei care au 
de suferit de pe urma unui 
element inapoiatrcit și pe 
vinovat. Căci, dacă în nu
mele unei ..false" omenii 
greșeala e pe nedrept tre
cută cu vederea, omul va 
recidiva — și nu oricum, 
din ce în ce mai grav. O 
pedeapsă de exagerată as
prime inrăiește omul, îl 
înverșunează, iar una de 
exagerată clemență, în-

vecinată cu indiferența, 
il încurajează in a greși. 
Calea omeniei este deci 
calea unei eîntăriri aten
te, juste, meritate, atît a 
Ofreșelii, cît și a circum
stanțelor atenuante, a in
tereselor colectivului și 
statului, ea și a perspec
tivelor viitoare ale omu-

menea cazuri, încercăm, 
împreună cu cooperatorii 
din comuna Lisa, cu mun
citorii, tehnicienii și in
ginerii de la Uzina de 
utilaje și piese de schimb 
pentru industria materia
lelor de construcții-Bucu- 
rești și „Tractorul“-Bra- 
șov, să dăm răspuns în-

lui, aproape o jumătate de 
lună. In cuvîntul lor, nu-, 
meroși cooperatori au 
subliniat gravitatea fap
tei, daunele materiale și 
morale aduse cooperativei, 
membrilor săi. Avînd în 
vedere incompatibilitatea 
unui asemenea act de ine
chitate cu funcția deținu-

• Colegialitatea și intransigența sînt noțiuni care nu se 
exclud reciproc ® Ce înseamnă grija față de om și cui 
aduce deservicii spiritul de perpetuă toleranță ? • Falsul 

umanism al „omului de inimă"

avînd, 
se 
ea 
o—

lui : sancțiunea 
după cum prea bine 
știe, un rol educativ, 
urmărind îndreptarea 
inului.

Din nefericire, „umanis
tul" de profesie este incă 
o . ■
tive de muncă. Prezența 
lui

realitate în unele colec-
adesea vehementă 

se face simțită nu rare
ori cînd cineva urmează 
să dea socoteală pentru 
încălcarea eticii socialiste, 
pentru nesocotirea legii. 
Pornind de la cîteva ase-

se

în

trebărilor : Ce este uma
nismul socialist ? Cum 
manifestă el in viața de 
zi cu zi ?

Cu cîteva luni
urmă, tehnicianul agricol 
Gheorghe Ganea, de la 
C.A.P. Lisa, județul Bra
șov. a fost pus în discuția 
țăranilor cooperatori din 
brigada pe care o condu
cea. Motivul ? Abateri de 
la disciplina cooperatistă: 
șeful brigăzii, profitînd de 
funcția încredințată, pon
tase fictiv in hîrtii pe soția

tă de Gheorghe Ganea, 
s-a propus înlocuirea lui.

Clar : nu „i se tăia 
capul", dar era socotit 
inapt, pe moment, de a 
conduce munca a zeci de 
oameni. Nimeni nu s-a 
născut șef și a-1 pune pe 
om să muncească — față 
de faptul că își înșelase 
tovarășii — nu era o „pe
deapsă" excesiv de aspră.

— Eu zic să avem grijă 
ce facem — a sărit atunci 
cooperatorul Gheorghe 
Milea. Trebuie să fim oa-

meni, să dăm dovadă de 
înțelegere, de principiali
tate. De ce să-l schim
băm ?!

Spre surprinderea lui 
Gheorghe Milea însă, bri
gadierul abuziv a fost des
tituit.

— Destituirea lui Gheor
ghe Ganea a fost însăși 
manifestarea grijii, înțe
legerii și principialității 
de care a dat dovadă in 
acel moment colectivul 
nostru — ne-a spus co
munistul Gheorghe Gu- 
șeilă, unul din numeroșii 
susținători ai măsurii 
luate.

— Concret ce anume 
aveți în vedere cînd faceți 
această afirmație ?

— Gheorghe Ganea e un 
băiat tinăr, bine pregătit 
profesional, cu multă pu
tere de muncă. în acti
vitatea desfășurată însă,a 
dat dovadă de una din 
cele mai rele apucături, 
caracteristică vechii orîn- 
duiri : incorectitudinea,
dorința de cîștig pe căi 
necinstite. Prin sancțiu-

Titus ANDREI

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
In numele Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam și al meu 

personal, vă mulțumesc sincer dumneavoastră și tovarășilor din Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialiste din România pentru mesajul de felici
tare adresat cu prilejul realegerii mele în funcția de președinte al Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Patriei din Vietnam. Felicitările pătrunse 
de prietenie frățească pe care dumneavoastră și Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste din România mi le-ați adresat constituie pentru noi o 
încurajare prețioasă în lupta noastră împotriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională și în opera de edificare a socialismului.

Fie ca solidaritatea și prietenia frățească dintre popoarele vietnamez și 
român să dureze în veci.

Fie ca relațiile de prietenie dintre cele două Fronturi ale noastre să se 
întărească pe zi ce trece.

Cu cele mai bune urări de sănătate,
TON

Președintele 
Central

DUC THANG
Prezidiului 

al Frontului 
din Vietnam

Comitetului 
patriei

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste

Țin să vă prezint călduroase mulțumiri pentru felicitările 
care mi le-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia — 29 noiembrie.

împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că prietenia sinceră 
și cooperarea rodnică între cele două popoare ale noastre se vor dezvolta 
iără încetare, pentru bunăstarea popoarelor român și iugoslave, în interesul 
păcii și socialismului.

România 
cordiale pe

GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federativ» 
Iugoslavia
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In întîmpinarea semicentenarului U.T.C.

Sprijinul concret organizației
e tineret îndatorire

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

BACAU

comuniștilor
si cu... 
amendă

Marfa direct . 
din depozit 
se plătește

Intr-unui din depozitele O.C.L. I 
produse industriale Brăila au 
intrat de curind 87 de fete de f| 
masă „Brabant". De îndată ce J 
le-a luat în primire, Ștefan Io- 
nescu, șefui depozitului, a fac
turat 37 de bucăți gestionaru
lui Michel Schwartz, de la ma- I 
gazinul nr. 5 „Textila", dar i-a ■ 
eliberat doar... 12 ! Restul de 2.5 
le-a vindut el „clienților" săi. | 
Cum a reacționat gestionarul 
magazinului în fața unei ase- I 
menea flagrante încălcări a re
gulilor de comerț ? Toate cele 1 
12 fețe de masă, rămase la dis- I 
poziția lui, le-a vindut unui cum- I 
părător pe care îl adusese cu el • 
la depozit. Dar cînd s-a consta- ■ 
lat că nu a mai rămas nimic de 
vinzare, organele de resort i-ati | 
poftit pe cumpărători să pună 
marfa pe masă. O dată stabilite 
faptele, toate fețele de masă au I 
fost confiscate, iar cumpărăto- " 
rilor li s-au administrat pe loc I 
amenzile prevăzute de lege. 
Acum, urmează încheierea con- | 
turilor pentru șeful de depozit , 
Și gestionarul de magazin, care 
vor avea prilejul să afle că nici I 
o marfă destinată comerțului ' 
nu se vinde pe sub mină, în de- I 
pozit, ci ramai in magazin, la I 
tejghea ! In orice caz, încă de > 
pe acum pot fi siguri că li se ■ 
va „factura", pe față, pedeapsa I 
meritată.

Record |
cinegetic |

Noțiunea de vlnător o include, 
implicit, și pe aceea de apărător 
al animalelor pădurii. Pornind I 
de la această idee, asociația ju- • 
dețeană de vînătoare Argeș a i 
întocmit un original bilanț — I 
acela al vînătorilor de dăuna- I 
tori. Pe primul loc (nici nu . 
se putea altfel) — un... paznic 
de vinătoare : Radu Marin, de | 
pe fondul Tuta.ua. Ca un ade
vărat ocrotitor al ținutului, el i 
a împușcat, in cursul anului I 
trecut, 336 de ciori grive si co- I 
țofene, 96 de clini hoinari, 32 de ■ 
vulpi si 3 lupi. II urmează Ion ! 
Vlăsceanu, din Topoloveni, și I 
Ilie Miitcă.' președintele filialei 
Ștefănești, In total, cei trei vină- I 
tori, au nimerit nu mai puțin de 
1 274 de... ținte răpitoare. '

Săculețele
9

cu hasis
, 5 I

Acum cîteva zile, la punctul I 
de frontieră Giurgiu, a oprit un I 
autoturism în care se aflau trei | 
turiști străini. La obișnuitul . 
control vamal totul părea nor
mal. Un răspuns cam echivoc | 
la o întrebare i-a determinat 
insă pe lucrătorii vamali să în
cerce să se clarifice printr-o 
verificare suplimentară. Cu I 
acest prilej. în tapițeria și mo- ■ 
torul autoturismului au găsit I 
100 de săculețe cu o substanță | 
puțin obișnuită. Analizele făcute 
au stabilit că era vorba de I 
20 kg hașiș. Așa stînd lucrurile, 
celor trei traficanți de stupe- • 
fiante li s-a întrerupt călătoria, ■ 
pentru a suporta consecințele 
prevăzute de legile țării noastre | 
și de legile internaționale. .

De 1OOOO 
escrocherii

II cheamă Dorin Popa? De I 
profesie — inginer silvic. Lucra I 
la unitatea de transporturi t'o- I 
restiere Baia Mare. Dumnealui ■ 
ținea însă neapărat să se spe- I 
cializeze într-o cu totul altă... | 
ramură. Promitea celor creduli, 
contra unui „avans" oarecare, I 
ba lemn de foc, ba cherestea, I 
ba altceva. Intr-o zi l-a asigu- • 
rat pe Grigore Ghinde că-i I 
face rost de niște verighete. I 
Intr-alta, pe Ioan Solomon l-a I 
încredințat că-i va procura o . 
scurtă de piele ș.a.m.d. în total, 
a dus astfel cu vorba 10 naivi 
sau oameni puși pe...... făcut
rost" de la care a încasat I 
10 000 lei. Dar cum ulciorul nu 
merge de multe ori la apă, a- ! 
peăstă ..reprofilare" i-a adus un > 
an și șase luni închisoare.

Dezghețați | 
autobuzele!

întreprinderea de transporturi | 
din București este, pare-se. hotă- 
rită să facă concurență gerului a- ! 
bătut zilele acestea asupra Capi- I 
talei. Dovadă ? Autobuzele în
registrează cu regularitate scă
deri de nivel de cite 20—30 mi
nute față de orar : tot mai mul- I 
te mașini se delectează și se . 
retrag la depouri. Spre exem- I 
plificare, cazurile autobuzelor 
de pe liniile 44. 48. 31. 111 sau 
105. ori traseul 38 pe care, vi- I 
neri. la ora 9. rămăsese in 
cursă... un singur autovehicul. I 
O altă anomalie : instalațiile de . 
încălzire care cu citva timp in | 
urmă funcționau din plin (deși | 
nu era nevoie) acum au înghe
țat și ele. De aceea, semnalăm I 
situația forurilor de resort, in I 
speranța că ..vor încălzi" asa ' 
cum se cuvine pe cei ce tre- | 
buie să asigure funcționarea 
ireproșabilă a acestui serviciu I 
public. I

Rubrică redactată de :
Gheorqhe POPESCU . 
Dumitru TÎRCOB

Educarea tineretului în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismului, 
cultivarea in rîndurile sale a dragos
tei față de muncă, a curajului, hărni
ciei. abnegației, constituie obiective 
majore ale programului educației co
muniste adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. După 
cum arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, organele și organizați
ile de partid trebuie să considere 
munca de educare a tineretului ca o 
datorie de prim ordin, permanentă, 
de ea depinzind viitorul societății, al 
națiunii noastre socialiste.

în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin 
in acest domeniu, Comitetul județean 
de partid Neamț este preocupat, in 
primul rînd, să întărească continuu 
rolul conducător al organizațiilor de 
partid în educarea tineretului, să 
acorde un sprijin concret or
ganizațiilor U.T.C. in ridicarea nive
lului întregii activități politico-ideo- 
logice și cultural-educative. Apro
pierea semicentenarului U.T.C. ac
ționează ca un imbold in această di
recție — deși, este necesar de subli
niat, sprijinirea organizației de tine
ret este o îndatorire nu cu caracter 
sezonier, de campanie, ci permanen
tă, o obligație de frunte a comuniș
tilor.

în acest sens, în urma unei plenare 
lărgite a comitetului județean, biroul 
comitetului județean a stabilit un 
complex de măsuri vizînd îmbunătă
țirea activității de educare comunistă 
desfășurată de organizațiile U.T.C. ; 
în vederea pregătirii materialului 
prezentat la ședința de birou, colec
tive formate din activiști de partid și 
ai U.T.C. s-au deplasat în diferite în
treprinderi și localități din județ, 
analizînd modalitățile în care se des
fășoară activitatea educativă în rin
durile tineretului. La Roman, de 
exemplu, unde în activitatea or
ganizației municipale de tineret 
pe> sistau manifestări de formalism și 
inerție iar munca politico-educativă 
folosea o gamă redusă de mijloace, 
biroul comitetului municipal de 
partid a analizat stilul și metodele fo
losite de organizațiile U.T.C. in pro
cesul educational, modul în care or
ganizațiile de partid conduc această 
activitate. La Sagna, după ce a inițiat 
un studiu asupra orientării și conți
nutului muncii educative desfășurate 
în rîndul tineretului, comitetul co
munal de partid a dezbătut într-o 
plenară concluziile desprinse din stu
diul efectuat, adoptînd măsuri menite 
a contribui la îmbunătățirea acti- 

■ vității.
Necesitatea creșterii rolului, și râs-, 

punderii organizațiilor de partid în 
conducerea activității educative în 
rindurile tineretului este cu atit mai 
imperioasă, cu cit într-un șir de uni
tăți ele nu își îndeplinesc in mod co
respunzător sarcinile ce le re
vin. în adunările de partid de 
la Combinatul de îngrășăminte cu 
azot din Piatra Neamț a fost criti
cată tendința unor organizații de 
partid de a lăsa exclusiv pe seama 
organizațiilor U.T.C. munca de edu
care comunistă a tineretului, ceea ce 
s-a răsfrînt în tematica îngustă și să
răcia _de idei a expunerilor din cadrul 
învățămîntului politic, ca și în slabul 
ecou al acțiunilor cultural-educative 
întreprinse. Considerăm clî principa
lul factor de remediere a acestor de
ficiențe constă în înrădăcinarea — pe 
toate verigile organelor locale de 
partid — a convingerii ca educarea co
munistă a tinerei generații nu poate 
fi rezultatul unor „campanii", al u- 
nor acțiuni ocazionale, ci rodul unei 
activități continue, perseverente, de 
largă perspectivă, desfășurată cu 
răbdare, tact și înțelegere, sub con
ducerea organizațiilor de partid eu 
aportul efectiv al tuturor comuniști
lor.

în această ordine de idei, acționăm 
pentru materializarea indicațiilor cu
prinse in documentele Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 pri
vind îmbunătățirea orientării și con
ținutului muncii de educare comunis
tă a tinerelului. Este un domeniu in 
care experiența dobindită se cere îm
bogățită. Ne propunem să extindem 
practica încetățenită la comitetele 
U.T.C. de la întreprinderea mecanică 
Roman, U.E.I.L. Roznov, din comu
nele Valea Ursului, Secueni. Ghe- 
răești, de a organiza întilniri ale ute- 
ciștilor cu muncitori vîrstnici, acti
viști de partid și de stat, oameni de 
știință care, explicînd aspecte actua
le ale politicii partidului, împărtășind 
din experiența lor de viață și muncă, 
contribuie la lărgirea orizontului po
litic și profesional al tinerilor. Dife
rite simpozioane pe teme cum ar fi 
..Tineretul — beneficiar al realizări
lor socialismului", „Aspirațiile ac
tuale ale tineretului in România", ci
clurile de conferințe — „Aspecte din 
istoria U.T.C.", „Profilul moral al ti-

nărului zilelor noastre", „Atitudinea 
socialistă a tineretului față de mun
că" — organizate în cinstea semicen
tenarului U.T.C. — precum și vizi
tele la muzee, locuri istorice com
pletează armonios această activitate.

în practica de zi cu zi întîlnim 
însă deseori organizații U.T.C. care 
pierd din cîmpul vizual una din în
datoririle lor fundamentale — edu
carea tinerelului prin muncă și pen
tru muncă. Este elocvent din acest 
punct de vedere studiul întreprins 
de comitetul de partid al Fabri
cii de ciment din Bicaz. Deși aici 
disciplina, aportul tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor de plan erau nesatis
făcătoare, comitetul U.T.C. nu și-a 
propus. în ultimul an, să facă, din 
aceste probleme obiectul unor largi 
dezbateri în plenul organizației.

Nu e însă mai puțin adevărat că 
neglijarea de către unele organizații 
U.T.C. a problemelor majore ale 
muncii politico-educative este favo
rizată de modul formal în care unele 
organizații de partid își exercită

viața de partid

funcțiile de control și îndrumare. In 
mai multe unități ale U.E.I.L. Piatra 
Neamț, bunăoară, organizațiile de 
partid se limitează la a urmări doar 
numărul ședințelor, al cursanților și 
lecțiilor ținute în cadrul învățămîn
tului U.T C„ ca și frecvența diverse
lor manifestări culturale, în loc 
să-și concentreze atenția asupra con
ținutului de idef al acestor activități, 
a forței lor de influențare. Or. o ase
menea intervenție a organizațiilor de 
partid ar fi cu atit mai necesară cu 
cit desfășurarea' unei intense activi
tăți politice și cultural-educative în 
rindurile tinerilor — în majoritatea 
lor proveniți din mediul rural — ar 
avea un efect pozitiv asupra inte
grării mai rapide a acestora în co
lectivul unității în care lucrează.

în lumina prevederilor programului 
educației socialiste adoptat de partid, 
căutăm să facem din cultivarea în 
conștiința tineretului a dragostei față 
de muncă, a datoriei de. a munci cu 
pasiune în folosul dezvoltării socie
tății, o problemă politică, acordîndu-i,. 
în consecință, o maximă importanță, 
în acest scop, diferite organizații de 
partid, cum sint cele de la uzinele 
Săvinești, C A.P. Bălănești, Ghindă- 
oani, Făurei, au inițiat.-(împreună eu 
organizațiile U.T.C».< vizite ale ține
rilor la noile obiective industriale din 
județ, excursii pe șantiere, corelate 
cu activități patriotice, întâlniri cu 
foștii brigadieri de la Bicaz. acțiuni 
menite să sădească în conștiința ti
nerilor convingerea că toate înfăptui
rile socialismului sint rodul muncii 
harnice, entuziaste a poporului con
dus de partid. în marile unități in
dustriale de la Săvinești și Piatra 
Neamț se organizează frecvent con
cursuri și olimpiade ale tinerilor de 
diferite meserii, tinerii evidențiați în 
întrecerea socialistă sînt popularizați 
la panourile de onoare, stațiile de 
radioamplificare și gazetele de perete. 
Căutăm. în același timp, prin mijloa
ce variate să cultivăm dragostea față

de întreprinderea în care muncesc, 
față de tradițiile ei, arătîndu-le că 
realizările din anii noștri s-au obținut 
cu prețul unor grele eforturi, că ni
mic nu ne-a venit de-a gata, iar pen
tru a intensifica ritmul progresului 
este nevoie- de aportul efectiv al tu
turor.

Evident. înrădăcinarea respectului, 
a dragostei față de muncă este de 
neconceput fără dezvoltarea unei pu
ternice opinii de masă potrivnice le
nei. nepăsării, chiulului, tendințelor 
de viață parazitară. De aceea noi am 
apreciat pozitiv felul în care a pro
cedat Comitetul comunal de partid 
Secueni, organizind o întilnire a 
cooperatorilor cu un șir de tineri 
care nu participau la lucrările agri
cole. precum și cu părinții lor. în 
cursul discuțiilor purtate a fost com
bătută. cu argumente convingătoare, 
mentalitatea acelor tineri care consi
derau că este „dreptul" lor să tră
iască fără a lucra, fără a fi cu.nimic 
de folos societății.

Experiența a demonstrat că acolo 
unde organizațiile de partid acordă 
atenția cuvenită educării tinerilor 
prin muncă, aceștia se încadrează 
efectiv in procesul de producție, efor
tul lor se materializează în îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de plan, 
întîlnim însă și situații contrarii, cînd 
neglijarea de către organizațiile de 
partid și U.T.C. a îndatoririlor ce le 
revin în acest domeniu duce la stări 
de lucruri ca cele din unele secții ale 
uzinei din Săvinești, T.L.L. „Ozana" 
din Tîrgu-Neamț, unde sint tineri 
care nu folosesc corespunzător utila
jele. irosesc timpul. de lucru, dau 
produse de proastă calitate, lipsesc 
nemotivat de la program.

Nenumărate fapte demonstrează că 
eficienta activității educative în rîn
durile tineretului depinde în măsură 
hotărîtoare de modul în care este sti
mulată inițiativa organizațiilor U.T.C., 
în găsirea unor forme și modalități 
adecvate de muncă politică, cu o 
mare forță de convingere. De aceea, 
sintem preocupați să intensificăm 
acțiunile pentru cultivarea trăsături
lor proprii omului nou, domeniu în 
care au obținut rezultate pozitive or
ganizațiile de partid și U.T.C. de la 
întreprinderea mecanică din Roman, 
comunele Borlești. Girov ș.a. Aceasta 
nu justifică, însă, tendința unor ac
tiviști de partid care, în dorința de 
a îmbunătăți activitatea educativă in 
rîndurile tineretului, iau asupra lor 
realizarea sarcinilor ce revin nemij
locit organizațiilor U.T.C.. substituin- 

® du-se acestora.
Programul P.C.R. pentru îmburiă- 

' tățirea activității • politicO-îdeCjlogice 
deschide largi perspective muncii de 
formare a tinerei generații în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialismului. 
Comitetul județean de partid Neamț 
va mobiliza toate organizațiile de 
partid din județ pentru ca indicațiile 
cuprinse în acest document de excep
țională însemnătate să se materiali
zeze în acțiuni menite să sporească 
aportul întregii activități politico- 
educative la înrădăcinarea unor con
vingeri comuniste ferme în rîndurile 
celor mai largi mase ale poporului, 
ale tinerei generații.

Prețuirea muncii obștești
Cetățenii Bacăului au trăit ieri, 14 ianuarie, un eve

niment deosebit : orașului lor i s-a decernat, în ca
drul unei festivități, premiul- I pe țară pentru rezul
tatele remarcabile obținute în anul 1971, în acțiunea 
de1 înfrumusețare și- bună gospodărire a localității Tor. 

într-o atmosferă : entuziastă, participanții la adu
nare au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. prin care 
asigură conducerea partidului și statului că vor 
munci cu entuziasm și dăruire pentru a pune în va
loare toate resursele de care .dispun in vederea- înde
plinirii și depășirii planului și angajamentelor pe acest 
an.

Cantină pentru 2 000 
de persoane

1 
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în zona municipiului Craiova, unde se află uzinele 
„Electroputere", Uzina de mașini și material rulant și 
unde va activa noul sector ăl uzinei „7 Noiembrie", a 
fost construită o cantină modernă. Prevăzută cu încă
peri spațioase și mobilier adecvat, cu utilaje electrice , 
de bucătărie, camere frigorifice, magazii etc., in noua 
cantină pot servi zilnic masa 2 000 de persoane.

ALBA

NEAMȚ
„Moțul" — o cooperativă 

cu 21 de secții

ti corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. >)

Nu-i nici un secret pen
tru- nimeni că ani de zile, 
poate în alte locuri și a- 
cum, a existat un adevă
rat duel intre proiectanți 
și uzină Uzina, de obicei, 
obiectează că este „încăr
cată" prea mult, iar pro
iectantul că e obligat să 
gîndească. să conceapă la 
nivelul ritmurilor mon
diale. în fond, aici se în
fruntă două concepții, 
cînd de fapt ar trebui să 
se caute soluțiile pentru 
mai bine. Or. la noi, lu
crurile s-au petrecut in
vers.
- Adică ?
— Proiectantul a optat 

pentru o variantă accep
tabilă. care să nu supere, 
chipurile, uzina. O expe
riență anterioară i-a mi
nat probabil spre această 
soluție de compromis..

— „caro a declanșat 
„duelul"?

— Da, dar nu de natu
ra aceluia: „tovarășe pro
iectant. de ce mi-ai pus 
atîta în circă? Nu vezi că 
nu pot să duc?" Ci: „to
varășe proiectant, de ce 
nu mă stimezi? Oare nu
mai atita putem face noi?" 
tn fața unei asemenea

Țărani cooperatori la odihnă 
si tratament

în aceste zile, poștașii din județul Neamț au împăr
țit destinatarilor ilustrate expediate de către cei 180 de 
țărani cooperatori din comunele Săbăoani, Țibucani, 
Grumazești, Trifești; Moldoveni ele. care, în'- cadrul 
primei serii a anului, se bucură de odihnă și trata
ment în stațiunile balneo-climateriee Băzna, Borsec, 
Călimănești, Băile Herculane și altele. în acest an, circa 

1 1 200 de țărani cooperatori din județul Neamț vor be
neficia de dreptul de a-și îngriji sănătatea în stațiu
nile de odihnă și tratament din țară.

Lucrări de restaurare

I

Una din principalele atracții turistice ale Sibiului 
zidul celei de-a treia centuri de fortificație a cetății, 
cu-cele trei turnuri de apărare — a fost îmbogățit re
cent cu un coridor acoperit, în lungime de 85 metri. 
El a fost reconstruit' între „Turnul dulgherilor" și 
„Turnul olarilor", după vechi schițe existente în arhi
vele. muzeului Bruckenthal. O dată cu terminarea și a 
altor lucrări de restaurare, această parte a importan
tului monument istoric de pe strada Cetății va con
stitui un autentic .muzeu medieval, reprezentativ pen
tru Sibiul secolului al XVI-lea.

Nopțile
(Urmare din pag. I)

în orașul Cîmpeni a luat ființă cooperativa mește
șugărească „Moțul", care își va desfășura activitatea 
atit la Cîmpeni, cit și în centrul minier Baia de Arieș 
și comuna Avram lancu. Cooperativa „Moțul” are 21 
de secții: de cismărie, tricotaje, croitorie, construcții 
și altele. Scopul principal : producerea de covoare și 
obiecte de artizanat, valorificîndu-se astfel îndelet
niciri tradiționale pe aceste meleaguri.

BUZĂU

Noi obiective turistice
Pe șoseaua națională Buzău — București, în locul 

actualului „Popas Merei", unitate care și-a cîștigat 
renume în rindul călătorilor, se va construi in 
mare han turistic. De asemenea. în stațiunea buzo- 
iană Monteoru-Băi, se construiește un modern com
plex turistic, care va oferi condiții dintre cele mai 
bune de tratament, cazare și agrement.
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Complex de vinificație
Pentru a vinifica și păstra mai bine rodul podgoriilor 

aparținind de I.A.S. Bucium s-a construit un nou 
complex de vinificație, in imediata apropiere a vesti
tului han „Trei sarmale". în noul complex se pot vi
nifica pînă la 13 000 < tone struguri și se pot depozita 
circa 950 vagoane vin. Complexul dispune și de o sta
ție automată de îmbuteliere a vinului.

albe ale lui P IO

Vasile DASCĂLU
secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R.

Clădirea sediului politic-admimstrativ din Tîrgoviște Foto : S. Cristian

ții sint gazdele unor dese petreceri 
nocturne, foarte zgomotoase, care 
alungă., somnul tuturor locatarilor 
din jur.

Ce gîndesc acești oameni ? I-am 
adus la . cunoștință (dacă mai era ne
voie) lui Gheorghe Faur că locata
rii din bloc se pling de faptul că le 
strică somnul cu chefurile și scan
dalurile pe care le provoacă.

— Vai de mine — s-a lepădat el 
ca de Satana, eu cînd mă-mbăt sint 
cel mai blind...

Atit de „blind", îneît sub teroarea 
scandalului soția și copiii au părăsit 
domiciliul. Guriță, vecinul lui de pa
lier- (a cărui soție a plecat de-acasă 
tot din cauza ..blîndeții" soțului) are 
alt „tabiet" : cind vine noaptea pe 
trei cărări, aprinde toate luminile și 
pune in funcțiune, la maximum de 
intensitate, toate aparatele electrice 
care, produc muzică —' televizor, ra
dio, picup. De ce ? „Filozofie" 
tipică :

— Am auzit că pe lumea ailaltă e 
întuneric și tăcere. Măcar pe lumea 
asta să fie , lumină Și muzică...

în locul oricărui comentariu, ne în
trebăm : Oare nu se poate face nimic 
împotriva acestor scandalagii ? Nu 
există mijloace legale pentru a-i 
trage la răspundere ? Acestor între
bări le răspunde decretul 153 din 
1970 (pentru stabilirea și sancțio
narea ' unor contravenții . privind 
regulile de conviețuire socială, or
dinea și liniștea publică). Art. 2 al 
acestui decret conține un paragraf — 

care glăsuiește : „Tulburarea, 
fără drept a liniștii locuitorilor prin 
producerea de zgomote, cu orice a- 
paral sau alt obiect, ori prin strigăte 
sau larmă" se „sancționează cu închi
soare contravențională de la 10 zile 
la o lună sau cu amendă de la 
300 la 1 500 de lei". In virtutea a- 
cestui decret, cbnsiliile populare 
ale sectoarelor și circumscripțiilor de 
miliție au aplicat amenzi celor gă
siți in culpă : tribunalul sectorului 7, 
însărcinat in mod special cu aplicarea 
lui, a judecat cîteva zeci de cazuri. 
Decretul este, fără îndoială, o armă 
de apărare a liniștii cetățenilor îm
potriva acelora care o nesocotesc. Se 
pune însă întrebarea dacă această 
armă este bine folosită, în așa fel

îneît să-i pună la punct pe scanda
lagii.

Iată opinia tpv. It. col. Ion Popes
cu. comandantul circumscripției de 
miliție nr. 21 :

— In fiecare zi ni se prezintă ca
zuri care se încadrează în paragra
ful. „g".. al decretului 153. Aplicăm 
sancțiunile cuvenite. Uneori, cei 
sancționați vin a doua zi Ia noi lu
cizi, și-și cer iertare pentru scanda
lul provocat în cursul nopții. Com
portarea lor ulterioară dovedește că 
amenda a avut efectul educativ scon
tat. Dar avem destul de mulți reci- 
diviști. Sînt cazuri cînd unui indi
vid i s-au aplicat patru-cinci amen?i,. 
dar. el continuă să provoace scanda
luri. Date fiind implicațiile de ordin 
social și- moral, urmările tulburării 
liniștii publice, părerea mea e că — 
în special recidiviștilor — va trebui 
să li se aplice amenzile cele mai 
aspre prevăzute în decret. De ase
menea, pentru aducerea la ordine a 
acestor cetățeni ar trebui să contri
buie — din punct de vedere educa
tiv — în mai mare măsură și între
prinderile unde sînt salariați, precum 
și. asociațiile de locatari din blocurile 
unde locuiesc.

Pe parcursul investigațiilor noastre 
am înțeles că. — în mod firesc — 
comitetele asociațiilor de locatari 
sint profund interesate în menține
rea liniștii. Ce pol face totuși ele in 
această direcție ? Pot pune pe scan
dalagii în discuția adunării generale 
a locatarilor. Se întimplă însă ca. 
celor ce tulbură liniștea colocatari
lor puțin Să le pese de critică, ori- 
cit. ar l'i ea de aspră. Unii, după ce 
ridică în puterea nopții tot blocul în 
picioare, consideră critica îndreptă^ 
țită drept o... ofensă !, (Mihai Ma
rines? (bl. P 10) a trimis o jalbă co
mitetului de locatari, arătînd cit de 
jignit se socotește de faptul că a 
fost pus în discuție pentru beții și 
scandaluri repetate) ; alții, ca Gh. 
Slăvoiu, din str. Compozitorilor 22, 
pentru a ieși basma curată, calom
niază în stingă și în dreapta pe 
membrii comitetului de locatari.

— Cred că asociația de locatari ar 
trebui să aibă mai multe drepturi in 
soluționarea unor cazuri extreme, 
remarca Aurel Bărbușel, președintele 
comitetului de locatari din blocul 4 S- 
14. De pildă, dreptul de a propune 
diferite sancțiuni.

Reținem această propunere, adău
gind și observația, făcută de unii 
salariați ai consiliului popular, al sec
torului 7. care, pe baza confruntări
lor cu realitatea, afirmă, pe drept 
cuvînt, că asociațiilor, de locatari Ui 
se rezervă un rol minor în aplicarea 
decretului 153. Pentru întocmirea 
procesului verbal, care stă la baza 
sancționării celui care a, tulburat li
niștea publică, potrivit legii, agentul 
constatator (care poate fi doar pri
marul sau împuternicitul Iui, un ofi
țer Sau subofițer de miliție) trebuie 
să fie la fața locului, în momentul 
comiterii infracțiunii. Această pre
zență — se ințelege, este, practic, im
posibilă. Să presupunem că în blocul 
P-10 a izbucnit un scandal în puterea 
nopții. Cui se adresează cetățenii ? 
Circumscripției de miliție. Pînă a- 
junge reprezentantul legii la fața lo
cului se scurge timp, bețivanul care 
a provocat larma s-a potolit sau a 
fost potolit de locatarii din vecină
tate. Prin urmare, agentul constată 
că e liniște, iar reconstituirea fapte
lor e greoaie. Nu ar fi mai simplu 
să dispună de dreptul de agent con
statator însuși comitetul locatarilor ? 
Arn comunicat această propunere to
varășului Silvestru Vîrtosu, președin
tele. secției a V-a civile a Tribuna
lului municipiului București, cerîn- 
du-i părerea.

— Intr-adevăr, eficiența, forța de
cretului 153 vor spori prin acordarea 
de drepturi suplimentare asociațiilor 
de locatari, foruri obștești mature, 
cărora, oricum, cetățenii li se adre
sează cerîndu-Ie să intervină pentru 
a restabili liniștea. Ar trebui anali
zată. de pildă, posibilitatea ca pri
marul să numească, nu unul, ci mai 
mulți împuterniciți, eventual chiar 
dintre membrii comitetelor asocia
țiilor de locatari. Influența educati
vă a comitetelor, în rîndul cetățeni
lor, nu âr avea decît de cîștigat.

Supunem aceste constatări și pro
puneri atenției forurilor în drept. 
Adăugăm, totodată, opinia cetățenilor 
cu care am stat de vorbă ; ei sînt de 
părere că in asemenea cazuri, orice 
indulgență e dăunătoare. Statul le-a 
dat oamenilor case bune, conforta
bile, de care nu se pot bucura în 
voie din cauza cîtorva scandalagii. 
Ac de cojocul lor există. Doar că 
ar trebui să fie1 ceva mai ascuțit, ne 
măsura... cojocului.

realități, de-a dreptul ine
dite. ne-am unit forțele și 
am trecut la elaborarea 
variantelor Ia care mereu, 
din mers, mai găsim cîte 
ceva de îmbunătățit...

Motivele acestui „con
flict" dau ele singure di
mensiunile morale ale ce
lor angajați în el. Intr-o 
astfel de confruntare oa
menii și-au dezvăluit e- 
moționant spiritul de res
ponsabilitate, legăturile 
intime cu uzina. înțelege
rea adîncă a imperativu
lui de a pune în valoare 
cit mai deplin resursele 
ei materiale. în același 
timp. în această cursă 
contra cronometru pentru 
mai mult și mai bine, sa 
căpătat relief statornic 
disponibilitatea pentru 
nou, virtuțile morale îna
intate, potrivit cărora fie
care se simte dator să-și 
afirme inițiativa, să-și 
asume răspunderea unur 
soluții care pot determina 
o fructificare mai certă a 
eforturilor fizice și de gin- 
dire...

— Reamplasarea utila
jelor trebuie astfel con
cepută îneît să nu ne tre
zim că nu mai avem unde 
pune sîrma — și-a expri
mat punctul de vedere

Ion Ștefănescu, unul din
tre cei mai buni șefi de 
echipă de la tratamente 
termice. Observația n-a 
căzut în gol. Ecoul ei con
cret ? „Mai întîi se va 
monta cuptorul nou și a- 
poi va fi demolat cel 
vechi"

— Cită producție se

Chestiunea cerea un 
studiu atent și cuprinză
tor. S-au colectat zeci și 
zeci de. opinii, de propu
neri concrete. Au fost mo
bilizați specialiștii în 
transporturi din uzină și 
din afara ei. S-a apelat 
și 'a ajutorul celor de la 
CEPECA. Pînă la ora ac-

jor al acțiunii de folosire 
mai bună a spațiilor de 
producție. Pe o planșă a- 
șezată pe masă, niște car
toane, închipuind feluri
tele utilaje din. hale, erau 
combinate în fel de fel 
de poziții.. Directorul uzi
nei, tovarășul Leonida 
Cazacu, și-a petrecut

productivă, concretă. Cea
laltă, de un fel deosebit, 
la fel, de importantă. Nu 
am termenul la îndernînă 
s-o numesc. Oricum, ea a 
statornicit convingerea că 
nu sînt obstacole de ne
trecut, că oamenii dispun 
de o asemenea rezervă 
de energie și spirit crea-

Cursa contra cronometru
preconizează să realizăm 
după noul flux? — au în
trebat maiștrii Constantin 
Hada și Ion Iricean.

— De la 6 tone la 13 
tone pe metru pătrat.

— Mă rog... Dar cum și 
pe unde se va mai tace 
transportul uzinal curent?

— ■ Da, s-a recunoscut, 
transportul este intr-ade
văr o problemă. Să fie 
însă chiar o piedică de 
netrecut ? Ia să ne gîn- 
dim cu toții la asta.

tuală. pentru cîteva sec
ții, s-au și stabilit solu
țiile științifice ale trans
portului. La electrozi, de 
pildă, s-a calculat câ se 
poate amplasa o capacita
te suplimentară de 8 000 
tone pe an. Cum ? Prin 
mărirea vitezei de trans
port, scurtarea distanțe
lor. _ utilizarea cu rost a 
spațiilor de așteptare.

„Unul dintre birouri, 
rememorează cineva, de
venise un fel de.stat ma-

multe seri aici. Nu o dată 
s au încins dispute pasio
nante, nu o dată s-au iv’t 
stări de impas. împreună 
cu proiectantul însă, lu
crurile s-au lămurit pe 
rînd, soluțiile s-au con
turat, chibzuind pe înde
lete. în confruntări crea
toare"

— Aflarea acestor solu
ții, prin efortul tuturor, 
ne spune secretarul comi
tetului de partid, a avut 
o dublă valoare. Una,

tor îneît, uneori, îți vine 
greu să evaluezi dimensi
unile.

Tovarășul Eugen Sandu 
se oprește la un episod, 
pentru demonstrație. La 
zincare, reamplasarea cî
torva utilaje a antrenat 
numeroase forțe umane. 
La un moment dat, con
structorul s-a trezit că a 
intrat „în criză de timp". 
Termenele de punere în 
funcțiune riscau să nu 
fie respectate. Dar nu.

Asta nu trebuia să se în- 
tîmple în nici un caz! 
Comuniștii au luat iniția
tiva, ca, fiecare, după o- 
rele de producție, să se 
alăture alte cîteva ore 
constructorilor. „In fond, 
ziceau cei mai mulți, 
muncim la montarea uti
lajelor la care tot noi vom 
lucra. Nu ne strică să le 
cunoaștem și mai bine. 
Va fi o experiență u- 
tilă".

Și astfel, cînd suna ora 
de încetare a lucrului, 
mulți oameni de la zincare 
își contramandau singuri 
programele personale, în- 
cheiau un schimb și. în 
aceeași salopetă, începeau 
schimbul de... construc
tori, de montori. Cîte a- 
semenea după-amieze nu 
le-au petrecut astfel Ni
colae Carabașa, Stelian 
Gîscă, Constantin Jipa, 
sudorul Constantin Dumi
tru și cîți alții ? Sînt oa
meni care recunosc des
chis că, în această unire 
a eforturilor, pe lîngă 
faptul că tezaurul de ex
periență personală s-a 
îmbogățit, au avut și sa
tisfacția simplă și emoțio
nantă de a fi contrihuit 
Ia punerea în funcțiune, 
mult mai repede, a dife

ritelor instalații. E o 
bucurie omenească auten
tică, născută din partici
parea efectivă la efortul 
general de a așeza ritmu
rile uzinei la nivelul real 
de dotare tehnică și de 
experiență umană acumu
lată Este bucuria unor 
oameni responsabili care 
au antrenat toate resuG 
sele de energie și creație 
pentru a îmnlini exem
plar indicațiile secretaru
lui general al partidului 
vizînd o atitudine cu ade
vărat de proprietar și 
producător față de pune
rea în valoare a condiții
lor materiale create.

Un prim bilanț al aces
tei ofensive în curs de 
desfășurare la uzina buzo- 
iană : 1971 a fost încheiat 
eu o producție globală su
plimentară de 18 milioane 
lei Toate contractele au 
fost onorate. La expert 
s-a dat peste plan o pro
ducție în valoare de 
650 000 lei valută. Beneii- 
ciile suplimentare sînt 
evaluate la 4 milioane 
lei. Un bilanț activ deci. 
Lingă el consemnăm ho- 
tărîrea acestui destoinic 
colectiv ca 1972 să adauge 
noi motive de mîndrie.

Tuta.ua


b criterii de aplicare ■ metode de calcul ■ rezultate
La începutul anului trecut, coope

ratorii din Tîmboiești, județul Vran- 
cea, au hotărit ca retribuirea mun
cii la via pe rod, școala de viță, 
porumb și în zootehnie să se facă 
în acord global. S-au obținut rezul
tate foarte bune în toate aceste sec
toare. însă experiența din viticultură 
este deosebit de 
ceea vrem să o 
larg.

De la început 
Tîmboiești forța 
ganizată de mai mulți ani pe echipe 
stabile, cărora le-au fost 
pentru o perioadă mai 
lungă de '. timp suprafețe
le de teren, mijloacele de 
transport, utilajele și al
tele. Oamenii din echipe 
se cunosc foarte bine în
tre ei, se înțeleg, participă 
cu regularitate la muncă. Ținirid sea
ma de toate acestea s-a stabilit ca 
retribuirea în acord global să «e 
facă pe echipe. Cum s-a procedat ? 
Fiecare echipă a primit o suprafață 
de vie pe rod variind ca mărime

interesantă și de a- 
prezentăm mai pe
trebuie arătat că Ia 
de muncă este 6r-

repartizate

după numărul cooperatorilor, după 
puterea lor de muncă. Pe fiecare 
parcelă s-au stabilit producții medii 
in funcție de gradul de fertilitate al 
solului, de virsta și densitatea plan
tației, de soi, de modul de susținere. 
S-a stabilit o anumită tehnologie de 
lucru și, în raport cu aceasta, pe 
baza devizelor s-a calculat numărul 
de norme de categoria I necesare. 
Producția și numărul de norme ne
cesare pentru obținerea ei sînt ele
mente principale in calcularea co
rectă a tarifelor de plată. Cum era

IV. ÎN VITICULTURĂ
și firesc, tarifele de plată, calculate 
la tona de struguri, au fost dife
rențiate de la o echipă la alta. Iată, 
spre exemplificare, . cum s-au făcut 
calculele , la trei echipe din cadrul 
fermei a Il-a :

Nr. Numele șefului 
crt de echipă

Supr.
de via , 
ha

Prod, 
medie . 
kg/hă" ■

Val. 
manop. 
lei

Tarifele 
în lei 
pe tonă

1. Puiu Aurelian 8.85 7 514 108 231 1 627
2. Lungu Alex 10,83 7 354 111 112 1 491
3. Zăvoianu Costică 11,80 6 103 105 565 1 466

La Începutul anului, prin planul 1,7 milioane lei. In final, fondul
de producție, valoarea unei norme de retribuire a fost de 14,3 milioane
de categoria I a fost de 40 lei. In lei, față de 13,4 milioane lei pla-
mod corespunzător, valoarea ma
noperei și a tarifelor planificate 
fost mai mică. De ce a fost nece
sară recalcularea valorii unei norme 
de categoria I, respectiv a tarife
lor ? Cooperativa agricolă a realizat 
o producție medie de struguri de 
8 652 ■ kg la hectar, mai mică decit 
cea planificată. Cu toate acestea, 
datorită livrării unei cantități supli
mentare de struguri la export, da
torită livrării strugurilor de vin pe 
soiuri, s-au realizat/ venituri bănești 
cu aproape 1 milion lei mai mari 
decît cele planificate. Venituri su
plimentare s-au obținut și la școala 
de viță. . Cooperativa a obținut o 
producție globală de 29,5 milioane 
lei, din care 23.7 milioane lei veni
turi bănești, cu 1,2 milioane mai 
mari ca cele planificate. Ca urmare, 

' s-a repartizat la fondul de acumu
lare 22 la sută, din producția' globală,., 
față de 20 la sută cit fusese pla
nificat, s-au achitat toate ' datoriile, 
s-a reținut un fond de rulment de

Tlificat. Pentru a se putea repartiza 
a acest fond sporit, a fost necesară 

calcularea tarifelor.
Recalcularea tarifelor putea 

evitată dacă se stabileau tarife 
1 000 lei producție 
acest an n-a mai fost posibil, de
oarece pe echipe s-a ținut doar evi
dența producției, nu și a veniturilor 
bănești încasate.

. Producțiile obținute au fost dife
rite de la o echipă la alta, nivelul 
acestora ilustrînd preocuparea care 
a, existat pentru executarea la timp 
a tuturor lucrărilor, calitatea aces
tora, în funcție de producțiile obți
nute s-au stabilit și veniturile cu
venite membrilor echipei. Acestea 
s-au repartizat fiecărui cooperator 
în raport cu munca depusă de fie
care. în acest scop s-a ținut evi
dența muncii în norme de catego
ria I.

Iată cum :s-a procedat în cazul a- 
celorași echipe :

re-

fi 
la 

marfă. Pentru

"Nr.
‘echipei

,jU 1 V? ■

Producție 
medie "■
kt ha

Tarif în lei. 
pe ’ tonă ,

Jj'J IJOi . •

. ,. Venituri cu.-
, a,,,,venjțe coope-

rătorilor
s Ș,e cuvine pt. 
LpRțpqrrrîă Jei

1 10 200 1 627 146 918 57
2 8 915 1 491 134-637 50
3 5-130 1 466 88 693' 42

în vreme ce Ion Parașchiv, 
prima echipă, pentru 125 norme ca
tegoria I, efectuate la vie, a pri
mit 7 125 lei, Gheorghe Păduraru, 
pentru 122 norme, a primit doar 
5 124 lei. (Cei doi au mai efectuat și 
alte lucrări, astfel că fiecare a reali
zat în acest an peste 
turi bănești).

La fel. s-a procedat 
viță. Aici a lucrat o 
pectiv 7 echipe. Muncindu-se în con
diții egale, uniforme, pe o suprafață 

mică de teren, echipelor 
le-au fost stabilite . sar
cini egale și același ta
rif de plată, respectiv 
860 lei pentru 1 000 vițe 
calitatea I. In timpul 
anului, unele echipe âu 

mai bine, executînd la timp

11 000 lei veni-

și la școala de 
brigadă, res-

muncit 
lucrările de îngrijire și'au obținut un 
număr mai mare de vițe calitatea I. 
Diferențierea dintre echipe este netă, 
confirmîndu-se de fapt și rezultatele 
din anii trecuți. Astfel, la același 
număr de vițe altoite,. echipa lui 
Grigore Serea a obținut 180 177 vițe 
calitatea I, în vreme ce echipa lui 
Ștefan Andone — doar 146 286 
bucăți. Și în anii ^trecuți echipa a 
doua a lucrat mai slab. De data 
aceasta însă, cîștigul cooperatorilor 
va fi echitabil, proporțional cu caii- . 
tatea muncii, respectiv cu rezultatele 
muncii fiecăruia.

Din discuția avută cu inginerul 
Ion Dor'idoiu; președintele, coopera
tivei, a rezultat că la vie, ca și la 
școala de viță, este mai corect ca 
tarifele să se calculeze la 1 000 lei 
producție marfă. Aceste elemente 
trebuie stabilite pentru fiecare echipă 
pe baza unui 
care să fie cunoscut, acceptat, 
semnătură, de fiecare 
Acest lucru se va face 
Pentru ușurarea muncii 
sare formulare tipizate, 
mai bună a 
năm, 
dem noua 
toate sectoarele, la toate 
Vom încerca în acest an și aplica
rea acordului progresiv.

Desigur, de la an la an, expe- 
Tiența se va îmbogăți, modul de 
lucru se va simplifica și îmbunătăți, 
astfel încît acordtil global, formă 
perfecționată de retribuire a mui
cii, va asigura în modul cel mai 

, coțgct răsplătirea efortului fiecărui^, 
, in raport: cu calitatea și cantitatea 

'■ ffiim'dii, cu rezultatele ' obținute’ în 
producție.

*

angajament-contract, 
prin 

cooperator, 
în acest an. 
sînt nece- 
o pregătire

contabililor. Intențio- 
spunea președintele, să extin- 

formă de retribuire în 
culturile.

z---------------
Cooperativa agricolă din 

comuna Tudor Vladimirds- 
cu, județul Brăila, a în
cheiat anul agricol 1971 cu 
rezultate dintre cele mai 
bune. S-au obținut, an 
medie, la hectar 6840 kg 
porumb, 3306 kg grîu, 2360 
kg floarea-soarelui și 65'000 
kg sfeclă .de zahăr. Ca ur
mare a depășirii producții
lor planificate s-au livrat 
statului, peste cantitățile 
contractate inițial, 1330 tone 
porumb și cantități mari de 
grîu, floarea-soarelui și 
sfeclă de zahăr, ceea ce a 
contribuit, împreună cu 
depășirea veniturilor plani
ficate și în celelalte sec
toare de activitate, la creș
terea fondului total de re
tribuire pe cooperativă cu 
peste 1,1 milioane lei.

Ce a determinat aceste 
rezultate ? „Cooperativa 
noastră — ne spunea in- 
ginerul-șef Viorel Popes - 

. eu — are toată suprafața 
amenajată pentru irigații, 
însă elementul care a con
dus la valorificarea depli
nă a condițiilor materiale 
de care dispunem l-a con
stituit introducerea sisfe- 

. mului de retribuire a mun- 
. cii cooperatorilor în acord 
global. Așa șe. explică pro
ducțiile mari ce s-au obți
nut și creșterea substanția
lă a veniturilor". în rin- 
durile care urmează vom 
reda modul cum a fost or
ganizată munca : și cum s-a 
aplicat acordul global la- 

■ cultura porumbului,
în sectorul de cîmp, mun

ca este organizată în patru 
brigăzi formate din mai 
multe echipe. Brigăzile cu
prind între 90 și 78 de oa
meni fiecare, mărimea lor 
stabilindu-șe în funcție de 
forța de muncă activă e- 
xistentă,-astfel ca toată su
prafața de porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr 
să poată fi lucrată în a- 
cord global. Cooperatorii 
au hotărît aplicarea acor
dului global la. nivel de e- 
chipă, cu efectuarea plății 
în bani și în natură pînă 
la nivelul planului, pe ba
za unor tarife calculate pe 
unitatea de produs. Pentru 
depășirea producției pla-; 
nificate se aoordă retribu
ție suplimentară. >De iase-i

_______________________

menea, s-a prevăzut ca din 
cantitatea de produse care 
reprezintă retribuția supli
mentară să se acorde un 
anumit procent și mecani
zatorilor care au lucrat in 
brigăzile și echipele res
pective. Fertilitatea tere
nului fiind aproximativ 
aceeași nu s-au calculat 
producții și tarife diferen
țiate. Calcularea tarifelor 
de plată pe unitatea de pro
dus la fiecare cultură a fost 
însă temeinic corelată cu 
fondul de retribuire rezul
tat din planul de produc
ție și financiar. Iată bu
năoară, cum s-a calculat 
tariful pe tona de produs 
la cultura porumbului, so- 
cotindu-se o producție pla-

de norme celor care le-au 
efectuat. în același mod 
s-au calculat tarifele pe u- 
nitatea de produs și la cul
tura florii-soarelui — 352 
de lei pe tonă, la o pro
ducție planificată de 2150 
kg la hectar și la sfecla de 
zahăr — 171 lei pe tonă, la 
o producție planificată de 
44 000 kg la Iul

Pentru aplicarea acor
dului global, fiecare briga
dă, în funcție de suprafe
țele avute în cultură, a 
primit plan propriu de pro
ducție și financiar. La bri
gada întîi de cîmp, de e- 
xemplu, planul de produc
ție și financiar a fost 
defalcat pe cele patru 
echipe componente, în

tori, care și-a luat să lucreze 
in acord global 36 ha cu po
rumb, 21 ha cu floarea-soa
relui și 3 ha cu sfeclă. Pen
tru realizarea producțiilor 
planificate la aceste culturi, 
fondul de retribuire a fost 
de 81 400 lei. Depășindu-se 
producția planificată de po
rumb cu 66 tone, cea de 
floarea-soarelui cu 4,4 tone 
și cea de sfeclă de zahăr 
cu’ 75 tone, fondul de retri
buire pe echipă a crescut 
cu 27 200 de lei. Desigur, în 
cazul in care fiecare din cei 
21 de membri ai echipei ar 
fi contribuit în mod egal la 
realizarea producției, și 
fondul de retribuire reali
zat s-ar fi împărțit în mod 
egal. Dar sînt situații cînd

V. LA CULTURA PORUMBULUI
nificată de 5000 kg boabe 
la hectar.

în devizul de lucrări au 
fost cuprinse toate lucră
rile manuale pe care le e- 
xecută membrii echipei : 
trei prașile, recoltat-, în
cărcat, transportat și des
cărcat știuleți, tăiatul și 
transportul oocenilor. Cu- 
noscîndu-se suprafața și 
producția planificată, s-a 
stabilit apoi, pe baza nor
melor, volumul de muncă 
ce trebuie depus pentru, a-; 
ceasta. A rezultat un vo
lum de 34,12 norme mun
că de categoria întîi la 
hectar. Valoarea unei nor
me fiind de 30 de lei. .în
seamnă că valoarea ma
noperei la un hectar pen
tru obținerea unei produc
ții de 5000 kg de porumb 
este de 1023 de lei, reve
nind un tarif de 194 lei' pe 
o tonă de produs.

Trebuie arătat însă că au 
fost și unele operațiuni, ca 
administrarea îngrășămin
telor chimice, semănatul 
sau aplicarea tratamente
lor fitosanitare, care, în 
mod justificat, nu au fost 
cuprinse în devizul de lu
crări, deoarece ele nu sînt 
executate de toți membrii 
echipei, ci doar de doi sau 
trei oameni. Aceste opera
țiuni s-au plătit pe bază

funcție de mărimea su
prafețelor luate în cultu
ră. Astfel, la culturile care 
s-au lucrat în acord global, 
pentru fiecare dintre for
mațiunile de lucru s-au 
stabilit, cu precizie, pro
ducția totală care trebuie 
să o realizeze, volumul lu
crărilor necesare, perioa
dele de execuție, indicii de 
calitate și fondul de retri
buire pentru realizarea pro
ducției planificate, calculat 
pe baza tarifelor de plată 
la fiecare cultură. Cunos- 
cînd aceste lucruri, echipele 
s-au străduit să realizeze 
și să depășească producții
le planificate. Pe cele 157 
hectare s-a planificat să se 
obțină o producție totală 
de 737 tone porumb, dar 
s-au realizat 1 186 tone. Co
respunzător a crescut și 
fondul de retribuire, de la 
193 110 lei la 257480 lei.

Și Ia celelalte culturi au 
fost depășite producțiile 
planificate. Ca urmare, și 
fondul de retribuire pe bri
gadă a crescut cu 120 000 de 
lei. Acest plus de venituri 
nu s-a repartizat în mod e- 
gal pe fiecare echipă, deoa
rece și rezultatele în pro
ducție diferă de la o echipă 
la alta. Să vedem cum s-a 
procedat la echipa nr. 2, 
compusă din 21 de cooper.a-

nu toți membrii echipei 
participă în aceeași propor
ție la efectuarea lucrărilor. 
Spre' deosebire de forma de 
aplicare a acordului global 
individual, unde nivelul 
producției este acela care 
diferențiază și veniturile 
fiecăruia, în cazul aplicării 
acordului global pe echipă, 
unde se ține o evidență a 
producțiilor realizate pe 
ansamblul formațiunii de 
muncă, și nu pe fiecare om, 
pentru diferențierea venitu
rilor membrilor ei. inter
vine un element nou. Este 
vorba de ținerea unei evi
dențe operative de către șe
ful echipei privind partici
parea fiecărui membru la 
executarea lucrărilor cu
prinse în deviz. Să exem
plificăm cu veniturile ce 
le-au realizat doi coopera
tori la cultura porumbului, 
la care au lucrat în acord 
global. Pentru simplificare 
vom calcula veniturile nu
mai în bani. Bunăoară, pen
tru ca fondul de retribuire 
la porumb să se împartă e- 
gal pe fiecare membru al 
echipei, aceștia trebuiau să 
facă cîte 58 de norme de 
muncă de categoria întîi, 
rezultate din deviz, în care 
caz venitul ar îi fost de 
1 749 lei, pentru fiecare. 
Cooperatorul Stan Plopeanu

a făcut 76 de norme, rea- 
lizînd un venit de 3 040 lei, 
în timp ce cooperatorul 
Gheorghe I.T. Sișu a efec
tuat doar 61 de norme, ob- 
ținînd un venit de 2 440 lei. 
Deci fondul de retribuire se 
împarte în mod echitabil 
între membrii echipei du
pă participarea fiecăruia la 
realizarea producției. Iată 
de ce în cazul aplicării a- 
cordului global pe echipă 
apare necesitatea ținerii ri
nei evidențe operative a 
participării fiecărui mem
bru la executarea lucrări
lor pe zile sau norme.

Pe baza experienței acu
mulate în anul trecut, a re
zultatelor bune care s-au 
obținut, consiliul de condu
cere al cooperativei a ho
tărit extinderea formei de 
retribuire în acord global 
pe echipe și la celelalte 
culturi. Se prevede, de a- 
semeneă, perfecționarea 
metodologiei de aplicare. 
Aceste perfecționări sînt 
necesare și iată de ce. Anul 
tl-ecut, atît producțiile cit 
și tarifele pe unitatea de 
produs nu au fost stabilite 
diferențiat după potenția
lul de fertilitate al fiecărei 
parcele, deși cooperativa 
dispune de bonitarea tere
nului. Pentru 1972, avîn- 
du-se în vedere noua am
plasare a culturilor, s-a 
prevăzut calcularea dife
rențiată a producțiilor și 
tarifelor pe unitatea de 
produs în funcție de fer
tilitatea terenului pe 
care îl au brigăzile și 
echipele, după gradul de 
mecanizare al lucrărilor, 
cantitatea de îngrășăminte 
chimice repartizate. Tot
odată se va introduce anga
jamentul scris între echipă 
și cooperativă care să 
stipuleze suprafețele, pe 
culturi, pe care aceasta se 
obligă să le lucreze in a- 
cord global, volumul și ca
litatea lucrărilor ce trebuie 
efectuate, cit și obligativi
tatea cooperativei de a a- 
sigura retribuirea coopera
torilor pe baza tarifelor la 
fiecare cultură, în funcție 
de realizarea sarcinilor de 
producție ce revin echipei.

Aurel PAPADIUC 
______________________ J

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii"

J

dig care va apăra de inundații 500ai comunei ridică un 
i vatra satului

La Rîmniceni —. județul Vrancea — sute de locuitori i 
hectare și

/
în cooperativele agricole 

din județul Ialomița, anul 
trecut s-au organizat 30’de 

' ferme care, au sarcina de a 
livra anual cîte 5 000 de 
porci fiecare. Datorită con
centrării creșterii porcilor in 
unitățile care au posibilități ; 
corespunzătoare și aplicării 
sistemului de cointeresare 
materială în acord global 
s-au înregistrat rezultate 
bune. Spre exemplu, la coo
perativa agricolă Dor Mă
runt s-au asigurat condiții 

. optime, de creștere : adă
posturi. furaje, 'îngrijire. 
Pornind de la. necesitatea, 
sporirii, răspunderii îngri
jitorilor prin cointeresarea 
materială a acestora pe 
baza acordului global, con
siliul de conducere a orga
nizat formațiuni permanen
te de lucru pentru fiecare 
sector. La alcătuirea echi
pelor și la stabilirea locu
rilor de muncă s-a ținut : 
seama de'preferințele coo
peratorilor care lucrează in 
acest sector. Raporturile 
fermă-îngrijitor au fost re
glementate pe baza unor 
contracte cuprinzînd obli
gațiile și răspunderile pre- 

. cise ce revin ambelor părți, 
îngrijitorii execută lucrările 
de hrănire; îngrijire și, în-

V

treținere a animalelor con
form cerințelor tehnice., iar 
prin grija consiliului de 
conducere ;se asigură tot ce 
este necesar pentru desfă
șurarea în bune condiții a 
activității.

în cadrul acordului glo
bal s-au stabilit tarife di
ferențiate. Spre exemplu,

maternitatea de scroafe 
nr. 1 au fost organizate 4 
echipe ă cite doi îngriji
tori. Ținîndu-se seama de 
normativul in vigoare, fie
cărei echipe i s-a reparti
zat un lot de 50 de scroafe 
cu purcei. Echipa Iui Tu
dor Minea, printr-o bună 
îngrijire a scroafelor a

se datorește atît depășirii 
sporului mediu zilnic pla
nificat, cit și reducerii 
consumului de furaje. De a- 
semenea, la îngrășătorie au 
fost înființate 4 echipe for
mate din cite 2-oameni. De
pășind sporul’ mediu ’•zjlnic 
planificat cu 100 de grame, 
îngrijitorii Radu Dumitru și

VI. iN CREȘTEREA PORCILOR
pentru predarea unei scroa
fe gestante la maternitate 
s-a fixat un tarif de 52 de 
lei. Pentru fiecare purcel 
înțărcat la greutatea de 12 
kg se acordă tot 52 lei. Rea
lizarea unui spor în greuta
te de 100 kg la tineretul por
cin în.v'irstă de 2—4 luni se 
retribuie cu 151 lei, iar pen
tru același spor la îngrășă
torie se acordă 67 lei. La 
stabilirea lor s-a avut în 
vedere metodologia de 
calcul obișnuită. Vrem să 
arătăm cum s-a organizat 
munca și cum au fost re- 
tribuiți îngrijitorii după ta
rifele arătate mai sus. La

reușit să obțină și să livre
ze la greutatea stabilită 
1 100 purcei. Ca urmare, 
i s-au cuvenit 57 200 lei pe 
întregul an. La fel s-a pro
cedat și în sectorul crescă
torie. Aci au fost formate 
loturi uniforme de porci. 
Tariful de plată s-a stabi
lit la sporul de creștere in 
greutate. în luna decem
brie, Ion Topalu împreună 
cu ceilalți îngrijitori din 
echipa sa a obținut un 
spor de creștere în greuta
te de 4 500 kg pentru care 
echipei i s-a cuvenit suma 
de 6 795 lei. Acest rezultat

Nicolae Sofronie au reali
zat în luna decembrie 7 100 
kg spor în greutate de la 
efectivul pe care îl îngri
jesc. Cîștigul cuvenit echi
pei s-a ridicat la 4 757 lei. 
în condiții similare, echipa 
formată din Constantin 
Bucur și Dumitru Gheorghe 
a realizat, numai 5 700 kg 
spor, primind 3 819 lei.

Rezultate meritorii au ob
ținut majoritatea îngrijitori
lor, ceea ce. a contribuit la 
consolidarea economică a 
fermei. Veniturile realizate 
în 1971 se ridică la 3,3 mi
lioane lei. Corespunzător 
au crescut și cîștigurile în-
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grijitorilor care au fost 
în raport cu rezultatele 
obținute.

Pentru acest an, coopera
torii din Dor Mărunt au 
prevăzut să sporească ren
tabilitatea fermei de por
cine. Printre altele, ei vor 
spori indicii de folosire a 
boxelor la maternitate, A- 
ceasta înseamnă că pe ace
lași spațiu în loc de 31.5 
purcei, cit s-a obținut în 
medie pe boxă anul trecut, 
se vor realiza 42. Totodată 
se va obține un număr su
plimentar de purcei pentru 
a veni în ajutorul coopera
torilor și salariaților care 
încheie contracte cu statul 
pentru livrarea de porci.

Experiența și rezultatele 
obținute în acest sector a- 
testă că prin aplicarea cri
teriilor de retribuție în a- 
cord global se pot obține 
rezultate superioare, aceas
ta constituind forma cea 
mai potrivită de cointere
sare a îngrijitorilor și de 
consolidare a fermelor coo
perativelor agricole.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii* 

________ J

(Urmare din pag. I)
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lunile ianuarie și februarie a- 
nunță timp favorabil lucrului 
pe șantiere in ritm cit mai sus
ținut. Tovarășe ministru, vă 
propunem , să vă opriți mai pe 
larg asupra măsurilor ce se im
pun pentru ca aceste condiții 
prielnice să fie utilizate pe șan
tiere cu maximum de rezultate 
economice.

— Dimensiunile programului de 
investiții din 1972 pun, cu deosebită 
acuitate, problema mobilizării largi, 
încă din primele zile, din primele 
săptămini ale anului, a tuturor for
țelor și mijloacelor de care dispun 
șantierele de construcții în vederea 
intensificării execuției lucrărilor. 
Conștiente de această realitate, co
lectivele de constructori și-au . pro
pus prin plan să execute, în primul 
trimestru, un volum de lucrări su
perior sarcinii trasate de partjd de 
a realiza în această perioadă cel pu
țin 20 la sută din planul anual de 
investiții și de construcții-montaj. 
Ținind seama de prognoza . vre
mii, conducerea ministerului a ini
țiat măsuri de natură să asigure, in 
primul rînd, executarea unui cit mai 
mare volum de lucrări de con
strucții ; concomitent, am impulsio
nat și activitatea de montaj ă utila
jelor aflate în stoc la sfîrșitul anu
lui trecui. Trebuie spus că, în aceste 
zile, pe ‘ marea majoritate a șantie
relor se lucrează intens, cu spor, pe 
baza unor grafice cît mai mobiliza
toare. Mă folosesc de acest prilej 
pentru a solicita sprijinul unităților 
furnizoare de materiale de construc
ții și de metal. Execuția în primele 
trei .luni ale anului a unui volum cît 
mai mare de lucrări din planul 
anual este condiționată în egală mă

sură și de livrarea în avans a unor 
cantități însemnate de metal, prefa
bricate, ciment, cărămidă ș.a.

—Anul 'trecut, în unele între
prinderi de construcții-montaj 
ale ministerului, problemele efi
cienței economice au continuat 
să rămină pe planul secundar al 
preocupărilor. Se poate vorbi, in 
1972 de un reviriment în acest 
domeniu ?

— Nu pot accepta un răspuns ex
clusivist. Cert este insă că schimba
rea radicală, a opticii factorilor de 
decizie din unități și din minister va 
avea loc necondiționat anul acesta. O 
impun înseși nivelurile indicatorilor 
calitativi ai planului care înregistrea
ză în acest an un salt impresionant. 
Productivitatea muncii pe salariat, 
bunăoară, va spori cu peste 13 la sută 
față de nivelul atins anul trecut. 
O creștere, de asemenea amploare 
în decursul unui singur an este fără 
precedent în ramura noastră. De -a- 
ceea, am luat măsuri1pe liniă per
fecționării structurii organizatorice 
a unităților de construcții-montaj, 
pregătirii tehnologice a execuției lu
crărilor, îmbunătățirii sistemului de 
programare, lansare și urmărire a 
producției. Concomitent cu asigura
rea unui grad sporit de industriali
zare a construcțiilor, utilizarea largă 
a prefabricatelor și extinderea me
canizării în execuția lucrărilor (cel 
puțin o treime din creșterea produc
tivității muncii se va realiza pe sea
ma ridicării gradului de mecanizare 
a lucrărilor de construcții), o aten
ție sporită vom acorda organizării 
judicioase a producției și a muncii, 
folosirii integrale și cît mai produc
tive a mijloacelor tehnice și a for

ței de muncă ; vom introduce pe un 
front larg tehnologii moderne de 
înaltă eficiență, a căror experimen
tare ne-a convins de avantajele lor 
în ce privește rapiditatea execuției, 
creșterea productivității muncii și 
îmbunătățirea calității lucrărilor. 
.Conducerea ministerului, abordează 
aceste probleme în mod complex, 
atît din punctul de vedere al înde-

mai elaborarea unui număr impor
tant de fișe tehnologice privind exe
cutarea unor procese de lucru cu 
materiale și în soluții moderne, 
montarea unor serii de elemente de 
construcții, manipularea și transpor
tul unor materiale pe șantiere. La 
rîndul său, Institutul de proiectări 
pentru construcții realizează o serie 
întreagă de proiecte tip complexe

cru în acord Ia volume fizice, limi- 
tind închirierea utilajelor — cu ziua 
sau cu ora — numai la lucrările care 
nu se pretează la executarea lor în 
acord.

— Unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au acumu
lat o bună experiență in dome
niul autodotării, fapt demonstrat

În sectorul 
construcțiilor industriale

plinirii sarcinilor proprii de produc
ție, cit și din cel ce-i revine ca or
gan unic de directivare și îndrumare 
în construcții.

— Tovarășe ministru, am dori 
să reveniți cu unele detalii a- 
supra problemelor ce le impli
că creșterea gradului de indus
trializare și mecanizare a lucră
rilor de construcții-montaj.

— De pe acum au fost întreprinse 
măsuri pentru industrializarea lu
crărilor de beton monolit. Programul 
de activitate al Institutului de cer
cetări în construcții și economia con
strucțiilor vizează, între altele, toc-

incluzînd și tehnologiile de execuție a 
obiectivelor respective. In ce privește 
ridicarea gradului de mecanizare a 
lucrărilor, vom acorda o atenție 
deosebită dezvoltării mecanizării 
complexe, urmărind stricta îndepli
nire a prevederilor din „Programul 
de dotare cu mașini și utilaje a or
ganizațiilor de construcții-montaj", 
aprobat nu de. mult de secretariatul 
C.C. al P.C.R. Vom acționa cu precă
dere în direcția extinderii mecaniză
rii lucrărilor de instalații, izolații și 
finisaj, precum și a manipulării ma
terialelor de construcții. Pentru o 
mai bună folosire a utilajelor cu 
care sînt dotate unitățile noastre, 
urmează să extindem sistemul de lu-

elocvent cu prilejul expoziției 
organizate. în luna aprilie anul 
trecut. Ce se va întreprinde in 
acest an pentru dezvoltarea in 
continuare a acestei acțiuni ? 
Care 'vor fi efectele concrete ale

■ acțiunii de autodotare pe planul 
.creșterii gradului de mecanizare 
a lucrărilor ‘l

— Experiența pe care am cîștigat-o 
în domeniul autodotării își are în
ceputul în anul 1970. Sarcinile mereu 
sporite ce ne revin ne-au determi
nat să utilizăm mașini, utilaje, unelte 
și scule de un nivel tehnic tot mai 
înalt, care să asigure nu numai creș
terea capacităților de producție, ci 
mai ales o productivitate a muncii

superioară. Stimulați de indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la extinderea acțiunii de 
autoutilare, am ajuns să asimilăm 
și să' producem în unitățile proprii 
stații semiautomatizate pentru pre
pararea betoanelor, pompe hidraulice 
pentru transportul acestora, ascen
soare de persoane și materiale, schele 
autoridicătoare, instalații de tencuit 
și alte circa 140 de tipuri de ma
șini, utilaje, unelte și dispozitive 
folosite cu rezultate bune la lucrările 
executate pe șantierele ministerului. 
Din totalitatea utilajelor cu care au 
fost dotate unitățile de construcții 
ale ministerului în anul 1971, circa 
15 la sută au fost asigurate prin 
autodotare. In anul 1972, am prevă
zut ca această pondere să crească la 
cel puțin 18 la sută.

— Indiscutabil, în anul 1971 
s-au înregistrat progrese în
semnate in ce privește crește
rea rentabilității producției de 
construcții-montaj. Două mari 
trusturi au încheiat definitiv 
contul dotațiilor de la buget, ob- 
ținînd beneficii. Este încă o 
dovadă că în sectorul de con
strucții-montaj continuă să 
existe rezerve susceptibile să 
amelioreze simțitor situația fi
nanciară de ansamblu. Ce mă
suri are în vedere în acest an 
conducerea ministerului pentru 
sporirea rentabilității activității 
de construcții-montaj ?

— tn ansamblul de măsuri preconi
zat pentru anul curent, colegiul mi
nisterului, comitetele și consiliile oa
menilor muncii din unitățile subor
donate au avut în vedere posibili
tățile reale care să asigure creșterea

rapidă a eficienței economice. După 
cum s-a desprins din cele spuse mai 
înainte, aceste posibilități luate in 
calculele de eficiență vizează crește
rea rapidă a productivității m'uncii, 
î'idicarea gradului de industrializare 
a lucrărilor de construcții, extinde
rea mecanizării complexe, adoptarea 
unor forme superioare de organizare 
a producției și a muncii. Mențio
nez, de asemenea, că la aceste mă
suri se adaugă altele care vizează 
sporirea exigenței și controlului la 
recepția și folosirea materialelor, în
tărirea spiritului de ordine în gos
podărirea mijloacelor de producție. 
Pentru înlăturarea cauzelor genera
toare de pagube în avutul obștesc, 
vom continua și mai energic acțiu
nile întreprinse în 1971. Recent, au 
fost transmise unităților din subor
dine sarcini concrete în vederea în
lăturării deficiențelor care gene- 
rează sau favorizează producerea 
de daune materiale sau care influen
țează negativ ritmul de recuperare 
a pagubelor. Din coroborarea tutu
ror măsurilor inițiate pe plan tehnic 
și organizatoric a reieșit că, în con
dițiile unor sarcini de plan sensibil 
majorate, este posibil să diminuăm 
simțitor în acest an volumul dotațici, 
comparativ cu nivelul atins în 1971. 
nivel de asemenea micșorat în Raport 
cu ceea ce se planificase inițial.

O concluzie se impune de la sine : 
în acest an, de Ia ministru pînă Ia 
cel mai nou sosit pe șantierele țării, 
toți sîntem chemați să răspundem 
prin fapte în vederea transpunerii 
în viață a programului de investiții, 
de îndeplinirea căruia — și înțelegem 
bine acest lucru - se leagă, în 
mod direct, realizarea cu succes a 
obiectivelor stabilite pentru întregul 
cincinal.
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Pină nu de mult se știa 
cu oarecare exactitate că 
in sistemul obținerii titlului 
de doctor sint cuprinși pes
te 10 000 de specialiști. Rit
mul de creștere din ce în 
ce mai înalt în ultima vre
me al numărului de docto
ranzi a făcut, intre timp, ca 
o asemenea evidență „la 
,.i' să fie aproape imposibil 
de ținut. Se știe însă 
și acum că e vorba 
de un număr foarte mare 
de specialiști, că la în- 
demina acestui masiv 
„contingent de inteligen
țe" Se află un vast arsenal 
de laboratoare cu utilaj mo
dern, stațiuni experimenta
le agricole, clinici, biblio
teci și multe alte surse de 
informare, de experiment, 
de investigație. Am căutat 
intenționat o cifră, fie ea 
și general estimativă, care 
să dea „o idee" măcar des
pre „costul social" al unui 
titlu de doctor. N-am gă- 
sit-o. Și asta nu doar pen
tru că — așa cum ni s-a 
spus — fiecare specialitate, 
avînd un regim special de 
studiu și cercetare, compor
tă mari oscilații valorice, 
ci pentru că aportul socie
tății .covîrșește atît de mult 
valoarea concretă a unei 
lucrări de doctorat, incit 
procedeul delimitării con
tribuției obștești de cea in
dividuală este foarte ane
voios.

Putem, In schimb, ajunge 
la indiciul dorit, fără nici 
o teamă de inversare a da
telor problemei, pornind de 
la întrebările : ce valoare 
de restituție comportă o 
lucrare de doctorat și, in
tr-un sens mai larg dar nu 
mai puțin precis, în ce mă
sură contribuie doctorantu
ra. ca sistem de perfecțio
nare științifică — benefi
ciind de resurse pe cit de 
numeroase pe atît de di
verse — la perfecționarea 
producției sociale ? Sint 
întrebări firești, ele se pun 
astăzi pretutindeni în lu
me, pentru că răspunsurile 
oferite sint indicii ale efi
cienței unor investiții socia
le de mari proporții.

Spre a putea oferi și noi 
un răspuns concludent, să 
vedem mai întîi cit de im
plicat este astăzi sistemul 
conferirii titlului de doctor 
în principalele domenii ale 
vieții materiale, adică a- 
colo unde se hotărăște cu 
adevărat progresul nostru 
economic, social. De multă 
vreme a fost semnalat 
că dacă elaborarea unei 
teze de doctorat repre
zintă cu adevărat o virtua
lă posibilitate de perfecțio
nare a producției și a mun
cii,. in schimb specializarea 
pe calea doctoratului a celor 
care acționînd nemijlocit 
in producție sînt cei dinții 
chemați să impulsioneze 
procesul continuu de per
fecționare tehnico-economi- 
că, este sub aspect numeric 
cu totul insuficientă. Exem
plele noastre sînt extrase 
de astă dată din cuprinsul 
institutelor politehnic și a- 
gronomic din Cluj, dar .in
diferent din ce ■ unitate’’ de' 
invățămînt superiorr-âr>*« fi 
luate, concluzia^ e« aceeași : 
recrutarea candidaților din 
producție este încă redu
să... cînd nu lipsește aproa
pe in întregime.

Tn ultimii trei ani, la In
stitutul politehnic din Cluj, 
de pildă, au fost conferite 
29 titluri de doctor. Cui a- 
nume ? 23 unor cadre di
dactice la acest institut po
litehnic, 4 tot unor cadre 
didactice provenind de la 
alte institute politehnice și 
doar 2 unor cercetători pro
venind din afara învățămin- 
tului superior. Situația se 
înfățișează ceva mai bu
nă la „doctoranzi in pre
zent", dar asta numai in 
raport cu procentul anilor 
precedenți, pentru că dacă 
raportăm numărul de doc
toranzi înscriși la rubrica 
..din unitățile productive" 
față de totalul doctoranzi
lor în curs de specializare, 
cei dinții reprezintă ceva 
mai mult de un sfert. Fi
rește, nu este deloc 
în intenția acestor rînduri 
de a pleda pentru absența 
de la examenele de doctorat 
a cadrelor universitare. în
țelegem și necesitatea aces
tei perfecționări științifice, 
apreciem și efortul ce se de
pune. Considerăm însă că, 
fără a se ajunge la limitări 
rigide, se pot lua măsuri co
respunzătoare pentru a spori 
ponderea specialiștilor din 
producție, precum și pen
tru a apropia lucrările de 
doctorat- ale cadrelor uni
versitare de problemele 
producției.

Iată acum situația titluri
lor de doctor conferite la 
Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj în 
ultimii 3 ani : 8 cadre di
dactice universitare. 6 cer
cetători științifici, 1 specia
list în administrația agri
colă și 2 care lucrează di
rect in producție. Iar din 
totalul celor 51 doctoranzi 
in termen. 27 sînt cadre di
dactice universitare, 13 cer
cetători științifici, 5 specia
liști din administrația agri
colă și doar 6 lucrea
ză direct în producție. 
Așa se face că în ul
timii trei ani numărul 
doctoranzilor proveniți din

r

producție pentru unele ra
muri importante ale tehni
cii și agriculturii este in
fim, eu toate, că nimeni nu 
poate susține că progresul 
specialităților științifice din 
aceste sectoare ar putea fi 
conceput în vreun fel fără 
o legătură multiplă și per
manentă cu practica.

Dar să presupunem că, 
așa cum de altfel se și în- 
timplă adesea. un cadru di
dactic universitar depășeș
te handicapul lipsei de con
tact permanent și nemijlo
cit cu desfășurarea produc
ției și efectuează o lucrare 
de o reală valoare știin
țifică. Ce grad de aplicabi-

ției și, implicit, determină 
o eficiență economică mult 
mai mare în cercetarea ști
ințifică.

Sint opinii referitoare. în
deosebi la admitere ca mo
ment inițial in elaborarea 
unei lucrări de doctorat. 
Dar acest proces continuă 
și finalitatea contribuției 
proprii se decide cel mai a- 
desea pe parcursul elabo
rării lucrării. De aceea, cu 
privire la acest aspect al 
problemei, o bună parte 
dintre specialiștii produc
ției și ai învățămintului su
perior sint de părere că 
gradul de aplicabilitate al 
unei lucrări ar spori mai

fesorale. organisme de con
ducere universitară, care 
pot determina perfecționări 
multiple in sistemul docto
ratului. Concluzia, din pă
cate, nu e deloc încuraja
toare. Uneori trec semes
tre și chiar ani fără 
ca senatul sau consiliul să 
dezbată o singură dată mă
car problema doctoranturii. 
Adeseori luarea ei in dis
cuție se efectuează formal, 
fără referințe la aspectele 
de bază, esențiale, și une
ori chiar fără spiritul cri
tic și exigența atit de ne
cesare în atari situații. Ia
tă, de pildă, ședința Se
natului Institutului poli-

Calificativul maxim 

al tezei de doctorat: 

APLICABILITATEA
PRACTICĂ

CONSIDERAȚII DESPRE LUCRĂRILE DE DOCTORAT DE LA INSTITU

TELE POLITEHNIC Șl AGRONOMIC DIN CLUJ

litate concretă comportă 
ea ?

— Fără să punem cîtuși 
de puțin la îndoială impor
tanța științifică generală a 
celor 48 lucrări de doctorat 
rezultate din cele 29 amin
tite, cărora li se adaugă alte 
19 elaborate de politehni
cieni clujeni la alte insti
tute din țară, am dori să vă 
întrebăm : cite dintre aces
tea apreciați că pot fi a- 
plicate imediat și nemijlocit 
în producție ?

— Pe moment îmi amin
tesc de un doctorand care 
a stat la întreprinderea „în
frățirea" și prin elaborarea 
lucrării sale a rezolvat a- 
colo o problemă de produc
ție — nc răspunde prof. dr. 
ing. Vasile Iile, prorector 
al Institutului politehnic. 
Mai sint și alte lucrări de 
doctorat provenite din cer
cetările științifice efectuate 
pe bază de contract în în
treprinderi. Dar, e adevă
rat, numărul acestora e 
destul de scăzut și întru
nește arareori un cadru or
ganizat. sistematic.

— Din ce cauză ?
— Penetrația unor idei , 

științifice novatoare în în
treprinderi nu se realizează 
întotdeauna atît de ușor. 
Și noi și specialiștii pro
ducției șîntem animați de 
bune intenții, dar uneori 
preocupările reduse exclu
siv la realizarea unor para
metri de plan cu orice preț, 
pe căi de mult bătătorite, 
care nu mai dau bătaie de 
cap. îngreunează dialogul 
cercetare-producție.

— Tocmai pentru moti
vele emințate de dv„ nu 
credeți că o asemenea pro
blemă poate fi soluționată 
mai bine „din interior", a- 
dică prin cuprinderea în 
sistemul doctoratului a unui 
număr mai mare de spe
cialiști ai producției ?

— Firesc așa ar fi, cu 
condiția însă; ca în actua
lele instrucțiuni ale docto
ratului să existe prevederi 
mai precise în privința de
grevării. de sarcini a spe
cialiștilor care își propun 
să urmeze forma fără frec
vență a doctoratului, pen
tru că altfel inexistența 
timpului de studiu reduce 
cu mult bunele intenții.

— Tot nu s-ar obține o 
soluționare optimă, cal pu
țin în domeniul agricol, 
unde mijloacele tehnice de 
investigare și de documen
tare științifică existente în 
cuprinsul unui loc de mun
că nu se. ridică întotdeau
na la nivelul exigențelor 
actuale —: intervine prof, 
dr. loan Puia, prorector al 
Institutului agronomic. De 
aceea eu sînt de părere ca 
admiterea cu ' prioritate la 
forma cu frecvență a doc
toratului s-o aibă cei din 
producție și nu invers, 
cum se procedează acum, 
îmi întemeiez propunerea, 
pe de o parte, pe faptul că 
solicitările multiple in pro
ducție nu creează întotdeau
na posibilitatea elaborării 
minuțioase, documentate de 
înalt nivel științific a unor 
lucrări pentru doctorat. în 
al doilea rînd, pornesc și 
de la considerentul că in 
alte țări, tocmai o ase
menea formulă determină 
pătrunderea ideilor nova
toare in adîncurile produc-

mult prin stabilirea unei 
strînse conlucrări între 
doctoranzi, intre catedre, 
între specialiștii producției, 
intre cercetătorii de diferi
te profiluri. A fost chiar 
avansată ideea că de pe 
platforma unei astfel de 
colaborări s-ar putea iniția 
și elabora lucrări de docto
rat mult mai utile prin 
constituirea lor în părți ale 
unei suite de cercetări me
nite să rezolve o problemă 
de interes național. S-ar e- 
limina astfel și paralelis
mul tematic, ar crește va
loarea concretă a cercetă
rii. ar fi atrași mai mulți 
specialiști în acest sistem 
de perfecționare științifică. 
Cu cîteva condiții însă : de 
a se stabili un plan central 
dc probleme prioritare și 
de a se institui Ia toate ni
velurile o coordonare cit 
mai riguroasă a acestui 
proces.

Pină la satisfacerea a- 
cestor cerințe, să vedem 
cum se realizează o aserpe- 
nea ’cbdrddhărb la hivălul 
senatelor și consiliilor pro-

tehnic din 11 noiembrie 
1969 a consacrat primele 
sale două puncte de pe or
dinea de zi analizei modu
lui in care este organizată 
activitatea privind doctoran
tura și, respectiv, situației 
doctoranzilor din Institutul 
politehnic. Atît în infor
marea prezentată, cit și in 
Cuprinsul celor 15 partici
pări la discuții au fost a- 
bordate numeroase aspec
te : de la statistica celor 
înscriși, la numărul celor 
care conduc, de la. cîți sînt 
în faza de elaborare a lu
crărilor. la cei aflați în fa
za' cercetărilor preliminare; 
s-a cerut insistent achizi
ționarea de noi publicații 
și aparate din import, s-a 
insistat asupra nevoii de a 
se organiza cit mai multe 
trimiteri la specializare și 
de a se opera o degrevare 
mai pronunțată de sarcini. 
Referirea ceva mai con
cretă la imperativul legării 
doctoratului de producție 
este cea din coreferatul 
Comisiei de Specialitate din 
ăfcnat care . constată în fugă

că „43 de teme au titlul 
prea general „Contribuții 
la..." ceea ce nu reprezintă 
un simptom pozitiv".

Dar de ce au acest titlu 
general ? Ce se preconi
zează pentru evitarea pe 
viitor a unor asemenea 
stări de lucruri ? Unor ast
fel de întrebări nu li s-a 
dat un răspuns ferm. E a- 
devărat că in Proiectul de 
hotărire pentru imbunătăți- 
rea activității de speciali
zare prin doctorantura, la 
capitolul nr. 4 se prevede : 
„La stabilirea temelor de 
dizertație să se acorde pri
oritate acelor subiecte și 
probleme care sint strîns 
legate de necesitățile ac
tuale ale^ producției", dar 
prin faptul că la rubri
ca „termen de realiza
re" s-a menționat „per
manent", termenul ca a- 
tare nu face decît să per
petueze o stare de fapt.

Și consiliul profesoral de 
la Facultatea de agricultu
ră, in ședința sa din 17 
decembrie 1971, s-a ocupat 
de „Prezentarea, discutarea 
și aprobarea planurilor in
dividuale și a tezelor de 
doctorat ale doctoranzilor 
înmatriculați la 15 martie 
1971", după cum o confir
mă cel de-al treilea punct 
de pe ordinea de zi. Din 
cele 9 pagini și jumătate 
de proces verbal în care 
sint consemnate dezbateri
le purtate de cei 33 de 
membri, referirile la legă
tura doctoratului cu pro
ducția se reduc la o con
semnare pe cit de scurtă, 
pe atît de neutră, cum că 
„Ministerul Educației și în
vățămintului face recoman
darea ca recrutarea docto
ranzilor să se facă, în mă
sura în care e posibil, mâi 
mult din producție ; teme
le să fie legate de econo
mie". Atit consemnează 
procesul verbal al dezba
terilor dintr-un organism de 
conducere, învestit cu atri
buții de autonomie universi
tară, de a cărui capacitate 
de inițiativă, de analiză și 
de decizie, sistemul organi
zării doctoratului s-ar cu
veni să beneficieze cel 
dintîi.

Desigur, creșterea valorii 
tezelor de doctorat astfel 
incit ele să constituie un a- 
port real la soluționarea 
problemelor economice și 
științifice de primă însem
nătate, de larg interes so
cial, este condiționată de 
mai mulți factori. Uneori 
ea depășește posibilitățile 
de intervenție ale unui 
consiliu profesoral. Dar
ea solicită cu atît mai 
mult o atitudine. De aceea 
o discuție organizată la ni
vel central pe această te
mă, o analiză concretă, mi
nuțioasă a situației de fapt 
ar fi binevenită, fie și nu
mai pentru faptul că ar 
stimula aspirația spre con
tribuții științifice reale, cu 
certă aplicabilitate de viață 
lungă — toate acestea fiind 
tot atîtea rațiuni majore 
ale dobîndirii titlului de 
doctor.

Mihai IORDANESCU

(Urmare din pag. I)
nea aplicată noi vrem să-1 
dezbărăm de această me
teahnă, să-1 facem să în
țeleagă strînsa legătură 
care există în societatea 
noastră între munca pres
tată în folosul obștei și 
cîștigul nostru, al fiecă
ruia. A avea grijă față de 
om înseamnă a-1 ajuta să 
se debaraseze de tot ceea 
ce a aparținut modului de 
viață capitalist, de tot 
ceea ce este vechi, de tot 
ceea ce nu corespunde 
mersului înainte al socie
tății. A-1 ajută pe om să 
muncească și să trăiască, 
astăzi, înseamnă a-1 aju
ta să muncească și să tră
iască în conformitate cu 
interesele generale ale o- 
rinduirii noastre.

— A închide ochii în 
fața unor asemenea aba
teri — a da dovadă de 
„înțelegere", cum le place 
unora să spună — în
seamnă a nu avea grijă 
nici de cel ce a greșit, nici 
de interesele colectivității 
— a ținut să-și exprime 
gîndul Vasile Butum, se
cretarul comitetului de 
partid din comună. Mîine- 
poimîine, vinovatul va a- 
junge să comită o faptă 
mai gravă, de care va 
trebui să răspundă în 
fața tribunalului, să zi
cem ; iar colectivitatea, 
prin faptul că nu a 
sancționat o abatere po
trivit gravității sale, se 
poate afla în fața altor 
acte de indisciplină, de în
călcare a legii, chiar. ,

Intr-adevăr, de multe 
ori toleranța este un cec 
în alb pentru viitoare a- 
bateri, o portiță deschisă 
elementelor antisociale. 
Atitudinea comunistă în 
muncă nu înseamnă nu
mai îndeplinirea conștiin
cioasă a propriilor sarcini 
de serviciu, ci și ajutorul 
pe care-1 dai celui de a-

lături să-și îndeplinească 
propriile-i îndatoriri. . în
seamnă nu numai a trăi 
in conformitate cu exi
gențele noastre etice, dar 
a-i ajuta și pe alții să 
trăiască așa.

La 2 martie 1970, într-o 
ședință a comitetului de 
partid, comuniștii de la 
Uzina de utilaje și piese 
de schimb pentru indus
tria materialelor de con
strucții l-au criticat aspru 
pe Mihai Marteș, ingine-

ș.a.m.d.ș.a.m.d. Printre aceștia, 
însuși președintele Comi
tetului sindicatului din u- 
zină, maistrul Gheorghe 
Cazan. Pină la urmă, ing. 
M. M. a fast sancționat 
totuși cu „mustrare". (De 
citeva luni, văzînd pro
babil atitudinea lipsită de 
„umanism" a colectivului 
de aici, acesta și-a cerut 
transferul către o altă 
unitate. Cererea a fast a- 
probată). Printre cei. care 
s-au pronunțat cu hotări-

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Remus 
Georgescu. Solist : Valentin Gheor
ghiu - 20.
• Opera Romană : Ba! mascat — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) . Take, 
lanke și Cadir — 20; (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
© Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 8u- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Ziariștii — 20; (sala 
din str. Alex. Sabia) : Mincinosul 
- 20.

e Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor — premieră — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Fîntîna Blanduzîei — 
19.30; (sala Studio) : Schimbul 
- 20.
© Teatrul Ciulești : Măsură pen
tru măsură — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și... alții — 9.30; 
Pinocchio — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Bu Aii — 17; 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caia- 
giale" : Șeful sectorului suflete 
— 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion VaSilescu" : Floare de cactus 
- 19.30
© Teatru] satiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (săla Savoy) Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) • Groapa — 19,30-
© Teatrul de revistă din Pitești 
(la Sa’a Palatului) : Cind un ton.

DESCHIDEREA UNEI EXPOZIȚII 
DE ARTIZANAT DIN CUBA
La Ateneul Român. s-a deschis, 

vineri, sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, o ex
poziție de artizanat din Cuba.

Numeroasele exponate reunite în 
cadrul acesteia redau o imagine sem
nificativă a bogăției și frumuseții 
creației de artizanat cubanez. în căre 
elementul tradițional se îmbină ar
monios cu ooncepțiile moderne asu
pra artei.

La vernisaj au luat parte Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de arta 
și cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, Iulian Antonescu, 
directorul Direcției muzee din Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
și Nicolas Rodriguez Astiazarain, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, au rostit scurte cuvîntări.

(Agerpres)

VERNISAJUL UNEI
EXPOZIȚII DE FOTOGRAFII»
DIN R. P. B. COREEANĂ
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu . străi
nătatea, vineri la amiază, la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală, 
a avut loc vernisajul unei expozi
ții de fotografii, înfățișînd aspecte 
din munca și viața locuitorilor satu
lui coreean aflat în continuu progres. 
La festivitatea de deschidere a expo
ziției au rostit alocuțiuni Mihnea 
Gheorghiu, prîm-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile • 
culturale cu străinătatea, și Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

Erau prezenți reprezentanți ăi 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai I.R.R.C.S., personalități 
ale vieții cultural-artistice, ziariști.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerprefe)

Ceea ce nu se înțelege în 
aceste cazuri este faptul 
că ajutorul transformat in 
toleranță înseamnă o a- 
titudine străină principii
lor noastre etice, umanis
mului socialist.

— Poate ne concretizați 
această afirmație.

— Linia mecanizată de 
introducere a materia
lelor in cuptoarele de for
jat trebuia să fie gata de 
mai bine de un an ; ea 
s-a realizat de-abia acum,

falsului umanism
rul șef al uzinei. Moti
vele ? Lipsa de interes 
față de realizarea unor 
obiective care, mecani- 
zînd procesul de produc
ție, trebuiau să ducă la 
îmbunătățirea condițiilor șeful 
de muncă, la micșorarea — 
efortului fizic al oameni
lor, la creșterea producti
vității muncii, ignorarea 
punerii în valoare a unei 
inovații, care ar fi ridicat 
productivitatea muncii cu 
300 la sută, la unul din 
ateliere etc La un an 
după aceasta, ing. Mihai 
Marteș este pus din nou
— pentru aceleași motive
— în discuția comuniști
lor. Se propune sancțio
narea lui. Surprinzător, în 
apărarea inginerului șef 
sar cițiva „oameni de ini
mă": se invocă „grija față 
de om", se propune , amî- 
narea luării unei decizii

cînd un... trombon — cu concursul 
formației „Roșu și Negru" ~ 20. 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
româhă" : Legendă și dor — 19,30. 
© Circul Globus : ’72 circ ’72 — 
16; 19,30.

cinema
© Copacii mor în picioare : FES
TIVAL - 9; 11; 13; 15; 17; 19: 21. 
© Mirii anului II : SCALA — 9; 
11.15. 13.30; 16: 18,30; 21. BUCU
REȘTI - 9; 11,1.5; 13.30; 16.30;
18.45; 21.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
© Să cumpărăm o mașină de 
pompieri . DOINA — 11.30; 13,30; 
16: 18.15: 20.30.
© Livada din stepă : FLACARA 
- 15.30; 18; 20.15.
© Love Story : PATRIA - 9: 11.30;

note de lectură • note de lectură

C. STĂNESCU

„Cronici literare"
Pentru un cronicar literar, obligat 

de însăiși natura activității sale să 
opereze asupra unei realități fluide, 
să ăhticipeze Asupra momentului în 
care tjmpul așează fiecare operă în
tr-o ierarhie de valori relativ sta
bilă și clarificată, reunirea în vo
lum a celor scrise este un prilej de 
a face, bilanțul unui capitol din 
munca' sa, și, totodată, din realita
tea literară ce a constituit obiectul 
investigațiilor sale. C. Stănescu s-a 
relevat în ultimii ani ca unul din 
condeiele critice cu un început de' 
notorietate intr-un moment in care 
literatura noastră a cunoscut o efer
vescență de reale talente, dar, din 
păcate, și anumite „lansări" ale unor 
glorii zgomotoase, uneori secondate 
de furtunoase dezbateri de for 
scriitoricesc.

Este meritul lui C. Stănescu de a 
se număra printre criticii care n-au 
cedat fluctuațiilor prea bruște ale 
valorilor și poate să ofere celui inte
resat o imagine fără prea mari aba
teri de la realitate.

Cronicile literare impun abia o 
conștiință critică din cele mai ferme 
și o vocație cu remarcabile posi
bilități de. dezvoltare. C. Stănescu 
este unul din puținii critici care nu 
exclamă călinescian. nu forțează 
epitetele în legătură cu debutanții 
și. nici cu autorii conșacrați. Un 
calm care hu exclude, ci se înte
meiază pe o adîneă participare 
efectivă la viața literaturii actuale 
și care’ ;se nutrește dintr-o egală 
comprehensiune și iubire a clasici
lor, emană din tot acest volum, âl 
cărui autor se definește tot mai 
pl’egnant ca un critic de valențe 
multiple, . capabil să gindească fe
nomenul literar în ansamblu și 
să-1 privească din resorturile sale 
profunde. Așa se și explică de ce, 
cu rare excepții (printre care cro
nica dedicată romanului „F“ al lui 
D. R. Popescu), analizele sale nu 
conțin stridențe în judecățile de va
loare. Iar cronicile sale, adunate în 
volum, hu se ofilesc.

Dacă unui cronicar literar i se 
cere în primul find să informeze 
rapid și exact, să facă, o radiogra
fie a cărții și să propună sau să 
respingă lectura ei de către cei
lalți, C. Stănescu este mai puțin 
un cronicar de acest gen ; pentru 
el, Cronica literară este mai mult

un mijloc decît un scop : mijlocul 
de a medita asupra operelor și fe
nomenului literar, încercarea de a 
scoate personalitatea creatorului și 
opera din imediat și a le ridică în
tr-o zbnă mai generală. De unde 
faptul că unele cronici sînt, în rea
litate, articole critice provocate de 
cărțile respective. Un asemenea 
mod de a face cronică literară poa
te fi mai puțin apreciat în funcție 
de necesitățile stricte ale acestui 
gen de critică, dar există și un re
vers : un'anumit coeficient de per
manență strecurat in pagini, ceea 
ce permite ca reeditarea lor în vo
lum . să dea naștere la o carte de 
critică și nu la o succesiune de sim
ple buletine despre cărți.

Ceea ce i se poate reproșa aces
tei cărți este însă inegalitatea. Ală
turi de analize excelente, pline de 
sevă, bogate în sugestii, și asupra 
cărora cititorul se simte tentat să 
revină spre a medita împreună cU 
criticul asupra cutărui scriitor său 
cutărei opere (deosebit de valoroa
se ni se par analizele clasicilor mai 
vechi și mai noi — Sadoveanu, 
Slavici, Camil Petrescu, Marin Pre
da), stau; articole în care graba iese 
în evidență. Dintr-odată, ochiul 
care scormonea mai adine sensu
rile și condeiul care putea circum
scrie în formule atît de sugestive un 
fenomen sau o calitate aleargă pe 
suprafețe mate, dau ocol cărții cer
cetate fără a-i putea surprinde 
miezul, rezumă în loc să prindă e- 
sența. Uneori scriitori de reală va
loare (cazul lui Nicolae Velea. de 
pildă) cad. victimă acestei lipse de 
timp pentru a li se consacra o pa
gină împlinită, chiar dacă însu
șirile criticului n-au fost anu
late, I se pot reproșa iarăși 
lui C. Stănescu . unele digre
siuni provocate de plăcerea de a 
teoretiza, digresiuni care devin atît 
de mari ineît obiectul cronicii apare 
ca o anexă. în genere, sîntem în 
drept să așteptăm un efort mai ri
guros de perfecționare.

Cronici literare este o carte via
bilă în multe din paginile ei, pe 
care oricine vrea să' se orienteze a- 
supra literaturii ultimului deceniu 
o vă consulta cu folos.

Dan ZAMFIRESCU

SILVIAN IOSIFESCU

„Literatura 
de frontieră"

numărâte ori disciplina 
muncii — a doua zi după 
salariu nu se știe nici
odată dacă vine la servi
ciu sau dacă se duce la 
circiumă. Abaterile lui 
pot avea repercusiuni nu 
numai asupra secției. ■ dar 
chiar asupra activității u- 
zinei. (Dacă alții nu i-ar 
suplini, prin munca lor. 
lipsa, 600 — șase sute 1 — 
de salariați de la secția 
de montaj ar putea fi 
puși in imposibilitate să-și 
realizeze sarcinile de ser
viciu). In calitate de con
ducător al locului de 
muncă unde-si desfășoară 
activitatea N.G.. ce măsuri 
ați luat ?

între prima și a doua 
întrebare nu este, în esen
ță, nici o deosebire. Nu
mai că simpla apariție a 
unui nume, a unei per
soane concrete, a schim
bat însă — surprinzător — 
răspunsul. Acesta nu a 
mai fost nici limpede, nici 
curgător. în cele din urmă, 
maistrul loan Munteanu 
ne-a declarat :

— M-am gindit că este 
un meseriaș bun, că are 
să se îndrepte el și așa...

Și nu numai că s-a 
gindit, dar s-a și opus ori 
de cite ori șeful atelierur 
lui, maistrul Gheorghe 
Bică. a propus sancționa
rea lui Găzdaru. Ceea ce 
Vrem să relevăm este fla
granta discordanță între 
vorbe și fapte. Cînd să se 
treacă de la vorbă la fap
tă, principialitatea este în
locuită cu părtinirea, cri
tica cu cocoloșirea, intran- 
sigența cu concesiile.

Socialismul ii oferă o- 
mului toate posibilitățile

ce împotriva atitudini! de 
nepăsare a fostului ingi
ner șef, față de nevoile 
producției, față de nevoile 
oamenilor, se numără și 
comunistul Ion Băicea, 

l atelierului prelu
crări mecanice.

— Calitatea mea de co
munist, de șef de atelier, 
de om al muncii m-a de
terminat să acționez așa 
— ne-a declarat Ion Băi
cea. Nu puteam altfel. în 
ședința care a avut loc 
ultima dată, tovarășul Ca
zan spunea să-I mai aju
tăm pe inginerul Marteș, 
să-1 mai lăsăm să se în
drepte. să-și revizuiască 
atitudinea. Dar în urmă 
cu un an, cind l-am cri
ticat pentru aceleași 
cruri, oare nu asta am 
cut ? Ne facem chiar 
culpă din faptul că nu 
fost poate mai exigenți. Găzdaru a încălcat de ne-• a-1 ajuta să le folosească.

după plecarea lui Mihai 
Marteș. Atitudinea sa ne-a 
costat un an de zile, a 
frînat procesul de pro
ducție și a provocat su
ferințe unor oameni care 
„puneau la inimă" greu
tățile provocate producției.

— Ce atitudine ați lua 
împotriva unui om care 
incalcă disciplina muncii? 
întrebarea i-am adresat-o 
maistrului loan Muntea- 
nu, de la „Tractorul“-Bra- 
șov. Răspunsul a fost lim
pede :

— Umanismul societății 
noastre presupune o ati
tudine care să ducă la de dezvoltare și îi cere să 
îndreptarea vinovatului, 
la eliminarea manifestă
rilor negative.

I-am comunicat
la

faptelu-
fă- aflate de la colectivul 

o secției axe și pinioane :
am — ■■■ Strungarul Nîcolae

folosească toate aceste po
sibilități. Iar colectivului 
de muncă, locul de afir
mare deplină a personali
tății, îi revine nu numai 
dreptul de a întreba cum 
sint folosite aceste posibi
lități, dar și obligațja de

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 : VIC
TORIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45. AURORA - 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18: 20,15. TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15: 20,30.
© Mihail Strogoff : CENTRAL — 
9,15: 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Hugo și Josefina — 9—18,30 în 
continuare, Program de desene 
animate — 20,15 : TIMPURI NOI. 
© O viață — 10; 12; 14,15, O călă
torie Ia țară, Bulgărele de 
seu — L6.30, Romanul unui trișor
- 18.45;' 21 : CINEMATECA (sala 
Union)
© Decolarea : MUNCA - 16: 18: 
20. CIULEȘTI - 15.30; 17,45; 20.
© Cea mai frumoasă soție : FE
ROVIAR - 8.45; 11,15; 13,30; 16; 
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.
© 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 : GRI VIȚA — 9; 12; 
16: 19,30, VOLGA — 9.30; 12,30; 16; 
19.15, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 
19,30.
© 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 sîngeroasă : LAROMET
— 15,30: 17,30; 19,30.
© Oliver : BUZEȘTI — 15,30; 19.
© Nici un om pentru Camp De- 
trich : FERENTARI - 15,30;
17,45; 20.
© Anna celor o mie de zile : FLO- 
REASCA — 15,30; 19, ARTA — 
15,30; 19,15.
© Castanele sint bune : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15.30; 
17.45: 20.
© Steaua de tinichea : LUMINA
— 9—15 în continuare; 17; 19; 21, 
CRINGAȘI - 15,30; 18; 20.15.
© Duel straniu : PACEA — 15.45: 
18: 20.

Deși concepută ca teză de docto
rat și, prin urmare, expusă de la 
început unui, riguros examen, lu
crarea a apărut, totuși, în prima 
ei ediție (1969) cu anumite neajun
suri în privința organizării de an- 

, samblu și a proporțiilor dintre ca
pitole, în vehicularea unor termeni 
etc. - Sugestiile și observațiile ce i 
s-au făcut, meditația și documen
tarea ulterioară a autorului asupra 
problemelor dezbătute au determi
nat revederea atentă a cărții, incit 
noua ei ediție înseamnă un indis
cutabil progres. Este limpede, 
totodată, că profesorul Silvian Io- 

' Sifescu a fost stimulat într-o ase
menea direcție și de interesul mai 
larg pe care-1 manifestă, publicul 
pentru asemenea lucrări. Căci in
tensa specializare la care asistăm 
de o vreme, preocuparea pentru 
structura intimă a unor aspecte ale 
culturii au determinat și o con
centrare vădită a atenției asupra 
laturilor' interdisciplinare, asupra 
interferențelor și zonelor de fron
tieră dintre, diferite domenii. De 
aceea, cercetarea și punerea în va
loare a nivelului literar al unor 
opere istorice și filozofice, al felu
ritelor jurnale de călătorie, al pro
ducțiilor publicistice sau al scrie
rilor științifico-fantastice etc. este 
cu atît mai necesară astăzi cu cit 
definițiile clasice ale acestora sint 
tot mai serios chestionate.

Abordind metodic lucrurile, Sil
vian IosifeScu explică competent 
atit diversele infiltrații ale litera- 

1 rului in fapte de cultură neliterare, 
cit și chipul cum literatura asimi
lează organic din istorie, filozofie 
și din alte arii de cultură motive, 
procedee și tehnici care. ii stimu
lează dezvoltarea internă. Conștiin
ța clară a .istoricității fenomenelor, 
remarcabila stăoînire de către au
tor a limbajului de specialitate

conferă cărții in noua ei ediție vi
goare.științifică și limpezime. Con
cepția noastră despre lume și via
ță' aplicată cu suplețe fenomenelor 
cercetate, vehicularea cuvenită a 
datelor ținind de sociologia litera
turii și a culturii, cunoașterea teo
riilor măi noi despre literatură și 
nonliteratură i-au permis autoru
lui o înfățișare critică a acestora 
ca și avansarea unor puncte de ve
dere noi în privința interrelațiilor 
.dintre respectivele domenii. Cea 
maî «fecundă mi se pare propune
rea de valorificare consecvent isto
rică a tuturor aspectelor problemei, 
fără prejudecăți și poncife, fără de
cizii cu herul de a fi definitive.

Sigur, se reține incă insufi
ciența abordare a literaturii roma
nești de frontieră. Observația se re
feră atit la aspectul cantitativ, cit 
și, dacă avem în vedere devenirea 
fenomenelor, la cel calitativ — 
Cantemir, Hasdeu, Iorga, Blaga, 
Câliriescu, Ion Barbu și alții, ilus- 
trind prin opere convingătoare in
terferențele dintre istorie, filozofie, 
științe, aforistică, oratorie și alte 
discipline cu literatura, producind 
deci și o literatură de frontieră, 
care s-ar fi cuvenit considerată mai 
cuprinzător. Faptul e de luat în 
seamă mai ales pentru că ne aflăm 
în fața unei prime sinteze de acest 
fel in cultura românească mai re
centă și care, prin prea succintele 
ei rezumate în cîteva limbi de mare 
circulație, tinde a se înscrie unui 
perimetru mai larg decit cel na
țional. In ansamblu insă, cartea este 
o realizare reprezentativă a auto
rului o contribuție demnă de aten
ție la dezvoltarea istoriografiei 
noastre literare și, mai ales, la con
solidarea tinerei școli comparatiste 
românești.

George MUNTEAN

Cel mâl tînăr muzeu ieșean in dezvoltare
IAȘI. — (Corespondentul „Scînteii" 

M. Corcaci) : Complexul muzeistic 
ieșean, care cuprinde Muzeul de Is
torie a Moldovei (cu o secție de is
torie .veche), cu Muzeul Unirii și 
Casa Memorială „Ilie Pintilie", Mu
zeul Etnografic al Moldovei, Muzeul 
de Artă și Muzeul Politehnic, s-a 
îmbogățit, nu de mult cu un Muzeu 
de literatură a Moldovei. Acest tînăr 
muzeu funcționează, deocamdată, cu 
Casa memorială. „Vasile Alecsandri",

Bojdeuca lui Creangă și vila „So
net" a poetului Mihai Codreanu. pre
cum și cu secția de literatură veche 
deschisă în casa Dosoftei, cea mai 
veche construcție din Iași, restaurată 
recent.

In anul în curs, Muzeul de litera
tură a Moldovei se va îmbogăți cu 
casa memorială a Otiliei Cazimir și 
cu secțiile de literatură modernă și 
contemporană.

—t

© Floarea de cactus : UNIREA — 
15,30; 18; 20. POPULAR -.10; 15,30; 
18; 20,15.
© Scokte-ti pălăria cînd săruți : 
LIRA ~ 15,30; 18; 20,15.
© Marele premiu : DRUMUL .SĂ
RII - 15.30: 19
© Floarea-soarelui : VITAN- — 
15,30: 18; 20.15.
© Tick... Tick... Tick... : RAHOVA 
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
© Ritmuri spaniole : MOȘILOR — 
15.30; 17.45; 20.
© Articolul 420 : COSMOS - 
15.30; 19.

t V

făcute de copii (Sibiu) ; O 
oră de atelier la o școală 
generală din Timișoara ; O 
nouă carte pentru copii © 
Actualitățile săptămînii : Nou
tăți din viața economică și 
social-culturală a țării © Mu
zeul Bruckenthal-Sibiu — re
portaj © Sărbătoarea portului 
la Teremia Mare © Con
strucții șî sistematizare la 
Timișoara — interviu cu vice
președintele Consiliului popu
lar al municipiului Timișoa
ra © Dans din Valea Tîrna- 
vei. Interpretează elevi ai Li
ceului nr. 2 din Sighișoara 
© Cuvîntul poetului Gerhard 
Eike © Pe drumurile patriei 
-- Poiana Brașov, arhitecți și 
turiști © Cîntă Frații Helga 
și Werner Salm din Timișoa
ra. Acompaniază formația 
..Karpaten-Show" sub condu
cerea lui Emil Frahz.

16,30 Emisiune în limba germană.
Tn sumar : © Program pen
tru copii : Jocuri pentru cei 
mici ; Expoziție de desene

19,00 Rîul. ramul... Versuri de Mi
hai Beniuc. Ștefan Augustin 
Doinaș, Veronica Porumbacu,

18.15 Ritm, tinerețe, dans.

Duiiiitru M. Ion. Gheorghe 
Istrate, Dan Mutașcu. Mihâi 
Ursache, Ion Alexandru Du- 
rac

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : „Aventurile lui 

Bobo".
19,30 Telejurnalul de seară.
20.00 Săptămîna internațională.
20,10 Teleenciclopedia. In cuprins : 

© Zoorama © Everest © Chi
cago.

20.50 Film serial ; „Invadatorii* 
(IX).

21,40 Medalion Mihaela Mihai. 
Realizator, Andrei Brădeanu. 
Imaginea : Emil Acuțiu.

22,05 Telejurnalul de noapte.
22.15 Campionatele europene de 

patinaj artistic : proba indi
viduală feminină. Transmisiu
ne de la Goteborg. Crainici 
comentatori : C. Țopescu, 
Radu Ionian.

23.20 Seară de romanțe cu Ioana 
Radu. Emisiune de Dan Cori- 
stantinescu și Ion Filip. Ima
ginea George Pascaru.

1

1
J
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De ce o discuție despre folclor ? Pentru că acesta constituie prin sfera de pătrundere o moda
litate indiscutabilă pentru formarea și educarea omu lui, pentru cultivarea pasiunii sale pentru frumos, a 
dorinței de acte generoase, pe măsura timpului ce-1 trăim. Pentru că folclorul este o vastă școală a 
patriotismului, a aspirației de a sluji patria, de a te manifesta în toate împrejurările ca un om cinstit, 
curajos. In 1965, din totalul populației țării noastre, locuitorii de la sate reprezentau 66,3 la sută. 
Au trecut șase ani, și la 1 ianuarie 1971, același procent scăzuse la 59 la sută. în intervalul la care 
ne referim, pe harta țării au apărut 53 de noi orașe. Aceste cîteva cifre includ în ele una din transfor
mările cele mai spectaculoase, cele mai de substanță ale anilor socialismului : rapidul proces de ur
banizare, de ștergere treptată a diferențelor dintre stat și oraș ca urmare a ritmului intens al industria
lizării. Era normal ca în noul cadru material și social atit de dinamic al satului contemporan, 
FOLCLORUL, acest milenar seismograf al sufletului poporului, această expresie concentrată a filo
zofiei sale asupra vieții, să sufere transformări și mutații. în ce măsură ele au afectat substanța 
folclorului ? Care sînt consecințele imediate și de perspectivă ale acestor evoluții ? Iată întrebările 
de la care au pornit dezbaterile mesei noastre rotunde cu participarea acad. MIHAI BENIUC, prof. univ. 
MIHAI POP, directorul Institutului de etnografie și folclor, FLORIAN BANC, instructor expert la Di
recția cultural-educativă de masă din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, NICOLAE NISTOR, di
rectorul Centrului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, ANCA GIUR- 
CHESCU, cercetător principal la Institutul de etnografie și folclor, ACHIM PENDA, directorul Cen
trului de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă din județul Timiș.

ria să se apropie cu ace
lași respect, cu neabătută 
grijă de a nu altera tradi
ționalele mărturii ale spi
ritualității noastre — spu
nea acad. MIHAI BENIUC. 
De ce am făcut atîtea for
mații de acest gen la a- 
șezămintele culturale ? Nu 
pentru a studia folclorul 
ca atare (sarcină ce revine 
specialiștilor), ci pentru a 
face educație patriotică, es
tetică tinerei generații. în 
lumina acestui adevăr cred 
că trebuie condamnate fal
surile care alterează portul 
popular, cîntul, jocul, meș
teșugurile.

— Cei ce se îndepărtea
ză mai mult de autentic 
sint artiștii populari pro
fesioniști, declara prof.

MIHAI FOP. De

acesta să fi fost autentic. 
Este adevărat că o bună 
parte din aceste formații 
prezintă falsuri folclorice, 
lucruri facile, de suprafață.

— In plus, ansamblurile 
profesioniste și-au limitat, 
cel mai ades, funcția lor 
socială la a fi prezente la 
diferite manifestări festive, 
cind organele locale le so
licită—a adăugafrFLORIAN 
BANC. Problema compor
tă discuții atît de aprinse 
pentru că încă de la în-

ființarea acestor ansambluri 
nu a existat un punct de 
vedere clar privitor la ce 
vor să însemne ele, care va 
fi profilul lor, ce vor 
zenta pe scenă.

La această remarcă 
recunoscut că apariția 
samblurilor s-a făcut
in pripă, pentru că nu în 
toate județele existau po
sibilități ca ele să activeze 
in condiții optime și că se 
vor lua măsurile necesare. 
Le așteptăm.

pre-

s-a 
an- 
cam

Mesajului patriotic

Să nu turnăm cositor

în aurul bijuteriei
Abordînd . problematica 

atît de diversă, de nuan
țată a autenticității inesti
mabilului tezaur folcloric 
al poporului nostru, par- 
ticipanții la masa rotundă 
au ținut să precizeze de 
la bun început o realitate 
de care nu se poate face 
abstracție: acest sector de 
activitate, a cărui tradiție 
se suprapune de fapt is
toriei poporului român, cu 
bogăția manifestărilor sale 
spectaculare, cu o răspin- 
due la scara întregii nați
uni se bucură de un sub
stanțial și consecvent spri
jin din partea statului. Un 
sprijin moral, tradus în in
teresul permanent pe care 
organele locale îl dovedesc 
față de un asemenea feno
men ; un sprijin material 
care se exprimă în impor
tante fonduri pentru în
zestrarea formațiilor de a- 
matori cu costume și ins
trumente populare, pentru 
construirea de săli de spec
tacole, pentru organizarea 
feluritelor concursuri loca
le sau naționale, menite să 
contribuie la valorificarea 
creației autentice. Tot atit 
de adevărat este însă și 
faptul — au arătat 
vorbitori — că uneori
vestițiile materiale și u- 
mane nu s-au concretizat 
în mod optim, așa cum s-ar 
fi dorit. Tocmai aceste ca
zuri au constituit obiectul 
intervențiilor 
mulate în 
țiilor.

„Folclorul
vieze, continuă să preocu
pe pe oameni la fel de 
mult, ca- înainte — a spus 
acad. MIHAI BENIUC. 
ferindu-se la transferul 
forță de muncă de la 
la oraș. Cei care vin 
fabrici să lucreze 
„transportă" folclorul 
ei, pentru că face, parte 
din ‘.esența vieții unei a- 
numite colectivități. El ex
primă un conținut sufle
tesc propriu oamenilor din 
mediul rural, o atitudine 
socială. Folclorul rămîne o 
modalitate de exprimare și 
de Comunicare ; or, țăra
nul venit la oraș nu poate 
renunța dintr-o dată la a- 
cest mod de comunicare. 
Ca să nu mai vorbim că 
există și un folclor al ora
șului. I-am văzut pe ță-

- Și 
uneori 

ei 
ti- 

a 
în 
de 

o 
Așadar,

critice for- 
cadrul discu-
continuă să

cu

răni cum dansează, 
vă asigur că. deși 
mai învață jocuri noi, 
hu-și uită dansurile 
pice. Forma aceasta de 
se exprima în cîntec, 
vers. în dans este atit 
solidă incit nimic nu 
poate modifica, 
personal consider că desti
nul folclorului nu este pe
riclitat de cuceririle civi
lizației materiale ; cu sin
gura condiție ca el să se 
dezvolte’ normal, din pro
pria lui masă, fără inter
venții din afară, fără a 
turna prea mult cositor în 
aur. Pentru 
juteria va 
strălucească, 
falsă".

Pornind de la această 
premisă, prof. univ. MI
HAI POP a delimitat de Ia 
bun început discuția. „Nu 
e bine să operăm in mo
mentul de față o distincție 
netă între folclorul satului 
.și cel al orașului. Și aceas
ta. pentru că diferența care 
se manifestă azi în 
ce noi 
menul 
CLOR 
există 
folclor 
diție, l-aș numi „nativ", 
.care își are destinul său 
sigur, de milenii, și care 
iși va continua neabătut 
traiectoria. în al doilea 
rînd, există și un folclor 
al societății moderne 
dustriale, un folclor 
consum", care este la 
la oraș și sat (pentru că 
la radio, televizor, in spec
tacolele artistice, și oră-

că atunci bi- 
continua să 
dar va fi

____  .... 1 ceea 
cuprindem sub ter- 
global de FOL- 
este de altă natură: 
în primul rînd un 
transmis prin tra- 

,.nativ",

in
sele 
fel

șenii și sătenii „consumă" 
același lucru). Acesta din 
urmă, altceva decît fol
clorul „nativ", are și el o 
valoare, să zicem nu tra- 
dițional-autentică ci ar- 
tistic-autentică. Tocmai de 
această ramură a folcloru
lui avem noi datoria să ne 
ocupăm, cu atît mai mult 
cu cit ea ridică o serie de 
probleme deosebit de com
plicate".

„O dată cu industrializa
rea și urbanizarea s-au 
împuținat „izvoarele de 
apă -vie" ale folclorului- 
nativ. Dar trebuie să re
cunoaștem, că, in schimb, 
s-a îmbogățit gama mani
festărilor folclorice-spec- 
tacol, acel folclor „de con
sum" amintit anterior. A- 
ceastă îmbogățire de for
me spectaculare, aprecia 
NICOLAE NISTOR, se da
torește însuși transferu
lui de populație săteas
că spre, șantiere. Dacă 
luăm numai zone ca 
Brașov, Făgăraș, Sibiu, 
unde o bună parte din ti
nerii muncitori de azi sint 
țăranii de ieri, vom putea 
constata că echipele de 
dansuri ale unor întreprin
deri, altă dată palide imi
tații ale profesioniștilor, 
cuprinzînd în prezent ase
menea elemente, care au 
venit de la sate și au 
adus cu ele frumusețea 
cin tecului și dansului au
tentic, s-au impus prin 
note cu totul specifice".

Iată de ce, asistînd Ia un 
asemenea fenomen am
plu. ne-a interesat să pre
cizăm. cu ajutorul invita- 
ților noștri, modalitățile in 
care acționează factorii ce 
răspund de viața culturală 
a țării pentru stimularea și 
dezvoltarea creației artisti
ce populare, in noua sa 
formă de manifestare.

— Din <__
vedere, opina 
BANC.
trebuie 
tincție 
dar, mai ales, de mod de 
a interveni și „dirija") în
tre folclorul propriu-zis, ca 
formă de manifestare 
rituală a poporului — 
terializat in producția 
clorică finită : poezie, 
tec, dans — și ceea 
prezentăm pe scenele 
zămintelor 
concursuri 
radio și 
spectacolele ansamblurilor 
profesioniste. Poporul cind 
creează, nu o face pentru 
ca producția sa să fie re
prezentată, ci pentru a-și 
manifesta, și în acest chip, 
bogăția lăuntrică a 
tului. Dar folclorul 
să-și găsească loc 
scenă. Iată definită 
dar principala problemă a 
valorificării 
modul în care 
să transpunem 
ca producție 
din cadrul său 
manifestare în cadrul, fără 
îndoială puțin artificial, al 
sălii de spectacol .

După cum am avut pri
lejul să ne convingem cu 
ocazia concursurilor națio
nale ale artiștilor amatori, a 
primului festival internațio
nal de folclor „România 
1969", a festivalurilor ju
dețene, acesta este momen
tul cînd intervin concesiile 
mai mari sau mai mici, in 
funcție de pregătirea celui 
ce operează cu producția 
folclorică. Obiectiv, este 
nevoie să se aducă unele 
modificări faptului folcloric, 
dar nu modificări de esență, 
care țin de particularitatea, 
de țesătura intrinsecă a 
valorii respective, cît co
recturi de adaptare scenică. 
Toată lumea se declară de 
acord cu această afirmație, 
deși, in 
nim de 
Iată de 
vitaților 
felul în 
folclorul nostru in 
festările publice.

pentru că un spectacol de 
acest gen, bine făcut, contri
buie la educația patriotică, 
estetică a publicului larg, 
are, în ultimă 
scop formativ 
tiv. în acest
du-1 pe scenă, cit și cum îl 
transformăm ? în limita in 
care el rămîne
tistică, fără să ajungă

instanță, un 
și informa- 

caz, aducîn-

o creație ar
ts

Automecanica din Sibiu, 
considerat pe planul mișcă
rii de amatori ca unul din 
cele mai valoroase ansam
bluri, are totuși un pro
gram de veritabilă „acro
bație" folclorică. Dansurile 
prezentate de sibieni res
pectă trăsăturile specifice 
ale folclorului local, dar 
sînt executate într-o âse-

univ.
fapt, chiar această titula
tură
sens. Poate fi cineva artist 
popular și. concomitent, 
profesionist ? Folclorul nu 
a fost n.iciodată profesio
nist. Desigur; există și in
terpreți cu un trainic renu
me, de o binemeritată no
torietate, care apar la radio 
sau la, televiziune, artiști 
care și-au făcut o profesi
une de credință din a fi 
mesageri ai folclorului au
tentic, care își subordonea
ză propria lor personalitate

constituie un non-

LA MASA ROTUNDĂ A „SCÎNTEII"

eu 
să 
(și

acest, punct de 
i FLORIAN 

consider că 
facem o dis- 

de termeni,

spi- 
ma- 
fol- 
cîn- 

ce 
așe- 

înde cultură, 
și festivaluri, la 
televiziune, în

spiri- 
trebuie 
și pe 

lapi-
folclorului : 
noi reușim 

folclorul, 
spirituală, 

normal de

practică, ne cioc- 
exemple contrarii, 
ce am solicitat in- 
noștri să aprecieze 
care este prezentat 

mani-

împotriva standardizării

si contrafacerilor

artizanale

su- 
prof.

Noi

— Bunurile de consum 
sint în general standardi
zate — a folosit o 
gestivă comparație 
univ. MIHAI POP.
standardizăm încălțămin
tea, confecțiile etc. în plus, 
aceleași bunuri se amba
lează frumos pentru recla
mă. Probabil aceeași con
cepție este urmată și cind 
se „standardizează" folclo
rul pe care îl numeam „de 
consum", probabil că din a- 
ceibsță cauză festivaluri
le se... „ambalează" și ele 
eu paiete pe costume, cu 
strigături și veselie factice. 
Cu toate că acceptăm exis-

tența unui folclor numit 
„de consum", afirm cu 
toată convingerea că nu se 
pot echivala criteriile după 
care, se lucrează cu un bun 
de consum material și cu 
altul spiritual. Sensul artis
tic, semnificația celui din 
urmă trebuie să se păstreze 
intacte

— Desigur, putem să ne 
întrebăm : de ce este, ne
voie să organizăm specta
cole de dans popular, de 
ce aducem folclorul pe 
scenă și nu-1 lăsăm în 
sat ? — a continuat ideea 
ANCA GIURCHESCU. Răs
punsul este unul singur :

al creației - drum drept

către spectator!
Problema cea mai deli

cată în domeniul valorifi
cării folclorului prin inter
mediul mișcării de amatori 
s-a apreciat a fi cea a 
instructorilor. Există ma
terial folcloric deosebit de 
viu și bogat, interpreți ta-

rea și competența instruc
torilor, a afirmat ACHIM 
PENDA. Experiența din ju
dețul nostru ne permite să 
afirmăm : falsurile, contra
facerile, spectaculosul de 
dragul spectaculosului pot 
apărea în egală măsură și

Pledoarie pentru

AUTENTICITATEA
FOLCLORULUI

ANALIZAREA ACTIVITĂȚII AN
SAMBLURILOR FOLCLORICE JU
DEȚENE SI ELIMINAREA CONTRA
FACERILOR ARTISTICE.

PERFECTIONAREA PREGĂTIRII IN
STRUCTORILOR.

INCLUDEREA MAEȘTRILOR CORE
GRAFI ÎN DIFERITE FORME DE 
RECALIFICARE PROFESIONALĂ.

REVEDEREA ACTUALULUI SISTEM 
DE CONCURSURI Șl FESTIVALURI 
ARTISTICE.

• O RIGOARE SPORITĂ FATĂ DE
FOLCLORUL CARE CIRCULĂ ÎN 
SPECTACOLELE PUBLICE, LA RA
DIO SI TELEVIZIUNE.

• O COLABORARE CONCRETĂ ÎN
TRE CONSILIUL CULTURII SI EDU
CAȚIEI SOCIALISTE SI MINISTERUL 
EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII DI
FERITELOR ASPECTE PE CARE LE 
RIDICĂ VALORIFICAREA FOLCLO
RULUI.

contrafacere artizanală ; în 
limita în care produsul 
spectacular nu contrazice 
modelul folcloric pe care 
și l-a ales. De multe ori, 
insă, cei ce se ocupă de 
valorificarea folclorului, fie 
îl transpun „tale quale", 
fie introduc fel de fel de 
formule de mare efect, so
luții standard care unifică, 
nivelează diferențele zona
le. Noi vorbim de varietate 
ca de o trăsătură caracte
ristică a folclorului nostru, 
dar în concursurile republi
cane Călușul, prezentat de 
un ansamblu din Suceava, 
este identic cu unul adus de 
Constanța, sau cu altul din 
Cimpia Dunării. Mai ales 
in coregrafie se introduc 
motive ad-hoc numai de 
dragul spectacularului, se 
modifică costume, se mă
rește viteza de execuție, 
incit dansul ajunge să nu 
mai exprime nimic altceva 
decît un mare efort de a 
reproduce mecanic niște 
mișcări. Consecința ? Publi
cului îi este prezentată o 
imagine deformată asupra 
folclorului, „împachetată" 
într-o ploaie de paiete, 
fuste excesiv de scurte, 
piruete și chiuituri. Aceste 
aspecte pot fi constatate 
atit la ansamblurile artis
tice profesioniste, cit și la 
amatori;

Un exemplu concret ni-1 
oferă FLORIAN BANC :

— Ansamblul Uzinelor

ES

menea viteză (care desigur 
incintă ochiul celui ce nu 
cunoaște spiritul dansului 
românesc) incit se transfor
mă la un moment dat în 
acrobația de care amin
team. în multe locuri, „in
structorii" ansamblurilor in
troduc în costumul popular 
elemente străine de cro
matica și specificul aces
tuia, de ceea ce conferă 
— în ultimă instanță — 
frumusețea și autenticitatea 
sa. De ce nu s-ar aduce pe 
scenă, așa cum am încercat 
noi cu prilejul primului fes
tival internațional de fol
clor, creatori populari care 
au prezentat folclorul pur, 
necombinat cu fel de fel de 
„inovații stilistice", și care 
s-au bucurat de aprecieri 
elogioase din partea pu
blicului și a specialiștilor ?

Fără îndoială că in dansul 
popular, ca manifestare 
folclorică, anumite figuri 
se repetă de atîtea ori in
cit el devine nespectacular. 
Tocmai de aceea coregraful 
trebuie să aleagă, să reducă 
numărul figurilor, să a- 
dapteze. Dar nu să strice, 
să altereze. Această afirma
ție este valabilă pentru toa
te formele de manifestare 
ale artei populare. Iar rea
lizarea ei ține de pregăti
rea instructorului, de cu
noașterea profundă a speci
ficului, caracteristicilor, tră
săturilor fiecărei manifes
tări folclorice, a fiecărei 
zone.

Artistul popular •••

profesionist ?
Concluzia inclusă in rin- 

durile de mai sus este va
labilă atit pentru zecile de 
ansambluri folclorice de a- 
matori ale căminelor cul
turale, cluburilor și caselor 
de cultură. cit și pentru

ansamblurile și orchestrele 
profesioniste care funcțio
nează in Capitală și în jude
țele țării.

— Amatori sau profesio
niști. in fața autenticului 
filon folcloric ei au dato-

transmiterii către marele 
public a adevăratelor biju
terii ale artei populare. Nu 
este locul să dăm exemple, 
dar oricînd pot fi citate 
numeroase asemenea nu
me. Tot atit de adevărat 
este însă și faptul că exis
tă mulți, foarte mulți 
„profesioniști", „făcători" 
de folclor, mai ales în ca
zurile ansamblurilor artis
tice județene, care inven
tează melodii, texte, în cău
tarea unui succes facil. Pe 
acești „profesioniști" nu-i 
putem accepta pentru că la 
ei, de cele mai i 
ori, avem prilejul 
vedem 
sau , 
căror 
la că 
mode, 
toare.
v;ne puțină lume, ansam
blurile folclorice profe
sioniste fiind, în principiu, 
finanțate. Așadar, și neeco
nomice și cultural inefi
ciente — cel mai ades au 
fost folosite pentru a ne 
reprezenta peste hotare. 
Or, este știut că de cînd 
in stră'nătate au fost tri
mise echipe neprofesionis- 
te, succesul repurtat a fost 
in continuă creștere.

Referind u-se la auten
ticitatea producției folclo
rice a ansamblurilor pro
fesioniste, alți invitați s-au 
oprit și la costumele cu 
care acești artișt1 apar îm- 
brăcați (excesiv paietate, 
pentru „a lua ochii" 
lumina reflectoarelor), 
felul în care sînt scoase 
periodic premierele, în 
funcție de planul de înca
sări care trebuie realizat.

— Artiștii profesioniști 
- observa ACHIM PEN- 
DA — sint obligați să în
vețe folclor din toate zo
nele : și moldovenesc. și 
oltenesc, și bănățean, tl 
„învață" ; dar cum ? Sche- 
matizîndu-1, făcînd să dis
pară orice specific. Am as
cultat la unii dintre ei a- 
celași repertoriu prezentat 
ani in șir, fără măcar ca

tentați de asemenea există. 
Și totuși, de multe ori îi 
vezi pe aceșt'a, oameni 
care își dedică activității 
artistice timpul lor din a- 
fara orelor de producție, 
irosindu-și inutil eforturi
le în programe pseudo- 
folclorice, tentative eșua
te din pric na celor che
mați să-i îndrume și să-i 
instruiască.

— Orice fapt folcloric a- 
dus pe scenă (cîntec, obicei, 
dans) este bun în funcție 
numai și numai de pricepe-

la amatori și la profesio
niști. Dacă motivele sint 
diferite, explicația e una 
singură: instructorul.

Referitor la aceste moti
ve, o disoc:ere oportună a 
fost făcută de ANCA 
GIURCHESCU :

— în general, în acțiu
nea de transpunere scenică 
a elementului folcloric se 
lucrează cu două categorii 
de interpreți : cei de la 
sate — al căror limbaj ar
tistic este transmis pe cale 
naturală, prin tradiție — și 
cei de la oraș (amatori sau

de cele mai multe 
avem prilejul să 

„reviste-folclorice" 
„operete-folclorice" al 

pericol este ace- 
dau naștere unei 
unor modele supără- 
La spectacolele lor

in 
la

profesioniști) care învață 
acest limbaj prin interme
diul unui instructor. Mo
dul de a lucra al 
structorilor ar trebui 
fie diferențiat : la țară 
doar de a crea un, cadru 
spectacular adecvat, în care 
interpreții, nestingheriți, 
să-și desfășoare ințreaga 
potență interpretativă fără 
a se interveni brutal în ac
tul artistic ; la oraș — de 
a forma întîi :maginea de 
ansamblu a dansului popu
lar, de a-i înțelege spiri
tul. Or, ce se întîmplă ? 
La sate, adesea instructo
rul „se străduiește" să-i 
invețe pe localnici să dan
seze, reactualizind nedo
rit binecunoscuta zicală cu 
oul și cu găina (iar exem
plul cel mai caracteristic 
mi se pare cel al echipei 
căminului cultural din Rîu- 
șor-Brașov, unde, cu prile
jul ultimului concurs re
publican al amatorilor, Co
regraful a imaginat o a- 
semenea soluție scenică 
complicată incit spontanei
tatea și trăirea artistică a 
interpreților naturali au 
fost anihilate, iar ei, pur și 
simplu, uitaseră să joace) ; 
la oraș instructorul pre
dă ca pe o lecție de 
școală, unor oameni 
nu știu ce este acela 
popular, care n-au 
mciodată o sîrbă sau 
viftită, fragmente de 
suri, puse cap la cap, 
intrare și cu un final.
tul că exemple de aseme
nea tip nu sint cu totul 
izolate ne îndreptățește să 
afirmăm că răspunderea 
nu aparține exclusiv unor 
amimiți instructori, ci sis
temului lor de recrutare și 
pregătire. Dacă în domeniul 
valorificării de către a- 
matori a folclorului muzi
cal se manifestă mult mai 
puține neajunsuri, aceasta 
se datorește faptului că 
există școli elementare, 
licee, conservatoare unde 
se predă folclorul. în 
coregrafie, însă, situația 
instructorilor este mult 
mai precară. Deși, In ul
timii ani s-au înființat nu
meroase instituții cu sco
pul de a ajuta la perfec
ționarea activității 
rale, coregrafii au 
în afara oricăror 
organizate de învățămînt.

in
să

care 
dans 
jucat 
o în- 
dan- 
cu o 
Fap-

cultu- 
rămas 
forme

)

Personal, apreciez că pen
tru început ar fi necesar 
să ia ființă o asociație cu 

profesional a 
coregrafi. Poate 
lipsită de in- 
inițierea unor 

postliceale.
foarte

caracter 
maeștrilor 
nu ar fi 
teres nici 
cursuri postliceale. Exi
stă foarte mulți absol
venți ai școlilor de co
regrafie care, cînd ter
mină școara, își dau sea
ma că nu sint buni pentru 
.scenă. Ce le lipsește să 
devină instructori ? Cu
noștințele adinei, nuanțate 
•asupra dansului popular. 
Iată direcția în care aces
te școli și-ar putea revizui 
programele.

Și alți participanțl la 
discuție au formulat pro
puneri vizind sporirea 
■competenței instructorilor 
echipelor artistice de •- 
inatori. Astfel notăm :

— înființarea la Conser
vatorul din București a u- 
nei secții de folclor (in 
locul cursului actual) care 
:să pregătească instructori 
specialiști cu cea mai înal
tă calificare (Achim ~ 
■da) ;

— întocmirea unui 
gram de 
tUalilor 
precizat 

■de niște 
nale, în 
învețe niște dansuri 
melodii pentru ca apoi să 
le reproducă, cursuri a 
căror ineficacitate a fost 
probată pînă acum, ci de 
UN PROGRAM bine gîn- 
dit, care să comunice, in 
primul rînd noțiuni legate 
de transpunerea scenică * 
folclorului în noile 
diții (prof. 
Pop) ;

— stabilirea unei co
laborări strînse între 
C.C.E.S. și Ministerul Edu
cației și învățămîntului 
pentru ca la cursurile 
de vară ale școlilor popu
lare de artă să exis
te o obligativitate de 
participare a celor mai În
dreptățite cadre didactice, 
(Nicolae Nistor).

Numai astfel mesajul de 
autentică vibrație umană, 
lecția de ardent patriotism 
a folclorului își vor dobindi 
rezonanța cuvenită, vor pu
tea pătrunde nealterate în 
rinduriie milioanelor de iu
bitori ■ ai artei populare.

recalificare 
instructori, 

că nu este 
cursuri

care oamenii

Pen-

pro- 
a ac- 

S-a 
vorba

ocazio- 
să 

sau

con-
univ. Mihai

Sistemul eompetițional

stimulent sau frînă?
— La al X-lea con

curs al artiștilor amatori 
noi am prezentat, printre 
altele, grupul folcloric 
„Dubașilor" — spunea 
CHIM PENDA. Nu a 
premiat, dar nu-i nici

al 
A- 

fost 
o 

supărare in asta. Mai mult 
ne-am bucurat că acești 
dubași au venit cu un 
spectacol intr-adevăr au
tentic, recunoscut oricînd 
ca atare de oamenii ace
lor locuri.

Enunțată astfel, defini
rea autenticității faptului 
folcloric dobîndește o cir
cumstanță nouă : concursul 
artistic, măsura în care el 
reprezintă un sprijin, sau 
o piedică, in calea păs
trării și transmiterii neal
terate a artei populare. 
Fără îndoială că ultimul 
concurs al amatorilor a 
adus și lucruri excepțio
nale ; există formații să
tești de tradiție cart ,de 
3—4 concursuri sînt merdu 
prezente in etapele finale. 
Dar alături de ele, și, mai 
ales, prin contrast cu ele, 
au apărut numeroase e- 
xemple contrarii. După a- 
precierea unora dintre in
vitații noștri, una din sur
sele proliferării lor o con
stituie actualul sistem de 
concursuri. Iată ce declara 
în acest sens prof. univ. 
Mihai Pop.

— Concursul de ama
tori, în formula lui actua
lă, cind promovarea unor 
ansambluri se face nu 
după criterii strict obiec
tive. mai mult strică decît 
ajută mișcarea artistică și 
viața folclorică în general. 
Juriile care se alcătuiesc 
sînt frămîntate de tendin
țe diferite, iar modul lor 
de apreciere transformă 
întreaga manifestare in
tr-un fel de joc sportiv, 
în căutarea de performan
țe. De pildă, nici nu știu 
dacă se poate 
un concurs între 
moldovenești și Călușari, 
sau între doina 
nească și cea cu noduri din 
Maramureș. De aceea, a- 
preciez că formula actuală 
a concursului ar trebui re
vizuită. O soluție se între
zărește : festivalurile ju-

desfășura 
dansurile

munte-

dețene, deși și aici auten
ticitatea materialului fol
cloric începe să fie lezată.

După cum aprecia NICO
LAE NISTOR, noțiunea de 
întrecere nu trebuie să lip
sească în nici un caz din 
modalitatea ce va fi alea
să pentru a asigura o pe
riodică confruntare a ar
tiștilor amatori. Cît pri
vește modalitatea propriu- 
zisă, opțiunile par să în
cline intr-o singură direc
ție : festivalurile pe ge
nuri.

— La primul festival al 
corurilor de amatori am 
trăit o senzație pe care 
am mai avut-o numai în 
urmă cu ani — mărturi
sește ACHIM PENDA : trăi
rea adincă, interesul extra
ordinar al celor prezenți 
pentru participarea lor cît 
mai îngrijită. Caracterul 
stimulativ, mai mare decît 
la orice concurs cu premii, 
s-a creat din însuși faptul 
că in sală se aflau colegii 
de specialitate artistică din 
Ardeal, din Moldova etc. 
Aceasta a determinat o 
conștientă dorință de înaltă 
calitate, a interpretării și 
repertoriului.

Rezumînd propunerile fă
cute în ce privește revizui
rea sistemului competițio- 
nal, se conturează ideea 
unor festivaluri zonale, pe 
genuri artistice, organizate 
periodic in diferite județe 
ale țării. Sistemul de pre
miere se propune a nu mai 
fi opera unui singur juriu, 
solicitîndu-se in primul rînd 
aprecierile opiniei publice. 
Pînă se va clarifica, în con
cepția organelor compe
tente, noua formulă organi
zatorică, s-a sugerat să se 
opereze o anumită redu
cere selectivă a feluritelor 
concursuri naționale și ju
dețene, cu scopul unei mai 
bune pregătiri a manifestă
rii, în vederea unui răgaz 
mai substanțial pentru eli
minarea oricăror tendințe 
de falsificare, trunchiere, 
contrafacere a actului fol
cloric original. în sfîrșit, s-a 
propus organizarea unei se
siuni științifice Ia nivel na
țional dedicată în exclusivi
tate acestei probleme.

La încheierea discuțiilor, am solicitat pârtiei panților la masa rotundă să sintetizeze principalele 
măsuri care ar trebui luate în domeniul conservării și valorificării folclorului, indicind simultan și răs
punderile directe.

— Consider că niciodată nu
ceea ce privește conservarea și
gații asemănătoare. O aliniere a 
lui Educației și învățămîntului și 
Nistor).

— Cercetarea, conservarea

s-a pus cu atîta seriozitate problema rolului căminului cultural în 
valorificarea fol clorului. Și școlile din sat ar trebui să aibă obli- 
punctelor de vedere ale forului de îndrumare a culturii, Ministeru- 

Consiliului Național al Pionierilor este absolut necesară. (Nicolae

și valorificarea folclorului trebuie să devină preocuparea principală 
a centrelor de îndrumare a creației populare, după modelul celor care și-au înființat centre de cerce
tare folclorică, cu sesiuni sau discuții științifice periodice. (Achim Penda).

— Stăvilirea „inflației" de formații populare. înființate chiar acolo unde nu există dirijori și 
coregrafi, ci doar 10—20 de lăutari. Eu aș propune o selectare sau triere a formațiilor, în sensul ca 
fiecare județ să-și păstreze acele formații folclorice care sînt cu adevărat specifice. Concomitent mi se 
pare necesară o mai mare rigoare față de folclorul care circulă prin intermediul radioului și televi
ziunii. (Prof. univ. Mihai Pop).

— Extrem de utilă s-ar dovedi organizarea pe plan național a unei ample discuții cu tema : 
„Creația populară în contemporaneitate ; creația artistică populară și valorificarea ei“, la care ar 
trebui invitate toate forurile interesate, inclusiv radioul, televiziunea, cinematografia, editurile.

LA FEL DE UTILA MI SE PARE ȘI ACEASTA DEZBATERE ORGANIZATA DE „SCINTEIA", 
CU ATIT MAI MULT CU CIT ÎN ULTIMELE LUNI CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SO
CIALISTE A INIȚIAT O SERIE DE MASURI CARE VIZEAZĂ, ÎN PRIMUL RÎND, PĂSTRAREA 
nealterata a inestimabilului tezaur folcloric al poporului, valorificarea 
SA OPTIMA, astfel incit aceasta neprețuita moștenire spirituala sa fie trans
misa INTACTA GENERAȚIILOR VIITOARE. Acțiunile concrete întreprinse pînă in prezent 
creează premise sigure pentru ca în mijlocul maselor celor mai largi să ajungă numai elementele de 
folclor autentic, în formele sale cele mai pure, cele mai valoroase. (Florian Banc).

Toate aceste sugestii ni se par deosebit de oportune în contextul actual, cind se discută cu 
acuitate problema valorificării creației populare autentice, a punerii folclorului, spectacolelor fol
clorice în slujba educării multilaterale a omului, cultivării trăsăturilor de noblețe care au caracteri
zat întotdeauna poporul român, acum cînd progra mul de edificare a omului nou. a omului societății 
socialiste deschide vaste perspective și în acest domeniu cu o remarcabilă tradiție.

Masâ rotundă organizată de
Radu CONSTANTINESCU
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Note de drum din R. P. Chineză

veritabilă
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Dintre toate marile fla

geluri care s-au abătut a- 
șupra omenirii de-a lungul 
istoriei sale — războaie, 
molimi, calamități naturale 
— unul a însoțit-o con
stant pe parcursul a mii și 
mii de ani : sărăcia. Statis
tici recente ajung la 
cluzia că o treime 
populația globului este 
nutrită, iar în fiecare 
cundă pe planeta 
tră un om moare 
foame. Deși trăim într-o e- 
pocă în care forța atomului 
a început să fie pusă în 
slujba omului și în care 
revoluția tehnico-științifică 
deschide popoarelor nebă
nuite perspective de pro
gres, sute de milioane de 
oameni trăiesc în conul de 
umbră al sărăciei, mizeriei 
și suferințelor. Dacă în A- 
frica, în America Latină, în 
unele zone ale Asiei multe 
milioane de oameni se zbat 
încă în ghearele acestui 
flagel, faptul se datorește 
în primul rînd jugului co
lonial sub care au 
timp de veacuri, 
tării 
la i 
de 
cut 
nială a altor popoare un 
crez și totodată o sursă a 
propriei lor prosperități. 
Și cum altfel decît prin ex
ploatarea capitalistă poa
le fi explicată existen
ța sărăciei în țările dez
voltate din punct de 
vedere industrial, în sînul 
faimoasei „societăți de con
sum" ?

Economiști șl sociologi 
occidentali consacră tot 
mai frecvent ample studii 
acestui fenomen, conside
rat ca „o pată pe obrazul 
publicitar al lumii occi
dentale". Și nu puțini din
tre ei sînt obligați să con
state că sărăcia unei im
portante părți a populației 
itfi află rădăcinile în însăși 
structura societății înteme
iate pe inegalitate socială, 
pe exploatarea și spolierea 
unor mase tot mai largi de 
către marile monopoluri.

Nu de mult, în Franța a 
apărut ultimul volum al 
revistei „Economia apli
cată", editată de Institutul 
de știință economică apli
cată din această țară. De
dicat în întregime „proble
mei sărăciei în țările dez
voltate", volumul cuprinde 
o serie de cifre, fapte și 
constatări semnificative în 
acest sens, iar studiile pu
blicate cu acest prilej pun 
în lumină profundele con
tradicții sociale ce confrun
tă țările respective și dez
văluie incapacitatea socie
tății capitaliste de a solu
ționa această problemă.

Abordînd sursele concre
te ale pauperizării, revis
ta stăruie îndeosebi asu
pra permanenței și amplo- 
rii șomajului. Deși cifrele 
publicate în acest sens da
tează din septembrie 1971, 
datorită ritmului în care 
sporește continuu așa-nu- 
mita armată a „oamenilor 
de prisos", ele nu oglin
desc întru totul situația 
actuală. Potrivit estimărilor 
celor mai recente, numărul 
șomerilor este în prezent 
de circa 5 500 000 în

con- 
din 

! sub- 
se- 

noas- 
de

trăit 
exploa- 

i inumane și asupririi 
care au fost supuse 
statele care au fă- 
din înrobirea colo-

S.U.A., 1 200 000 în Italia, a- 
proape un milion în An
glia, cite o jumătate de 
milion în Canada și Fran-. 
ța, 700 000 în Japonia. Fără 
să atingă asemenea pro
porții, șomajul crește și în 
R.F.G., unde numărul ce
lor fără de lucru s-a du
blat în ultimul an,

Referindu-se la corelația 
șomaj-sărăcie în condițiile 
progresului tehnic, Jean 
Parent, profesor la Univer
sitatea Paris I, arată în 
revista citată : „Intrucit 
mecanizarea antrenează a- 
deseori o reducere a pos
turilor de muncă, cei care 
suportă consecințele sînt 
în primul rind muncitorii 
mai slab calificați. Astfel, 
săracii, care îndeobște sînt

date : Procentul persoanelor 
aflate anual in stare de 
șomaj, 27 de săptămini și 
mai mult, era — în raport 
cu numărul total al șome
rilor — de 6 la sută în 
1919, 11 la sută in 1954, 12 
la sută în 1958 și 19 la sută 
în 1961. In ultimul dece
niu, aceste procente au 
crescut și mai mult, ceea 
ce face ca astăzi, conform 
unor date oficiale, S.U.A. 
să numere între 30—35 mi
lioane de oameni al căror 
nivel de viață e considerat 
total insuficient. Mai mult, 
într-o țară în care discri
minarea rasială n-a fost e- 
radicată, există o inegali
tate pînă și în... sărăcie. 
Astfel, profesorul Adolf 
Berle de la Universitatea

Dincolo
de cascada
luminilor
neonului

Radiografie în lumea dezmoștenirii: 
studiu despre generatorii de sărăcie 

„societatea de consum"

un 
în

victime ale înapoierii teh
nice a societății, sint din 
nou cei dinții jpviți prin 
introducerea Inovațiilor teh
nice". O radiografie a ace
luiași fenomen în 
Americii de Nord îl deter
mină pe autor să-i 
reze pe muncitori în 
categorii : 
mai de jos (al scării so
ciale — n.n.) sînt cei care 
au fost definitiv expulzați 
din circuitul productiv — 
săracii totali, care nu pot 
găsi de lucru nici în pe
rioadele cele mai prospere ; 
imediat deasupra lor se află 
șomerii temporari, care 
sînt folosiți în perioadele 
de expansiune și concediați 
în timpul crizelor ; în 
sfirșit, mai sus sint cei a- 
menințați doar de șomaj și 
care acceptă adesea salarii 
de mizerie pentru a-șî păs
tra postul".

Majoritatea cercetătorilor 
arată că, în afară de creș
terea numărului absolut al 
șomerilor, sporește și du
rata timpului în care cei 
concediați nu găsesc de lu
cru. Analizînd statistici a- 
mericane, Jean-Marie Che
valier citează următoarele

țările

inse- 
trei 

„La nivelul cel

Columbia constată în stu
diul său, publicat în revis
tă, că 40 Ia sută din negrii 
americani sint săraci, în 
vreme ce numai 10 la sută 
din albii americani intră 
în această categorie.

Unii oameni, ajunși la 
limită de jos a nevoilor și 
sărăciei, se resemnează și, 
în cele din urmă, încep 
să-și piardă înseși trăsătu
rile și obiceiurile caracte
ristice speciei umane. Nu 
de mult, revista „Paris 
Match" a publicat fotografii 
zguduitoare dintr-o perife
rie a New-Yorkului, în 
care trăiesc de pe o zi pe 
alta 20 000 de declasați. 
Aruncați la marginea so
cietății, împinși să trăiască 
într-un ghetou al sărăciei 

. și . viciului,^acești nefericiți 
ilustrează ultinja treaptă, 

. subumană, la care ajung 
zeci și sute de mii de 6a'- 
meni zdrobiți de mecanis
mul exploatării.

Unele din studiile publi
cate în revista „Economia 
aplicată" sînt dedicate așa- 
numitelor „pungi" de să
răcie existente într-o serie 
de țări capitaliste. Astfel, 
profesorul Cesare Castel-

lano de la Universitatea 
din Palermo se ocupă de 
situația precară a popu
lației din regiunile subdez
voltate din sudul Italiei, 
cunoscute sub denumirea 
de mezzogiorno, și constată, 
între altele, incapacitatea 
societății de a soluționa 
problema acestei rămîneri 
în urmă. Mai mult, dacă în ' 
1961 aportul Nordului la 
ansamblul produsului na
țional italian. era de 82,7 la 
sută, anul trecut decalajul 
se accentuase, înregistrînd 
o cifră de 84,9 la sută și 
reducînd astfel și mai mult 
ponderea Sudului. De aici 
decurg în continuare mul
te anomalii și paradoxuri, 
care nu fac decît să înrău
tățească situația. Cu privire 
la aceasta, un alt cercetă
tor, Vincenzo Li Donni, a- 
junge, în baza unor date 
statistice, la o concluzie a- 
mară : „Fenomenul migra
tor are un dublu efect. Pe 
de o parte, sărăcia regiuni
lor subdezvoltate se am
plifică datorită părăsirii a- 
cestor zone de către indi
vizii cei mai calificați, iar 
pe de altă parte, prin sosi
rea lor în Nord, o nouă să
răcie se instalează Ia peri
feria marilor metropole".

Cu privire la cauza a- 
cestor stări de lucruri, 
mulți cercetători în mate
rie ajung la concluzia că 
vinovat este numai „siste
mul" — cum i se spune la 
modul general, respectiv 
însăși orînduirea capitalistă. 
„Dinamica sistemului — 
scrie Jean Parent — an
trenează transferul progre
siv al unui număr din ce 
în ce mai mare de indivizi 
către treptele de jos : mun
citorii obișnuiți devin șo
meri temporari, aceștia la 
rîndul lor cad în grupul 
șomerilor definitivi, care 
continuă să sporească. 
Masa săracilor, în sensul cel 
mai strict al cuvîntului, a- 
dică a celor care nu mai 
pot să-și satisfacă nevoile 
proprii, se află, deci, în 
tendință de creștere și toc
mai in măsura în care for
mele cele mai moderne ale 
producției cuceresc noi sec
toare ale economiei”.

O dată cu sărăcia care-și 
derulează etapele pe pro
priul conveier și proliferea
ză la un pol al societății, 
sporesc beneficiile și bo
găția la celălalt. Reliefînd 
această idee, J. M. Cheva
lier subliniază că legile de 
fier ale capitalismului „im
plică goana după produsul 
și profitul maxime, neținînd 
seama nici de nevoile 
menilor și 
omului".

Ce s-ar 
de pentru .. ______  __
tuației ? în această privin
ță, autorii studiilor aminti-g 
te nu-și ascund scepticis
mul, sentiment exprimat 
foarte plastic în prefața re
vistei : „^j^eșgori, ai.; im
presia demoralizantă că se 
fac eforturi pentru a se 
umple un modern butoi al 
Danaidelor și că, pe măsură 
ce foștii săraci dispar, alții 
mai numeroși vin să le ia 
locul".

oa-
nici de valoarea

putea întreprin- 
ameliorarea si-

Paul DIACONESCU

INTELIGENȚEI
Mi se vorbise mult, în metafo

re superlative despre una din țintele 
călătoriei prin China, orașul Hanceu. 
Dar oricît de înflăcărate fuseseră a- 
precierile. oricît de exactă ar fi fost 
definirea acestui loc, datorită fru
museții sale, drept „raiul pe pământ", 
realitatea întrecea măsura cuvinte
lor? Munții ce acoperă aproape trei 
părți din suprafața provinciei. cu 
pădurile lor blinde, învăluie totul 
într-o haină, nu a măreției, ci a me
lancoliei dulci. Apele se deschid spre 
cer ca niște uriași ochi de lumină 
ai pământului. Totul pare aici sus
pendat ; un decor imens în care 
nici o piesă nu trebuie mutată 
din locul ei. Armonia naturii însăși 
ar fi atunci amenințată. Și așa ceva 
nu e posibil.

Priveam de Ia unul din etajele de 
sus ale casei de oaspeți — a cărei 
construcție mărturisea ingeniozita
te și rafinament arhitectural — La
cul Apusului, această inimitabilă 
stampă scrisă cu valuri. Toamna — 
mi s-a spus, și aveam să mă conving 
către seară de aceasta — priveliștea 
este seducătoare. Adîncul lacului pri
mește ca pe niște colosale semne de 
exclamație imaginea munților din 
jur, iar sub dansul lin al va
lurilor natura susține, gratuit, pen
tru împătimiții de frumos, un spec
tacol fascinant. Clipele trec fără 
de știre și lacul, la marginea căruia 
veghează frunzele imperturbabile ale 
nuferilor verii, se cutremură de atita 
frumusețe. Unduitorul, 
vers eminescian „Trece 
ape..." cheamă parcă din 
minișuri. Nicicînd poate, 
ca în fața frumuseții, nu 
afli departe de țară, mai acut sen
timentul acesteia.

Priveam, așadar, într-o splendidă 
zi de octombrie, lacul pe care nu cu 
mult timp în urmă îl străbătusem cu 
un mic vaporaș căutînd să opresc 
dincolo de priviri imaginile ce le 
lăsam mereu în urmă, cu nesfîrșite 
gesturi de rămas bun. U.n dig suplu, 
zidit de mina oamenilor, străbate 
mijlocul lacului. împrejmuit de 
pomi mici, ascunzînd după iarbă as
faltul, digul pare, privit de aici, o 
necesară pată de culoare, un acci
dent grafic, inventat pentru a pune 
în lumină, altfel neobservabile, de
licate detalii. Sus, pe munte, un turn 
veghează împrejurimile, ca-n dese
nele cu prințese răpite din basmele 
copilăriei. Acoperișurile caselor, ce 
străjuiesc o parte a acestei cetăți de 
apă, unduite către cer ca niște aripi 
ori ca borurile pălăriilor mexicane, re
fuză cu discreție geometria exactă, 
liniile drepte. Soarele cade, și azi ca 
în atîtea rînduri, de-o eternitate, în 
valuri și se sfarmă în mii de oglinzi 
trecătoare. în timp ce, din aceeași e- 
tennitate, munții calmi păzesc îm
prejurimile cu zeci de vîrfuri ondu
late ca-n desenul unui școlar cu 
multă imaginație.

Meditînd lingă această 
frescă a naturii, am încercat pentru 
prima oară să reconstitui cîteva din 
multele impresii ale călătoriei. 
Mi-am evocat atîtea spații de fru
musețe, palatele și templele, ridica
te prin veacuri, de oameni harnici 
și talentați ai unui popor cu o mul
timilenară civilizație. Am rechemat, 
din memoria lecturilor spre a-1 con
frunta cu imaginea reală, Marele Zid 
Chinezesc, replică cu mult mai te
merară a piramidelor egiptene. Dar 
oricît de numeroase, oricît de spec
taculoase ar fi aceste mărturii ale 
vremilor, ce au solicitat pana unor 
vestiți călători, am avut — vizitind 
Republica Populară Chineză — în pri-

Unul din nume
roasele monu
mente ale ar
tei arhitecturale 
chineze : Tem
plul Cerului din 

Pekin

nosta.lgicul 
lebăda pe 

secrete lu- 
mai mult 

ai, cînd te

Inginerul electrician Tin Da-yu

l

mul rind revelația unor realități uma
ne noi, a unui proces de edificare a 
unui mod nou de a gindi existența, 
pornind, desigur, de la realități isto
rice, spirituale și economice concrete, 
de la particularități proprii acestui 
spațiu geografic și uman.

Priyeam, așadar, Lacul. .Apusului, 
această stampă naturală, încrustată 
cu ape, munți, cu vegetație inefabilă. 
Peisajul în întregul său pare o uria
șă și ciudată pasăre, viu colorată, 
care ar putea din clipă în clipă să-și 
ia zborul într-o plutire. lină. E o ne
mișcare maiestuoasă, tulburată doar 
de ritmul simplu al unui fluier 
ce dictează pașii de marș 
tinerilor ce călătoresc „ca să 
noască țara, să se cunoască 
să se călească fizic", cum mi 
explicat.

Pînă și stîlpii metalici pe care 
lătorește curentul electric - 

cei mulți : 
întuneric.

ai 
cu-

Și 
s-a

că-
— într-o 
au fost 

. Și la 
sînt a- 

la locuri anu-

cu electrici-

Dar atunci ?
Știa că trebuie să urce, știa că 

trebuie să incerce, că merita să în
cerce. Știa că dacă nu va izbuti el, 
dacă legea curentului va cere ca 
preț al dezlegării o viață de om. a- 
tunci această viață trebuie să fie a 
celui ce. a cutezat să nu accepte im
posibilul.

Și a urcat.
A simțit mai întîi că o flacără îl 

năpădea din interior. Din urechi, din 
nări i se părea că ies scîntei. A 
continuat să urce. S-a oprit o olipă 
cînd părul s-a înțepoșat.

— V-a fost teamă ? (întreb inutllV
— Nu știu. Un moment n-am în

țeles; ce( se întîmplă. Poate o clipă. 
Dar știam că trebuie să ducem cer
cetarea ipîhă la capăt. Era, de fapt, 
reacția firească a organismului cînd 
intră într-un cîmp electric. Și am 
continuat să urc. Și totul s-a desfă
șurat normal, așa cum prevăzusem. 
Și am învins.

M-a privit cu simplitate. Aveam în 
fața mea un savant, pe autorul unei 
descoperiri de excepțională însemnă
tate. Și nimic ostentativ în gesturile, 
în felul său de a fi.

I-ăm declarat că este un adevărat 
savant.

— Savănții adevărați sînt munci
torii, cei alături de care am luprait, 
mi-a răspuns. Fără ei, fără expe
riența lor, descoperirea — care se 
aplică acum pe scară largă în țara 
noastră de către echipe specializate 
— nu ar-fi fost posibilă. .

Cam astfel ar putea fi relatată, 
pe scurt, istoria acestui recital al cu
tezanței umane, pe care mi-o evoc 
acum continuînd să privesc. Lacul 
Apusului. Nu trecuse mult timp de 
cînd, cu micul vaporaș, ii străbătu
sem apele, de cînd, ca din.. senin, 
valurile lui se răzvrătiseră, dînd 
senzația unei mări mici. în urma 
npastră pești argintii făceau salturi 
acrobatice prin, aer, fulgerând o cli
pă sub bătaia soarelui, căutîhdu-și 
parcă echilibrul fragil ca să revină 
cu zgomot surd în valuri,- să alunece 
spre adî-ncuri, parcă nedumeriți. Jn 
micile- lacuri amenajate special 
înălțau pa. niște statui, stînci 4șălba- 
tice, împodobite cu vegetație' prnă- 
mentălă, așezate aici parcă pentru 
totdeauna. Stăruie încă în priviri a- 
cel superb pod de lîngă parcul 
Răsăritul Roșu. Locul se numește 
„A privi peștii din portul cu flori". 
De altfel, numeroasele pavilioane 
poartă aici nume de flori. în ju
rul lor — pini pitici, magnolii cil 
frunze cerate, palmieri, sălcii, pomi 
exotici, toți dichisiți pînă Ia perfec
țiune' de mina grădinarului. ' Mici 

v păduri de bambus năzuiesc cu, tulpini 
suple către cer. Din lac, te urmăresc, 
cu talii înalte, frunzele de nuferi.

Acum,; către seară, e liniște p« 
Si Hu (Lacul Apusului).

Undeva, jos, în curtea casei -de 
oaspeți, îmbrăcată într-un halat alb, 
trece o femeie. Poate este o docto
riță, o infirmieră. Și brusc părăsesc 
imaginea lacului iar gîndurile . mă 
poartă, cu zile în urmă, întf-o sală 
de operație a clinicii nr. 1 a Facul
tății de medicină din Shanghai. Aici 
am asistat la un alt „spectacol al in
teligenței umane". Medicii acestui 
spital, cunoscuți în întreaga Chfțiă, 
au .adus contribuții remarcabile, la 
dezvoltarea științei medicale, la îm
binarea medicinii tradiționale cu cu
ceririle științei moderne. Am asistat, 
aici, la o operație pe creier. în. tim
pul căreia pacientul, datorită anes
teziei cu acupunctura, a. rămas tot 
timpul conștient. -De fapt -am asistat 
la un spectaculos examen al in
teligenței umane : al inteligenței pu
se în Slujba omului, în condițiile 
unei țări ce și-a descoperit adevăra
tul .destin, al unei țări în care. s.ut« 
de milioane de oameni se dăruiesc 
cu pasiune edificării unei vieți noi. 
Dar despre temeritatea cu care 
medicii chinezi ltiptă pentru a- 
părarea vieții oamenilor merită scris 
mai pe larg, într-un viitor reportaj.

tă, despre legea curentului, de peri
colul pe care-1 reprezintă pentru via
ța omului ; vorbește de pierderile 
mari pricinuite economiei la între
ruperea curentului pentru reparații
le pe cablurile de înaltă tensiune, 
despre cercetările făcute, bazate pe 
experiența muncitorilor, cu vechime, 
pentru a învinge... legea curentului.

— Și am învins-o 1 — mi-a spus. 
Am îmblinzit curentul 1

Ce înseamnă a îmblînzi curentul ? 
înseamnă a privi cum pe trupul 

metalic al stilpilor de înaltă tensiu
ne, prin care se scurge fără încetare 
energia electrică, urcă cu precauție, 
mînuind un mic aparat, ca un baș- 
tonaș (ne aflăm, desigur, în fața unui 
procedeu tehnic a cărui explicație ar 
fi mai greu accesibilă nespecialistu- 
lui), o fată de 18 ani, Tu Cui-pin ; 
cum ajunge lîngă cablul de înaltă 
tensiune și apropie acel sesamic in
strument, cum se aude un sunet ca 
un sforăit monoton de telefon. Este 
momentul încărcării
late — condiție ca omul să de
vină invulnerabil în fața neiertă
toarelor sentințe, pe care le-a sem
nat de-atîtea ori, fulgerător, curen
tul de inaltă tensiune. Apoi, cablul 
străbătut de curent este mîngîiat cu 
mina. Și nu se întimplă nimic deo
sebit. Totul pare firesc. Poate miș
cările prudente făcute acolo, la înăl
țime, să dea sentimentul lucrului 
deosebit. Șe scot clasicele instrumen
te de muncă ale electricianului și se 
execută reparațiile necesare. în timp 
ce pe cablu continuă să se scurgă 
curent de 22J 000 kW. în timp ce fa
bricile. uzinele alimentate prin a- 
ceastă linie electrică nu încetează 
să producă. O simplă mî.nă de fată 
care a îndrăgit această muncă de cu
tezător spectacol aduce astfel un aport 
inestimabil economiei țării, .

Și aceasta este doar una din apli
cațiile descoperirii amintite. Ni se 
prezintă, demonstrativ, curățatul cu 
jet de apă, printr-un tub de, plastic 
cu o circumferință anume, explicîn- 
du-ni-se, că de lungimea și grosi
mea jetului de apă, milimetric cal
culate, depinde anularea calității a- 
pei-de bună conducătoare de electri
citate.. Asistăm, în continuare, la li
pitul cablului electric, în locul unde 
a avut loc o avarie, printr-o explozie 
care . se desfășoară chiar pe ca
blu. Prima experiență urmărită cu 
răsuflarea întretăiată (ne aflăm to
tuși în apropierea stîlpului, pe dea
supra noastră trec neîntrerupt su
tele de mii de kW !) n-a iz
butit. Se aruncă atunci o frînghie 
specială, probabil din nailon, către 
cablul suspendat, se înalță o scară 
pe care urcă o altă tînără. Același 
ritual al apropierii bastonașului-mi- 
nune. Același sforăit de telefon le
neș. Și ca și cum ar fi vorba de o 
sirmă banală, tînără electriciană po
trivește cu minuție noua încărcătură 
de exploziv. înainte de ieșirea din 
cimpul electric urmează ritualul 
„descărcării" de curent. Și, în sfîr- 
șit, explozia. Sub presiunea ei bu
cata de aluminiu, aplicată pe cablu, 
se topește și acesta se sudează pu
ternic. O operație care ar fi trebuit 
să dureze ore în șir, care ar fi tre
buit să . lipsească fabrici, uzine, spi
tale de curent electric se realizează 
astfel simplu și eficace. Dar pentru 
aceasta a fost nevoie de muncă și 
cercetare a fost ■ necesară . pasiunea 
inginerului electrician Tin Da-yu, a 
celui care mi-a povestit despre efor
turile făcute — împreună cu munci
torii considerați „profesorii săi" — 
pentru a descoperi și învinge legea 
curentului electric. Au fost mai în- 
tii încercările de laborator, experi
mentale ; apoi trimiterea spre cablu
rile de înaltă tensiune. a iepurilor- 
cobai. Și, în fine, prezența omului 
pentru â-și verifica propria desco
perire. Primul care a urcat pe stîl- 
pul de înaltă tensiune pentru a con
trola dacă rezultatele experimentale 
sînt exacte a fost el, inginerul.

Acum, cînd povestește, de pe fața 
rotundă, din cuvintele avîntate nu 
ai avea cum să desprinzi emoția În
cercată atunci.

DEBUTUL ANULUI

Nicolae DRAGOȘ

înfățișate în aceste desene aparțin unor ziare de 
Deci, caricaturiștii au... cuvîntul.

Debutul noului an a lost marcat în Occident de realități ce au format obiectul a numeroase 
caricaturi în presa din țările respective, avînd ca subiect accentuarea unor fenomene de marasm în 
viața economică, înăsprirea condițiilor de viață ale maselor muncitoare. Revelator este iaptul că cele 

cele mai diferite orientări politice

Caricaturi din presa occidentală

8 ANI ÎN COMĂ

ALBINE UCIGAȘE
ta-

cu rădăcină cu tot. transporta și re
plants copaci mari, avind diame- . 
trul trunchiului de peste 20 de cen
timetri.

DESCOPERIREA 
UNUI TABLOU 
DE CRANACH

Computerul cel mic calculează sala
riile muncitorilor, iar cel mare — reți
nerile din salarii. ,,U.S. News and

World Report" (S.U.Ă.)— Intre vorbe șt fapte.
„Aftonbladet" (Suedia)

— Mult timp liber pentru muncitori 
(care fac coadă la ajutorul de șomaj)...

...și multă fericire pentru cetățenii 
noștri favoriți. „Tribune" (Anglia)

Și 
ră 
se 
Și
din ultimii ani.

țară in care 
ținuți secole în 
propriu și la figurat 
șezați cu grijă 
me alese pentru a nu afecta armo
nia peisajului. Zăbovesc cu privirile 
asupra stilpilor rețelei eleotrice și 
peste imaginea concretă de aici se 
suprapune o alta, întîlnită in nordul 
Chinei, în puternica cetate siderur
gică din An Șan, unde am cunoscut 
una din temerarele izbînzi ale cute
zanței umane.

Era într-o după-amiază, cînd în
soțitorii noștri, întotdeauna amabili, 
cu un surle prietenesc și demn, 
ne-au propus să vizităm stația de 
transformare și distribuire a curen
tului electric, pentru a ni se pre
zenta una din invențiile colectivului 
de electricieni : munca pe cablu de 
înaltă tensiune (220 000 kW) fără în
treruperea curentului. La locul unde 
urma să ni se prezinte acest „recital al 
inteligenței". am fost întîmpinați de e- 
chipa de electricieni, condusă de in
ginerul Tin Da-yu. Cabluri albe, ca 
niște cordoane medicale, erau sus
pendate de brațele stîlpului de înal
tă tensiune. Inginerul, în salopetă — 
uniforma generală a Chinei — 
vorbește, cu o modestie deloc, făcu-

Naufragiul" monetar interocci- 
dental

Nici o salvare la orizont...
Frankfurter Rundschau" (R.F.G.)

In cele patru imagini :
1) Domnule, soția mea așteaptă un 

copil; mi-ați putea acorda un spor de 
salariu ?

2) Așa... Soția d-tale așteaptă un 
copil !

3) Nu-ți dai seama...
4) ...că aceasta stimulează inflația ? 

Daily World" (S.U.A.J

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •

O tînără japoneză, care în urma 
unui accident de mașină a zăcut opt 
ani in comă, a încetat din viață la 
începutul lui 1972, într-un spital din 
Nagasaki. La șase luni după acci
dentul din 1963, ea a dat naștere 
unei fetițe, fără a-și recăpăta însă 
nici un moment cunoștința.

Cu prilejul restaurării unui 
blou în muzeul din Weissenfelsen 
(R. D. Germană) a fost identificat 
un tablou considerat pierdut al lui 
Lucas Cranach cel Tinăr. Pictorul 
F. Decker din Potsdam, căruia i-au 
fost încredințate lucrările de restau
rare a tabloului, a descoperit sem
nătura lui Cranach — un șarpe îna
ripat — și adnotarea anului cînd a 
fost pictată această operă — 1578. 
Pictura în ulei îl reprezintă pe du
cele elector din Saxonia, Johann 
Friedrich.

A CRESCUT ETNA

Etna, cel mai înalt și mai activ 
vulcan din Europa, a crescut în 
ultimii 15 ani cu 77 de metri; a a- 
nunțat Institutul vulcanologic din 
Catania. în loc de 3 263 m, cum fi
gurează încă in majoritatea hărților 

manualelor geografice, el măsoa- 
astăzi ■ 3 340 m. Această creștere 
explică prin depunerile de lavă 
cenușă, ca urmare a erupțiilor

Roiuri de albine de proveniență 
africană au invadat îh ultimele zile 
ale lui 1971 capitala statului bra
zilian Parana de sud. Locuitorii 
din Curitiba au fost obligați să se 
refugieze pentru mai multe ore în 
locuințele lor. Trei cîini care au 
întîrziat să se adăpostească au fost 
omorîți de înțepăturile albinelor. 
De la prima ei apariție in Bra
zilia. cu cîțiva ani în urmă, acestei 
specii de albine agresive i-au 
căzut victimă șapte oameni.

PENTRU TRANSPLANTA 
REA COPACILOR

Instalația automatizată' din ima
gine, construită de o firmă vest- 
germană, este destinată horticulto
rilor. Cu ajutorul ei se pot disloca,
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Ședința anuală a Comitetului Național F.A.O.
Vineri a avut loc ședința anuală a 

Comitetului național F.A.O., la care 
au luat parte membrii comitetului, 
reprezentanți ai ministerelor și altor 
instituții centrale interesate în co
laborarea cu Organizația Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură.

Cu acest prilej au fost prezentate 
informări privind acțiunile întreprins 
se în ultima perioadă în colaborare 
cu F.A.O., și asupra activității dele

gației române la cea de-a XVI-a 
Conferință F.A.O. din noiembrie 
1971. De asemenea, a fost dezbătut 
și definitivat planul pe anul în 
curs, care cuprinde o serie de acțiuni 
vizind intensificarea și extinderea 
colaborării României cu F.A.O. pe 
multiple planuri și participarea tot 
mai activă a țării noastre la activi
tatea acestei instituții specializate a 
Organizației Națiunilor Unite.

IUCRARILE ȘEDINȚEI CONSILIULUI SANITAR 
SUPERIOR SI A COEEGIUEUI MINISTERULUI SANATĂTII
în zilele de 13 și 14 ianuarie s-au 

desfășurat în Capitală lucrările șe
dinței Consiliului sanitar superior și 
a colegiului Ministerului Sănătății.

Au luat parte academicieni, cadre 
universitare din întreaga țară, con- 
ducătpri ai direcțiilor sanitare jude
țene, specialiști în probleme de igie
nă, reprezentanți ai unor ministere 
și instituții centrale.

Cu acest prilej au fost dezbătute 
■probleme importante referitoare la 
continua îmbunătățire a ocrotirii să
nătății populației. în cele două zile 
ale lucrărilor au fost prezentate re
ferate privind : condițiile de igienă 
și măsuri de îmbunătățire în acest 
domeniu ; educația sanitară a popu
lației, norme generale cu privire la 
organizarea și desfășurarea activității 
de educație sanitară de către perso
nalul sanitar ; situația actuală a bo
lilor psihice și programul privind a- 
părarea și promovarea sănătății min
tale a populației.
' 'Analizind activitatea desfășurată 
de personalul din unitățile sanitare 
din domeniul igienei, Consiliul sanitar 
superior a făcut recomandări privind 
principalele direcții în care trebuie 
să se acționeze pentru obținerea 
unor rezultate din ce în ce mai 
bune. S-a insistat asupra necesității 
îmbunătățirii condițiilor generale de 
igienă, a întăririi și dezvoltării con
trolului sanitar, care trebuie să asi
gure supravegherea activă a stării 
de sănătate a populației și să impună 
cu fermitate aplicarea măsurilor de 
igienă în toate sectoarele.

Dezbătind importanta problemă a 
răspindirii cunoștințelor educațiv- 
sanitare, Consiliul sanitar superior a 
apreciat rolul hotărîtor al acestei ac
tivități pentru promovarea principiu
lui profilaxiei în asigurarea ocrotirii 
sănătății și a subliniat necesitatea 
antrenării în această activitate a tu
turor organelor cu atribuții de ins
truire, educație și culturalizare a

maselor. Participanții la dezbateri au 
subliniat că pentru îmbunătățirea în 
continuare a stării de sănătate a 
populației este necesar să se ia largi 
măsuri cu caracter profilactic, pen
tru aplicarea cărora trebuie să coo
pereze și să acționeze toate forțele 
societății.

Consiliul sanitar superior a reco
mandat un program de măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii moral-edu
cative în rîndurile personalului sani
tar, în scopul creșterii grijii și res
pectului față de omul bolnav și su
ferințele sale, al prevenirii abaterilor 
de la principiile eticii și echității so
cialiste prin întărirea activității or
ganelor de conducere din unitățile 
sanitare și a colegiilor medicilor și 
farmaciștilor, precum și prin crearea 
unor legături permanente cu popu
lația.

La încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care și-au exprimat 
profunda lor recunoștință față de 
grija permanentă pe care conducerea 
partidului o manifestă pentru creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale, pentru îmbunătățirea stării de 
sănătate a populației.

însuflețiți de mărețul program al 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate — se scrie în tele
gramă — ne angajăm să depunem 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor în domeniul ocrotirii sănă
tății conform prevederilor Directive
lor C.C. al P.C.R., cu privire la îm
bunătățirea asistenței medicale.

încredințăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră perso
nal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul personal sanitar va depune 
toate eforturile, priceperea și cunoș
tințele sale în slujba sănătății po
porului.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul relațiilor- externe al Re

publicii Peru, generalul de brigadă 
Miguel Angel de la Flor Valle, a 
trimis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitările 
adresate cu prilejul numirii sale, îh 
fuAcția de ministru al relațiilor ex- 
terrie. ’

★

Cu prilejul împlinirii a 122 de ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu, 
vineri a avut loc în Capitală un 
simpozion cu tema „Cercetări docu

mentare despre Eminescu și lumea 
copilăriei sale", organizat de Muzeul 
literaturii române.

' într-o dezbatere liberă despre lu
mea copilăriei, lui Mihai Eminescu, 
deschisă de Alecsandru Oprea, direc
torul muzeului, au luat cuvtntul, prin
tre alți vorbitori, profesorii Șerban 
Cioeuleseu, Augustin Z;,rN.\Pop, Du- 
ihritru Păhaitescu, Edgăr’Tapu, Ma
rin Bucur, precum și muzeografii Co
rin Grosu și Flaviu Sabău. A fost 
prezentată, între altele, și o serie din- 
tr-un lot de 36 de corespondențe ale 
lui Gheorghe Eminovici, datînd din 
perioada 1841—1845.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TENIS

România—Elveția în primul tur al „Cupei Davis"
Reunită ieri la Londra, Federația 

internațională de tenis a stabilit, 
prin tragere la sorți, programul zo
nei europene a tradiționalei compe
tiții pentru „Cupa Davis". în primul 
tur, care începe la 8 mai,, selecțio
nata României va întîlni echipa El
veției. Alte meciuri : Italia—Aus
tria ; Olanda—Norvegia ; Iugosla

via—Polonia ; Finlanda—Danemarca ; 
U.R.S.S.—Ungaria ; Franța—Anglia ; 
Bulgaria—Spania ; Irlanda—Turcia ; 
Grecia—R.F. a Germaniei ; Belgia— 
Cehoslovacia. Sferturile de finală ale 
zonei europene vor avea loc la 22 
mai. semifinalele la 19 iunie și fi
nala zonei la 24 iulie.

Pregătiri la început de an ale loturilor 
reprezentative de box

Un număr total de 36 de pugiliști, 
aparținind loturilor reprezentative A 
și de tineret, se află în acest în
ceput de an grupați sub supraveghe
rea antrenorilor la stagii de pregă
tire fizică sau tratamente speciale.

Marea majoritate a componenților 
Iotului A, 17 ia număr, se găsesc la 
Băile, Felix, unde fac tratamente me
dicale și, totodată, sub conducerea 
lui Ion Popa, Constantin Nour și 
Iordan Stoian, execută un program 
de. pregătire fizică. Printre cei aflați 
la Băile Felix notăm boxeri cunos- 
cuți ca Paul Dobrescu, Gabriel Po- 
metcu, Alee Năstac, Constantin Gru- 
escu, Gh. Ciochină, Al. Popa, Pavel 
Nedelcea. precum și unii sportivi cu 
nume mai puțin cunoscute, ca, de pil
dă, Ion Mocanu, din Bocșa Română 
(categoria mijlocie-mică). Semna
lăm, de asemenea, printre cei selec
ționați pe experimentații Nicolae

Gîju și Ion' Covaci. Din lot lipsesc 
din diferite motive (studii etc.) Mi
hai Aurel, Ion Alexe, Vasile Anto- 
niu, Victor Silberman, Aurel Dumi
trescu. Stagiul de la Băile Felix, în
ceput la 3 ianuarie, se va încheia 
la 19 ianuarie, urmînd ca între 26 
ianuarie și 20 februarie să se treacă 
la o etapă de pregătire la munte 
(Păltiniș). Poate, după această dată, 
vom vedea și meciuri de box...

Cit privește lotul de tineret, el 
se află în pregătire la „altitudine" 
(Piatra Arsă), pentru o perioadă de 
20 de zile. Antrenorii Teodor Nicu- 
lescu, Ion Dumitru, precum și Con
stantin Ciucă, acesta din urmă 
proaspăt promovat în conducerea 
lotului, dispun de 19 boxeri, prin
tre care Sandu Mihalcea, Dinu 
Condurat, Alexandru Turei, Simion 
Cuțov.

Campionatele europene
• BOB

Vineri la Saint Moritz au luat 
sfirșit campionatele europene de bob 
pentru echipajele de două persoane. 
Titlul a revenit echipajului secund 
al R.F. a Germaniei (format din 
Wolfgang Zinlmerer și Peter Utz- 
schneider), care a înregistrat timpul 
total (4 manșe) de 5’09”35/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat R.F. a 
Germaniei I — 5’10”07/100 și Elveției 
— 5T2”01/100. Echipajul României, 
alcătuit din Stavarache și Juncu, 
s-a clasat pe locul 18 cu 5T8”87/100. 
Săptămîna viitoare, tot la Saint 
Moritz, su loc campionatele euro
pene pentru echipajele de 4 per
soane

• PATINAJ ARTISTIC
După disputarea a 6 figuri impuse, 

în campionatul european feminin 
de patinaj artistic de la Goteborg 
conduce austriaca Beatrix Schuba 
cu 1 243,1 puncte, urmată de C. Wal
ter (Elveția) și R. Trapanese (Ita
lia).

• Pentru a patra oară consecutiv, 
cunoscutul sportiv cehoslovac Ondrej 
Nepela a cîștigat titlul de campion al 
Europei la patinaj artistic. El a tota
lizat in clasament 2731,7 puncte, 
fiind urmat de sovieticul Serghei 
Cetveruhin (2667.5 p.) și francezul
Patrick Pera (2652 p.). Concurentul 
român G. Fazekas a ocupat locul 18 
(din 23 de concurenți) cu 2119,3 
puncte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 IANUARIE 
1972

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1 234 541 lei.

EXTRAGEREA I : 55 33 81 80 64
50 70 18 73.

Fond de cîștiguri : 595 553 lei 
EXTRAGEREA a Il-a : 61 49 34 66 

45 63 21.
Fond de cîștiguri : 638 988 lei.

LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI STUDENȚESC

„U.T.C. — scoală de educație
9 9

comunistă a tineretului"

viața internațională

La București au continuat vineri 
lucrările Simpozionului studențesc 

„U.T.C. — școală de educație co
munistă a tineretului", organizat de 
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din Universitatea București.

Pe agenda reuniunii au fost în
scrise în această zi referatele „Cu
noașterea valorilor culturii, științei 
și tehnicii contemporane — condiție 
fundamentală in formarea viitorului 
specialist" (Universitatea din Bucu
rești — coreferat Universitatea din 
Brașov) ; „Cultivarea tradițiilor re
voluționare, factor esențial în edu
carea patriotică a studenților" (Uni
versitatea din Iași — coreferat Uni

versitatea din Craiova) ; „Studenți
mea democrată — prezență activă în 
mișcarea antifascistă din România" 
(Universitatea din București) ; „E-
ducația prin muncă și pentru mun
că, titlu de noblețe pentru tineretul 
universitar" (Universitatea din Ti
mișoara) ; „Educația tineretului u- 
niversitar în spiritul dreptății și e- 
chității socialiste — obiectiv major 
al asociațiilor studențești" (Univer
sitatea din București).

în aceeași zi, participanții la sim
pozion au vizitat Muzeul de istorie 
a Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din Ro
mânia.

Fabrica „Răsăritul" din Brașov
la 60 de ani de existență

BRAȘOV (corespondentul „Scin- 
teii", Nicolae Mocanu) : Fabrica de 
materiale refractare „Răsăritul" din 
Brașov a Împlinit șase decenii de 
activitate. De la producția modestă 
existentă înainte de naționalizare, 
care se reducea doar la cărămizi pen
tru construcție, țigle și cahle de te
racotă, fabrica „Răsăritul" a cunos
cut în anii construcției socialiste 
transformări importante, atit sub 
aspectul dezvoltării și modernizării 
capacităților de producție, cit și al 
profilului fabricației. Această între
prindere a devenit una din princi
palele unități din țara noastră pro
ducătoare de materiale refractare 
pentru siderurgie.

Cu prilejul aniversării a 60 de ani 
de - existență, ieri a avut loc o festi
vitate la care au participat cadre 
din conducerea ministerului de re
sort, a unor institute și întreprinderi 
din cadrul ramurii respective, repre

zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat. în încheiere, într-o at
mosferă de însuflețire și puternic 
entuziasm, colectivul fabricii a adop
tat textul unei telegrame trimise 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune printre 
altele : „în aceste momente, gîndu- 
rile noastre se îndreaptă cu recu
noștință fierbinte către gloriosul 
nostru partid, către dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Conștienți de complexitatea marilor 
prevederi stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului, de sarcinile 
mari ce revin întreprinderii noastre 
în actualul cincinal, de eforturile pe 
care trebuie să le depunem pentru în
făptuirea acestora, vom acționa și pe 
mai departe cu hotărîre. abnegație 
și devotament, mobilizind întreaga 
noastră energie creatoare și capaci
tate de muncă pentru realizarea 
obiectivelor ce ne stau în față".

Vremea rămîne
friguroasă și în zilele 

următoare ?
In cursul zilei de ieri, mai multi cititori au solicitat amănunte in 

legătură cu evoluția vremii. Incele ce urmează inserăm răspunsul 
primit de la specialiștii Institutului de meteorologie și hidrologie :

în mod normal, în 
luna ianuarie in țara 
noastră se înregis
trează minimul anual 
de temperatură. în a- 
ceșt an insă,. în toată 
jumătatea de sud a 
Europei, deci și în 
țara noastră, a predo
minat o vreme în ge
neral închisă, dar deo
sebit de călduroasă, 
cu temperaturi pozi
tive în cea mai mare 
parte a țării, chiar și 
noaptea. Ziua s-au 
înregistrat temperaturi 
specifice unei toamne 
tirzii.

începind din ziua 
de 12 ianuarie, pe 
continentul european 
s-au produs modifi
cări însemnate în dis
tribuția curenților ae
rieni.

în bazinul Mării Me- 
diterane a avut loc o 
scădere a presiunii, 
fapt ce a permis pă
trunderea aerului arc
tic pînă în regiunile 
de sud-est ale conti
nentului. Aceste mase 
de aer au traversat 
un teritoriu vast, a- 
coperit cu zăpadă, și 
au continuat să se ră
cească, ajungind în 
țara noastră cu tem
peraturi toarte scă

zute. Astfel, în cursul 
nopții de 13—14 ianua
rie, temperaturile au 
coborît sub —20° în es
tul țării, athîgind in 
nordul Moldovei, la Ră
dăuți,.—-30° în diminea
ța zilei de 14 ianuarie.. 
Scăderea temperaturii 
a 'fost intensificată și 
de faptul că cerul a 
fost mai mult senin 
■noaptea. Valul de ră
cire a fost insoțit ini
țial și de ninsori 
slabe. Stratul de ză
padă acoperă solul 
doar în nordul Mol
dovei și în sudul Do- 
brogei, unde măsoară 
între 1 și 7 cm., iar 
în restul țării este pe
ticit sau lipsește. în 
zona de munte există 
un strat de zăpadă 
cuprins între 20 și 
50 cm.

în următoarele ci- 
teva zile vremea va fi 
friguroasă cu nopți ge
roase mai ales în pri
ma parte a intervalu
lui, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va fi va
riabil. Se vor semnala 
ninsori slabe mai ales 
în sudul țării. Vîntul 
va sufla potrivit.

în nordul țării tem
peraturile minime vor 
fi cuprinse intre —

20° și — 13° iar în 
celelalte regiuni intre 
—12° și —5°. Ziua, 
cele mai ridicate tem
peraturi vor oscila în
tre —8° și +2° local 
mai. cobori te.

îp Banat și Transil
vania se va produce 
ceață slabă.

între 20 — 24 ianua
rie : Vremea se va 
încălzi ușor. Se vor 
semnala precipitații 
slabe atit sub formă 
de lapoviță și ninsoare 
cit și sub formă de 
burniță și ploaie. Vîn
tul va sufla slab pînă 
la potrivit. Tempera
turile minime vor fi 
cuprinse între —10° 
și 0°, local mai cobo- 
rîte, iar maximele 
între —5° și +5°. Cea
ță frecventă dimineața 
și seara.

Intre 25 — 31 ianua
rie : Vremea se va 
răci. Cerul va fi mai 
mult noros și vor că
dea ninsori slabe. Pe 
alocuri se va produce 
ceață și chiciură. 
Vintul va sufla slab 
pină la potrivit. Tem
peraturile minime vor 
fi cuprinse între —15° 
și —5° local mai co- 
borîte, iar maximele 
între —6° și +4°.

Retrospectiva săptăminii eviden
țiază o dată mai mult orienta
rea statornică a politicii exter

ne a partidului nostru de dezvoltare 
a legăturilor de solidaritate cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu alte detașamente ale oamenilor 
muncii, cu mișcările de eliberare na
țională, democratice și progresiste. 
Pe această linie consecventă, vizita în 
țara noastră a delegației Partidului 
Socialist Popular din Danemarca, 
condusă de președintele partidului, 
tovarășul Sigurd Omann. primirea și 
discuțiile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. convorbirile dintre dele
gațiile P.C.R, și P.S.P.D., subliniind 
relațiile prietenești dintre cele două 
partide și dorința reciprocă de a le 
dezvolta în continuare, au reliefat 
— așa cum se arată în comunicat — 
Importanța deosebită pe care o are 
pentru progres și pace unitatea de 
acțiune a tuturor detașamentelor cla
sei muncitoare, în pofida unor deose
biri de păreri în diferite probleme, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

în același sens, salutul C.C. al 
P.C.R. adresat Congresului Partidului 
Comunist Libanez, exprimînd senti
mentele de prietenie cu care oamenii 
muncii din România urmăresc lupta 
P.C. Libanez, relevă rolul activ al 
acestuia în făurirea unui larg front 
național al forțelor interesate în în
făptuirea revendicărilor maselor 
populare.

Simpatia și spiritul de solidaritate 
pe care le nutrește poporul nostru 
față de procesele revoluționare de 
pe continentul latino-american și. in 
acest context, față de transformările 
sociale și economice care au loc în 
Republica Chile de la instaurarea 
guvernului Unității Populare au fost 
reflectate de participarea delegației 
P.C.R. la festivitățile semicentenaru
lui Partidului Comunist din Chile.

Mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
transmis Conferinței de la Cairo a 
Organizației de solidaritate cu po
poarele afro-asiatice. precum și cu
vântarea rostită de conducătorul de
legației Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa au dat 
expresie sprijinului deplin pe care 
țara noastră îl acordă luptei popoa

r. d. germană îndeplinirea planului 
economic național

BERLIN 14 (Agerpres). — Cores
pondentul nostru Șt. Deju, transmite: 
Serviciul central de statistică al 
R.D.G. a dat publicității comunicatul 
privind îndeplinirea planului econo
miei naționale pe anul 1971.

Față de 1970 venitul național a 
crescut cu 4,5 la sută, producția măi;- 
furilor industriale — cu 5,5 la sută, 
productivitatea muncii în industrie— 
cu 4.5 la sută, volumul lucrărilor de 
montaj și construcții a crescut cu 5.7 
ia sută, producția animalieră — cu 
2,4 la sută, au fost transportate cu 
5.2 la sută mai multe mărfuri, asigu
rarea materială a apărării patriei s-a

R. P. BULGARIA

INAUGURAREA UNOR NOI 
INSTITUTE DE TNVftJftMlNT 

SUPERIOR
• ÎNTÎLN1REA TOVARĂȘULUI 

TODOR JIVKOV CU META- 
LURG1ȘT11, TEXTIL1ȘT1I ȘI 
CADRELE UNIVERSITARE 
DIN PLOVDIV

SOFIA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : 
Tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. însoțit de alți conducători de 
partid și de stat, a făcut o vizită în 
orașul Plovdiv, unde s-a întîinit cu 
metalurgiștii de la combinatul de 
metale neferoase „Dimităr Blagoev". 
cu textiliștii de la combinatul „Ma- 
rița“ și cu studenții și profesorii din 
centrul universitar al orașului.

în timpul vizitei au fost inaugu- 
■ rate două noi institute de învăță- 
mint superior — universitatea „Pai- 
sii Hilendarski" și Institutul muzi- 
cal-pedagogic superior — care au 
luat ființă la 1 ianuarie a.c. printr-un 
decret al Consiliului de Stat.

Cu ocazia vizitelor făcute la cele 
două mari unități ale economiei bul
gare, au avut loc mitinguri, în cadrul 
cărora a luat cuvîntul Todor Jivkov. 
El s-a referit la succesele obținute de 
unitățile vizitate și la întrecerea so
cialistă din acest an, inițiată de 
fruntașii în producție din Pernik.

pe anul 1971
desfășurat conform planului, volumul 
comerțului exterior a crescut cu 6 la 
sută, desfacerea mărfurilor cu amă
nuntul — eu 3,9 la sută. Au fost pre
date 87 500 locuințe noi sau moderni
zate și renovate.

Planul producției industriale a fost 
îndeplinit cu 101,6 la.sută. El a fost 
îndeplinit în toate ramurile indus
triale, cu excepția construcțiilor de 
mașini grele și utilaje, unde a fost 
realizat în proporție de 99,6 la sută.

în domeniul agricol a fost continua
tă mecanizarea și intensificată coope
rarea dintre unitățile agricole. La 
producția de plante au fost înregis
trate recolte slabe. Nutmărul anima
lelor a crescut, industria alimentară 
a îndeplinit planul la carne cu 102,1 
la sută, la lapte și produse lactate — 
cu 100,9 la sută.

Volumul comerțului exterior cu ță
rile membre ale C.A.E.R. a crescut cu 
6 la sută, două treimi din volumul 
comerțului exterior al R.D.G. fiind 
efectuat cu aceste țări. Relațiile eco
nomice cu țările în curs de dezvol
tare s-au adîncit. în comerțul cu ță
rile capitaliste schimbul de mărfuri 
a crescut, îndeosebi cu Franța, Japo
nia și Austria.

Veniturile bănești ale populației ari 
crescut față de anul anterior cu 3,7 
la sută.

Vizita tovarășului 
losif Banc 

in R. P. Ungară
BUDAPESTA 14 — Corespondentul 

nostru, Al. Pintea. transmite : Vi
neri dimineața, tovarășul losif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. care participă la întilnirea de 
lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-ungară de colaborare e- 
conomică, a vizitat marile depozite 
frigorifice pentru carne, legume și 
fructe de la Dunakeszi. Construcție 
modernă, noile depozite frigorifice 
din apropierea capitalei ungare au 
o capacitate de 1 100 vagoane. A fost 
vizitată, de asemenea, întreprinderea 
industrială pentru fabricarea uleiuri
lor vegetale și a detergenților din 
Rakospalota.

în timpul vizitei la cele două uni
tăți. tovarășul losif Banc a fost în
soțit de Valyi Peter, vicepreședinte 
al guvernului ungar, Kazareczki Kal
man, adjunct al ministrului agricul
turii și industriei alimentare, precum 
și de ambasadorul României la Buda
pesta, loan Cotoț.

★
Vineri după-amiază, tovarășul Io

sif Banc, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a avut o întreve
dere cu tovarășul. Feher La jos, vice
președinte al guvernului ungar. în 
cadrul convorbirii, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au fost abordate 
probleme ale dezvoltării continue a 
relațiilor economice româno-ungare.

Direcțiunea P. C. Italian despre 
situația politică din țară

Expoziție de artă 
romanească 
la Varșovia

Vineri, la Varșovia a avut loc 
vernisajul unei cuprinzătoare 
expoziții de artă contemporană 
românească. Cele peste 280 de 
exponate, grupate pe trei genuri 
— pictură, sculptură și tapiserie 
artistică — prezintă un tablou al 
tendințelor manifestate in ar
tele plastice din România, pre
cum și felul în care tradițiile 
istorice, lupta și întreaga activi
tate a poporului român și-au gă
sit oglindirea în artă. La verni
saj au participat T. Zaorski, mi
nistru adjunct al culturii și ar
telor, St. Gierowski, vicepre
ședinte al Uniunii artiștilor 
plastici din Polonia, reprezen
tanți ai secției culturale a C.C. 
al P.M.U.P., ai ministerului afa
cerilor externe, reprezentanți al 
corpului diplomatic, artiști plas
tici și critici de artă polonezi. 
A fost de față Mihai Marin, am
basadorul României la Varșovia.

ROMA 14 — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La Roma 
a avut loc o ședință a Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian, sub pre
ședinția lui Luigi Longo, secretar 
general al partidului, care a analizat 
actuala situație politică din țară. La 
incheierea lucrărilor a fost dat pu
blicității un comunicat în care se 
spune că „Italia trebuie să iasă ra
pid și in mod pozitiv din criza poli
tică în care se află de mai multă 
vreme" și că aceasta se poate face 
„numai printr-o radicală reînnoire 
a orientărilor politice, economice și 
sociale". Documentul menționează, în 
continuare, că este necesar să se ă- 
dopte măsuri urgente și severe îm
potriva reînvierii fascismului.

Referindu-se apoi la problemele de 
ordin economic, comunicatul Direc
țiunii P.C.I. subliniază că „pot și 
trebuie să fie adoptate, după cum cer 
organizațiile sindicale, măsuri eco
nomice care să facă față situației 
serioase în care se află Italia, ame
nințării șomajului pentru muncitorii 
italieni1 și îngrijorării țăranilor". în 
acest scop, este necesar să se proce
deze la relansarea imediată a inves
tițiilor productive publice, controlul 
prețurilor, aprobarea reformei sani
tare și a reformei învățămîntului, re
vederea unor prevederi ale legilor

în sensul apărării democrației și al 
combaterii fascismului.

In ce privește politica externă, Di
recțiunea P.C.I. relevă că „Italia 
trebuie să acționeze pentru convoca
rea, in 1972, a conferinței privind 
securitatea europeană, trebuie să 
reacționeze cu hotărîre la intensifi
carea acțiunilor agresive ale S.U.A. 
în Vietnam și, totodată, să recunoas
că oficial R. D. Germană și R. D. 
Vietnam".

„A eluda aceste exigențe, se spu
ne în comunicat, ar . însemna să se 
lase să treacă timpul care ne separă 
de alegerile politice din 1973 într-o 
nouă stare de inactivitate și să «e 
favorizeze o ulterioară involuție con
servatoare". Pentru a infringe toate 
manevrele conservatoare și de dreap
ta sînt esențiale consolidarea și dez
voltarea în legătură cu problemele 
reale ale țării, a unității stingii ea 
experiență nouă și originală, bazată 
pe deplina autonomie a fiecărei for
țe politice, se spune în încheierea 
comunicatului.

Direcțiunea P.C.I. a hotărît convo
carea Comitetului Central al parti
dului pentru luni. 17 ianuarie, cu 
urmatoareâ ordîrie de zi : „Comuniș
tii față de actuala criză politică" — 
raport prezentat de Aldo Tortorella, 
membru al Direcțiunii.

belgrad Confciiiiță de presă consacrată 
politicii economice pentru 1972

BELGRAD 14 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, în 
cadrul unei conferințe de presă con
sacrate politicii economice ce va fi 
promovată in anul 1972, Iakov Sirot- 
kovici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, a declarat că, față de începutul 
anului 1971, pentru acest an au fost 
create condiții mai favorabile desfă
șurării proceselor economice. Măsu
rile de stabilizare, luate mai ales in 
a doua jumătate a anului trecut, a 
spus el, precum și schimbările pozi
tive survenite în economie după a- 
doptarea amendamentelor constitu
ționale, îmbunătățirea balanței de 
plăți cu străinătatea, comparativ cu 
anul 1970, permit ca în acest an să

se treacă cu mai multă siguranță la 
realizarea politicii economice propu
se. Toate acestea au fost reflectate 
și în proiectul de rezoluție cu pri
vire la politica economică ce urmea
ză să fie examinat pină la sfîrșitul 
acestei luni în Adunarea Federală.

în acest an, a spus în încheiere 
vicepreședintele Consiliului Executiv 
Federal, sînt așteptate, ca rezultat al 
ansamblului de măsuri preconizate, 
procese substanțial mai favorabile nu 
numai în producție, ci și in domeniul 
sporirii nivelului de trai și social, «1 
unor angajări în producție mai sta
bile și în ceea ce privește dezvoltarea 
mai rapidă a regiunilor insuficient 
dezvoltate ale țării.

relor de pe aceste continente, din alte 
părți ale lumii, împotriva politicii 
imperialiste de dominație și presi
uni, pentru dezvoltare economică și 
socială de sine stătătoare.

Fiecare săptămînă confirmă ecoul 
tot mai larg in opinia publică 
al ideii securității și cooperării 

în Europa. De fapt, în prezent s-a 
conturat un consens cvasiunanim în 
ce privește necesitatea organizării 
conferinței general-europcne consa
crate acestor țeluri. Noi luări de po
ziție manifestă voința ca ea să nu fie 
aminată, să aibă loc încă in cursul

deosebită reuniunea consultativă a 
reprezentanților opiniei publice din 
27 de țări europene, care s-a ținut 
zilele acestea la Bruxelles. Dezbă- 
tind problemele securității și coope
rării europene, ea a relevat necesi
tatea de a se acționa și mai intens 
în viitor, între altele, prin organiza
rea unei- adunări generale a tepre- 
zentanților opiniei publice europene, 

înscriind lupta pentru securitate 
în Europa ca un obiectiv de prim 
ordin al politicii sale externe, Ro
mânia, alături de alte țări socialis
te, se pronunță pentru trecerea la 
pregătirea multilaterală a conferin-

au făcut să avanseze ideea și pro
blematica conferinței.

Pacea fiind indivizibilă, popoarele 
sînt profund interesate in stin
gerea focarelor de război și de 

încordare din orice regiuni ale glo
bului, pentru reglementarea pe căi 
politice a conflictelor, pentru crea
rea condițiilor ca, pretutindeni, po
poarele să se poată bucura nestin
gherite de dreptul lor sacru de a-și 
hotărî singure soarta. Acest impera
tiv este reclamat în mod deosebit 
de situația din Indochina. în săp
tămîna care se încheie, pe toate

anului 1972 și, pentru aceasta, să se 
treacă neîntirziat la faza pregătirii 
ei prin întilniri multilaterale.

în dezvoltarea inițiativelor pozi
tive ale Finlandei, ministrul său de 
externe, Olavi Mattilo, a declarat 
că țara sa poate organiza în termen 
scurt o reuniune pregătitoare și că 
negocierile cu guvernele interesate 
continuă. Președintele Franz Jonas 
a reafirmat dorința Austriei de a 
lua și de aci înainte parte activă la 
realizarea conferinței. De asemenea, 
regele Suediei, Gustav Adolf al VI- 
lea, a relevat că pregătirile pentru 
convocarea unei conferințe europe
ne asupra securității și . cooperării 
intră acum într-o fază mai activă, 
în același sens s-a pronunțat și pri
mul ministru al Italiei, Emilio Co
lombo.

în pofida puternicului ecou al ideii 
organizării conferinței, se mențin in 
continuare obstacole ridicate de ad
versarii destinderii în Europa. Toc
mai de aceea are o importanță deo
sebită ca eforturile ce se desfășoa
ră pe linia statelor, a guvernelor să 
fie susținute de adeziunea opiniei 
publice, a popoarelor. Din acest 
punct de vedere are o semnificație

ței cu participarea tuturor statelor 
interesate, ia parte activ la dia
logul internațional pe această temă, 
adueînd. prin propunerile și suges
tiile prezentate, prin efortul său 
constructiv de dezvoltare a relații
lor cu toate statele continentului, o 
contribuție proprie la crearea cli
matului favorabil accelerării pregă
tirilor, convocării și reușitei confe
rinței general-europene.

Acum, cînd ne aflăm în faza pre
gătirii practice a conferinței, este 
mai necesar ca oricînd să se depu
nă eforturi, să se acționeze cu per
severență, pentru a se ajunge neîn
tirziat la convocarea și asigurarea 
reușitei conferinței general-europe
ne peptru securitate și cooperare.

Opinia publică internațională aș
teaptă, cu un viu interâs consfătui
rea ordinară a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, anunțată 
pentru a doua jumătate a lunii ia
nuarie — interes pe deplin justifi
cat, știut fiind că tocmai în acest 
cadru s-a preconizat pentru prima 
oară, la consfătuirea de la București 
din iulie 1966, o asemenea conferin
ță și că la intîlnirile ulterioare s-au 
adus precizări și concretizări care

fronturile din această peninsulă, for
țele patriotice au repurtat succese 
în eroica lor rezistență împotriva a- 
gresiunii. Patrioții sud-vietnamezi 
au atacat chiar la porțile Saigonului; 
armata Frontului Patriotic din Laos 
a înregistrat însemnate victorii în 
nordul și sudul țării ; ca ur
mare a pierderilor grele pricinu
ite de forțele populare, tru
pele intervenționiste saigoneze, care 
au invadat zilele trecute această țară, 
au primit ordin să părăsească regiu
nea estică. Cu toate eșecurile sufe
rite atit pe plan militar cit și în 
aplicarea așa-zisei „vietnamizări", 
S.U.A. perseverează pe linia conti
nuării războiului. încâlcind flagrant 
angajamentele asumate de S.U.A., 
aviația americană a atacat în mai 
multe rinduri teritoriul R.D. Vietnam. 
Este o politică repudiată tot mai 
mult de întreaga opinie publică in
ternațională, inclusiv din S.U.A. Sub 
presiunea acestui curent antirăzboi
nic, S.U.A. au anunțat o nouă re
tragere de trupe din Vietnamul de 
sud, precizînd totodată că „o forță de 
proporții nedezvăluite" va rămîne în 
continuare acolo — ceea ce vădește 
intenția de a continua agresiunea. 
Or, numai retragerea completă și de

finitivă, crearea condițiilor pentru 
libera afirmare a voinței popoarelor 
indochineze constituie soluția con
flictului.

Evenimentele săptăminii au adus 
noi confirmări acelei tendințe 
care se manifestă tot mai 

pregnant în lumea contemporană 
spre emanciparea statelor mici de 
sub tutela monopolurilor și a puterii 
acestora, spre recuperarea avuțiilor 
naționale și valorificarea în interesul 
propriu a potențialului material și 
uman, spre întărirea suveranității și 
o dezvoltare economico-politică de 
sine stătătoare. Caracteristică în a- 
ceastă privință este confruntare^, 
care a avut loc la Geneva, între meni- 
brii Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (OPEC) și cartelul mono
polurilor internaționale ce obțin pro
fituri din comercializarea lui — pro
blemă căreia i s-a consacrat in 
ziarul nostru un comentariu special.

La cererea Maltei a început ope
rațiunea de evacuare a bazelor mi
litare deținute de Anglia și aflate la 
disppziția N.A.T.O. în același timp, 
din partea Londrei și a N.A.T.O. se 
continuă politica de presiuni și ten
tativele de a profita de situația eco
nomică precară a insulei pentru a-și 
impune condițiile. Dar — așa cum 
scrie ziarul „Le Monde", referindu-se 
la atitudinea guvernului Mintoff (— 
„sentimentul național profund atins 
nu poate tolera o soluție pe care 
altfel poate ar fi acceptat-o dacă 
maltezii ar fi fost considerați ca niș'te 
parteneri cu drepturi egale". Este 
fără îndoială un semn al vremurilor 
noastre faptul că un stat mic cum 
este Malta își afirmă cu atîta dem
nitate voința și interesele sale.

Tot în aceste zile, acționînd în a- 
părarea drepturilor sale, guvernul 
panamez și-a anunțat intenția de a 
se adresa Consiliului de Securitate 
în cazul in care negocierile de la 
Washington nu vor duce la recunoaș
terea suveranității țării sale asupra 
Canalului Panama.

Pe meridiane diferite, fapte cu a- 
ceeași semnificație : lupta pentru in
dependență și suveranitate exercită 
o influență tot mai mare in viața in
ternațională, în eforturile pentru asi
gurarea unui climat normal intre 
statele lumii.

Gh. CERCELESCU



viața internațională_____
„Pentru un viitor mai bun 

și pașnic al Europei"
• DECLARAȚIA ADOPTATA DE REUNIUNEA CONSULTATIVA 
DE LA BRUXELLES A REPREZENTANȚILOR OPINIEI PUBLICE 
DIN ȚĂRI EUROPENE, CONSACRATA SECURITĂȚII Șl COOPE 

RARII ÎN EUROPA

N.V. Podgornîi l-a primit încheierea lucrărilor PARIS

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, in capi
tala belgiană s-a desfășurat, timp de 
trei zile, o reuniune consultativă a 
reprezentanților opiniei publice din 
27 de țări europene, consacrată secu
rității și cooperării pe continent. La 
sfirșitul lucrărilor a fost adoptată o 
declarație in care se arată că „re
prezentanții unor curente sociale și 
politice, ai unor organizații, ca și di
verse personalități de convingeri po
litice, ideologice și religioase diferite 
din 27 de țări ale Europei au decis 
ținerea la Bruxelles, intre 2 și 5 iunie 
1972, a unei adunări a reprezentan
ților opiniei publice pentru securitate 
și cooperare europeană".

Subliniind că „incepe să se reali
zeze speranța intr-un proces de des
tindere reală pe continentul nostru, 
iar relațiile de pace, bună vecinătate 
și coexistență pașnică intre state, 
fără deosebire de sistemele sociale 
și politice, pot fi stabilite definitiv 
in Europa", declarația relevă :

(„Guverne și oameni de stat 
din Europa caută soluția acestor 
probleme pe calea pregătirii și 

convocării unei conferințe a sta
telor asupra securității și coope
rării europene. Salutăm această 
inițiativă importantă. Ne pro
nunțăm pentru ca această con
ferință să aibă loc cit mai cu- 
rînd posibil, pe baza respectării, 
de către toate statele a indepen
denței, suveranității, egalității 
tuturor țărilor, a neamestecului 
in treburile interne, a integri
tății teritoriale și a dreptului po
poarelor de a dispune de ele 
insele".

Adunarea noastră — se arată mai 
departe în declarație — ar putea căuta 
mijloacele de realizare a securității 
și păcii în Europa, studia modalita
tea cooperării in toate domeniile —

politic, economic, științific și cultu
ral — bazîndu-se pe autoritatea mo
rală a opiniei publice. Adunarea 
noastră va permite, respectînd întru 
totul convingerile fiecăruia, confrun
tarea unor puncte de vedere, cău
tarea soluțiilor practice, acceptabile 
pentru toți, asupra problemelor în 
suspensie. Adunarea noastră trebuie 
să se înscrie într-o vastă mișcare a 
opiniei publice, cu scopul creării u- 
nui climat de încredere, înțelegere Și 
colaborare reciprocă ; și aceasta in
tr-un cadru democratic, pe baza res
pectării drepturilor fundamentale. Nu 
se poate spera in succesul eforturi
lor întreprinse de guverne pe calea 
reglementării pașnice a problemei 
europene, fără o reînnoire a încrede
rii. Firește, mai rămîn obstacole de 
învins. Opinia publică și conducătorii 
politici sint chemați să acționeze in 
propria lor sferă de competență Și 
responsabilitate, căci securitatea și 
cooperarea nu se instaurează decît 
prin convergența eforturilor tuturor. 
Caracterul cu totul nou al adunării 
noastre din iunie trebuie să fie de
terminat de deschiderea ei, completă 
și permanentă, pe picior de egalitate, 
pentru toate forțele sociale și poli
tice care se pronunță în favoarea des
tinderii și cooperării în Europa. Ne 
adresăm tuturor acestor forțe, fie că 
sint sau nu la putere, să vină să lu
creze împreună la definirea progra
mului, Ia stabilirea procedurii și Ia 
desfășurarea adunării din iunie 
1972. Ne adresăm bărbaților, femei
lor. tinerilor, tuturor celor care a- 
parțin de partide politice, organiza
țiilor sindicale și sociale, bisericilor, 
membrilor parlamentelor, cercurilor 
economice, savanților. ca și reprezen
tanților lumii culturii, ziariștilor, în 
sfirșit tuturor celor care vor să ac
ționeze pentru un viitor mai bun Și 
pașnic al Europei, pentru o Europă 
a păcii, în securitate și cooperare".

pe ambasadorul României 
la Moscova

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
La 14 ianuarie, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, Teodor Marinescu, a fost 
primit la Kremlin de N. V. Podgor- 
nii, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R-.S.S., in legătură 
cil apropiata sa plecare definitivă in 
patrie.

Cu acest prilej, între președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și ambasadorul român a avut 
loc o convorbire, care-s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

Conferinței
CAIRO 14 — Corespondentul nos

tru, Nicolae N. Lupu, transmite : 
în capitala Republicii Arabe Egipt 
au luat. sfirșit lucrările celei de-a 
V-a Conferințe a Organizației de 
solidaritate cu popoarele afro-asia- 
tice (O.S.P.A.A.), la care au participat 
delegați și reprezentanți ai comitete
lor naționale de solidaritate din 
Asia, Africa, Europa și America 
Latină, precum și reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională 
din Asia și Africa, Din România, la 
conferință a luat parte o delegație 
a Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, condusă 
de prof. univ. Stanciu Stoian, secre
tar general al ligii.

Conferința a adoptat Declarația 
politică generală, în care se subli
niază că unitatea de acțiune, soli
daritatea de luptă a popoarelor din 
Africa și\ Asia cu forțele democra-

afro-asiatice
tice din întreaga lume constituie un 
imperativ al timpurilor noastre, o 
necesitate obiectivă a luptei ener
gice împotriva imperialismului și 
colonialismului, a politicii de imix
tiune și dictat. Delegații prezenți 
la lucrări au aprobat, de asemenea, 
o serie de hotărîri privind consoli
darea solidarității cu popoarele din 
Indochina, cu țările arabe și cu po
poarele din Africa și Asia care luptă 
împotriva dominației coloniale.

INSTANTANEE

R F. A GERMANIEI

A ÎNCEPUT procedura în vederea ratificării
TRATATEEOR CU U.R.S.S. Șl R.P. POEONA

BONN .14 (Agerpres). — Printr-o 
primă examinare a tratatelor sem
nate de R.F. a Germaniei cu Uniu
nea Sovietică și. cu R.P. Polonă de 
către Comisia juridică a Bundesra- 
tului (Camera Superioară a Parla
mentului R.F.G., compusă din repre
zentanții landurilor) a fost declanșată 
vineri procedura in vederea ratifi
cării acestor tratate, informează agen
ția D.P.A.

A fost convocată pentru 19 ianua
rie ședința Comisiei de politică ex
ternă a Bundesratului, la care se aș
teaptă să participe .și cancelarul fe

deral. Willy Brandt. Prima luare de 
poziție a Camerei Superioare a Par
lamentului vest-german în problema 
ratificării acestor tratate este prevă
zută pentru 9 februarie, cînd Bun- 
desratul se întrunește în ședință ple
nară.

în legătură cu această primă exa
minare a celor două tratate, purtă
torul de cuvint guvernamental. Ru
diger' von Wechmar, a reafirmat 
..convingerea guvernului R.F.G. că 
tratatele vor putea intra în vigoare 
încă in prima jumătate a acestui an".

REUNIUNEA OP.E.C 

NEGOCIERILE 
AU FOST ÎNTRERUPTE

GENEVA 14 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației țărilor 
exportatoare de petrol (O.P.E.C.), 
Nadim Bachachi, a anunțat, joi seara, 
că negocierile angajate la Geneva cu 
reprezentanții companiilor petroliere 
occidentale, consacrate consecințelor 
recentei realinieri monetare interoc- 
cidentale asupra nivelului prețului 
petrolului brut, au fost întrerupte. 
El a declarat că o ultimă propunere 
a reprezentanților companiilor a fost 
respinsă ca „inacceptabilă".

Deși nu au fost date publicității 
alte amănunte privind desfășurarea 
ultimei întîlnirl, in esență, se cu
noaște că cererile țărilor membre ale 
O.P.E.C. șe referă atît la despăgubi
rile pentru pierderile înregistrate in 
perioada de fluctuație a dolarului (15 
august 1971—15 ianuarie. 1972). eva
luate la circa 400 milioane de dolari, 
cît și la achitarea lunară a unui 
adaos de 75 de milioane de dolari 
pentru pierderile viitoare cauzate 
de devalorizarea dolarului.

DE SUD Șl R. D. VIETNAM
PARIS 14 (Agerpres). — Repre

zentanții delegațiilor Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și Republicii De
mocrate Vietnam la Conferința cva- 
dripartită în problemele Vietnamului, 
au organizat o conferință de presă.

Reprezentantul G.R.P., Li Van Sau, 
a declarat că in Vietnamul de sud 
Statele Unite și agenții lor saigonezi 
au trecut la realizarea planului de 
strămutare forțată a locuitorilor din 
două provincii septentrionale. Peste 
un milion de oameni, a precizat el, 
urmează să 1'ie duși în lagăre de con
centrare. Pentru accelerarea acestei 
operațiuni, Pentagonul intenționează 
să creeze un „pod aerian" și. să su
pună bombardamentelor satele din 
care voi’ fi strămutați locuitorii. „Du
pă amploarea și. mijloacele cu care 
se realizează această evacuare for
țată, a subliniat vorbitorul, ea repre
zintă o crimă de genocid".

La rîndul său. reprezentantul dele
gației R.D. Vietnam, Nguyen Than 
Le, a prezentat ziariștilor fotografii 
ale persoanelor civile, îndeosebi fe
mei și copii, victime ale ultimelor 
bombardamente masive ale aviației 
americane asupra R.D. Vietnam.

în perioada 26—30 decembrie 1971, 
aviația americană a efectuat 1 000 de 
raiduri, bombardind peste o sută de 
puncte populate din R.D. Vietnam, a 
declarat Nguyen Than Le.

Nu numai 
Gioconda 

se mărită...
Cine nu cunoaște șlagărul nos

tru muzical, plin de umor, 
„Gioconda se mărită, e nun
tă în cartier" ? Dar nu nu
mai Gioconda este fericită, 
ci și' Maria del Carmen. 
$i ea șe mărită, și încă cu prin
țul Alfons de Bourbon, și e ve
selie mare în cartierul reziden

m sprijinul convocam 
cit mai curînd posibil 

a conferinței general-europene 
ȘEDINȚA CONSILIULUI NAȚIONAL AL FRONTULUI POPULAR

PATRIOTIC DIN UNGARIA

BUDAPESTA 14 (Agrt'prpș). - .In 
prezența președintelui Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, Pal Lo- 
sonezi, la Budapesta a avut loc pri
ma ședință din acest an a Consiliului 
Național al Frontului Popular Pa
triotic din Ungaria.

Gyula Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., președin
tele Prezidiului Consiliului Național, 
a arătat că Prezidiul a examinat pro
iectul modificării Constituției, îna- 
intindu-și propunerile și observațiile 
comisiilor corespunzătoare ale Adu
nării de Stat.

In cadrul ședinței s-a hotărît con
vocarea, pentru 26—28 aprilie, a celui

de-al V-lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic. S-a adoptat, de 
asemenea, o declarație în care se 
subliniază că Frontul Popular Pa
triotic sprijină cerința pregătirii și 
convocării cit mai curînd posibil a 
conferinței privind securitatea și P»- 
cea in Europa. Frontul a primit po
zitiv inițiativa lansată de reuniunea 
consultativă ă reprezentanților opi
niei publice de la Bruxelles — pri
vind organizarea, la începutul lunii 
iunie, a adunării reprezentanților o- 
piniei publice din țările europene 
consacrată problemelor securității și 
cooperării — în speranța că această 
întîlnire va accelera convocarea con
ferinței general-europene.

NOI INCURSIUNI AEE TRUPELORISRAELIENE PE TERITORIUL 
LIBANULUI

BEIRUT 14 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint militar de la Bei
rut a declarat că trupe israeliene 
au pătruns, în noaptea de joi spre 
vineri, în satul libanez Kafra, situ
at la 9 kilometri de frontieră — re
latează agenția United Press Inter
national. El a menționat că, înainte 
de retragerea lor, soldații israelieni 
au aruncat in aer trei clădiri.

Acesta este cel de-al doilea atac 
lansat în această săptămînă de că
tre trupele israeliene împotriva unor 
localități din sudul Libanului.

TEL AVIV 14 (Agerpres), — Un 
purtător de cuvint militar de la Tel 
Aviv a anunțat că o unitate a ar
matei israeliene a trecut, in noap
tea de joi spre vineri, frontiera li
baneză și a efectuat un raid împo
triva satului Kafra — relatează a- 
gențiile Reuter și France Presse. El 
a afirmat că raidul a fost efectuat 
ca „răspuns la atacurile cu rachete 
lansate de fedainii staționați de cea
laltă parte a frontierei".

Numărul latifundiilor expropriate de -la instalarea„ guvernului Unității 
Populare din Chile, in baza legii pentru reforma agrară, depășește cifra de 
1 400. După cum a declarat ministrul chilian al agriculturii, Jacques Chon- 
chol, in luna iunie programul de expropriere a latifundiilor cu peste 80 de 
hectare irigate va li îndeplinit în întregime. El a menționat că marile pro
prietăți funciare din provincia Linares au fost practic expropriate, în foto
grafie : țărani chilieni arind pămintul pe care l-au primit in folosință.

După lovitura de stat din Ghana
• FORMAREA UNUI ORGANISM PENTRU CONDUCEREA ȚĂRII
• A FOST SUSPENDATĂ CONSTITUȚIA ȘI INTERZISE TOATE

FORMAȚIUNILE POLITICE

ACCRA 14 (Agerpres), — Lbcote- 
nent-colonelul I. K. Achampong, 
care a condus lovitura de stat din 
Ghana, a anunțat, la postul de ra
dio Accra, formarea unui organism 
numit Comitetul Executiv al Consi
liului redeșteptării naționale — or
ganismul care a preluat conducerea 
țării. Din Comitetul Executiv fac 
parte șapte membri — șase militari, 
între care locotenent-colonelul I. K. 
Achampong și un civil. I. K. A- 
champong a anunțat, de asemenea, 
că in fruntea celor șapte regiuni ale 
țării au fost numiți ofițeri ai forțe
lor armate.

Pe de altă parte, agențiile Reuter, 
Associated Press și France Presse 
informează că, in urma loviturii de 
slat, în Ghana a fost suspendată 
Constituția și au fost interzise toate 
formațiunile politice, între care 
Partidul progresului, al fostului pre
mier, Kofi Busia. Toți miniștrii fos
tului cabi’nețt au fost demiși din 
funcții. Armata a primit ordin să 
asigure protejarea bunurilor publi
ce. Totodată, s-a cerut serviciilor 
administrative, întreprinderilor in-, 
dustriale și . comerciale să-și desfă
șoare in mod normal activitatea.

țial din Madrid, dar mai ales in 
inima lui Franco, a cărui ne
poată este Maria del Carmen. 
Dar, printre jurămintele de 
amor fierbinte s-a strecurat o 
undă rece. Pentru că fericitul 
ales este văr primar cu Juan 
Carlos, pe care Franco l-a de
semnat ca moștenitor oficial al 
său. Incit, îndărătul poveștii 
de dragoste apare calculul po
litic : dorința lui Franco de a 
crea o legătură de alianță intre 
familia sa și respectiva „casă 
regală", spre a asigura perpetui
tate franchismutui.

tn toată această poveste ma- 
trimonial-politică există insă o 
omisiune : poporul spaniol, care 
este mai mult decît divorțat de 
franchism, intrucit nici măcar 
n-a fost vreodată „căsătorit" cu 
acesta.

Deficitul naște 
deficit

„Africa de Sud se află In 
pragul celei mai sumbre pe
rioade din ultimii zece ani" 
— declara recent Sonny Emdin, 
politician din opoziție de la Ca
petown. Intr-adevăr, bugetul a- 
nultii 1971 a înregistrat un de. 
ficit. de 700 milioane ranzi (a- 
proximativ un miliard de do
lari) — cel mai mare deficit de 
la proclamarea R.S.A. Princi
palul vinovat de această situa
ție este' politica de apartheid

agențiile de presă transmit:

Remanieri 
in guvernul Greciei

ATENA 14 — Corespondentul nbs- 
tru, Al. Cimpeanu. transmite : La 14 
ianuarie, primul ministru al Greciei, 
Gheorghios Papadopoulos, a efectuat 
o remaniere guvernamentală. Chris
tos Xanthopoulo.s-Palamas a fost de
semnat in funcția de ministru su
pleant al afacerilor externe. Subse
cretar de stat la Ministerul de Exter
ne pentru problemele politice și co
merciale a fost numit K. Panayota- 
kos, pînă acum ambasador în Cipru. 
In urma unor demisii de la Ministe
rul Economiei Naționale, Sotiris Aga- 
pitidis a devenit ministru supleant, 
iar Athanasios Pallantios — subsecre
tar de stat pentru problemele co
merțului, în cadrul acestui minister. 
Diomidis Anghelopoulos și Ch. Miha- 
los au fost numiți subsecretari de 
stat pe lingă primul ministru. iar 
Petros Kotzelis — subsecretar de stat 
la Ministerul de Interne.

Miijibur Rahman a format 
noul guvern 

al Republicii Bangla Desh
DACCA 14 (Agerpres). — După în

toarcerea sa la Dacca, Mujibur Rah
man a format noul guvern al Re
publicii Bangla Desh. asumindu-și 
funcția de prim-ministru. Președinte 
al Bangla Desh-ului a fost investit 
Abu Sayeed Choudhury.

Comitetul pentru dezar
mare al Națiunilor Unite 
își va relua lucrările la 29 februarie 
a.c. — s-a anunțat la Geneva.

Tratativele S.fl.L.T. Con- 
ducătorii delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. la tratativele sovieto-ameri- 
cane pentru limitarea înarmărilor 
strategice au avut vineri o nouă în
trevedere la sediul ambasadei ameri
cane din capitala Austriei. Următoarea 
întîlnire din cadrul celei de-a șasea 
runde a tratativelor S.A.L.T. a fost 
fixată pentru 18 ianuarie, la sediul 
ambasadei U.R.S.S. din Viena.

Intîlnirea Pompidou- 
Brandt va avea loc la Paris> în zi
lele de 10 și 11 februarie a.c., infor
mează agenția France Presse. A- 
genda convorbirilor va cuprinde, 
printre altele, problema organizării 
conferinței general-europene pentru 
securitate.

flbdesalom Burgia £ost se* 
cretar al Partidului Comunist Maro
can. interzis in I960, a fost arestat la 
6 ianuarie de poliția marocană la 
aeroportul din Casablanca. în mo
mentul cind se pregătea să plece în
tr-o călătorie particulară in străină
tate anunță agențiile Tunis Arab 
Presse.' Reuter și France Presse. Po
trivit cotidianului marocan „Maghreb 
Informations", după arestarea lui 
Burgia, Tribunalul regional Casablan

ca a amînat judecarea sa de la 11 la 
18 ianuarie și a respins cererea de pu
nere în libertate provizorie a acestuia.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a întilnit 
joi cu Robert McNamara, președinte 
al Băncii Mondiale, Pierre-Paul 
Schweitzer, director general al Fon
dului Monetar Internațional, Paul 
Hoffman, director general al Progra
mului Națiunilor Unite pentru dez
voltare (P.N.U.D.), Paul-Marc Henry, 
director general adjunct al P.N.U.D.. 
însărcinat cu operațiunile de ajuto
rare în zona Dacca, Philippe de 
Seynes, secretar general adjunct al 
O.N.U., șeful Departamentului pen
tru probleme economice și sociale, și 
cu alte oficialități. Un purtător de 
cuvint al O.N.U. a declarat că, în 
cadrul acestei reuniuni, a fost explo
rată natura operațiunilor de ajutorare 
la care secretarul general al O.N.U. 
este împuternicit să-și dea concursul, 
în baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 21 decembrie 1971, pentru 
rezolvarea problemelor umanitare 
generate de conflictul indo-pakistanez.

Guvernul irlandez a ac
ceptat condițiile de aderare 

la C.E.E. După două zile de delibe
rări, guvernul irlandez a anunțat că 
acceptă condițiile de aderare oferite 
in cursul ultimelor negocieri de că
tre Consiliul Ministerial al Pieței co
mune. Singura dintre țările candida
te. a cărei aderare formală rămîne 
încă în suspensie este Norvegia.

Conferința națională a 
Partidului Socialist din Ce
hoslovacia. Bohuslav Kucera, 
președintele partidului, a prezentat 
un raport al Comitetului Central. El a 
subliniat că P. S. din Cehoslovacia 
vede în rolul conducător al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia „o condi
ție istorică și o necesitate obiectivă a 
dezvoltării socialiste pe mai departe", 
în legătură cu aceasta, în document 
se arată că „P. S. din Cehoslovacia 
consideră că este just și necesar să 
prevadă în raportul său tot ceea ce 
îl leagă de P.C.C., dragostea de patrie, 
năzuința spre dreptatea socială. în
crederea sa în socialism".

Ministrul sănătății al R.D. 
Germane Kudwig Mecklinger, a 
purtat la Geneva convorbiri cu direc
torul general al Organizației Mon

diale a Sănătății. M. Candau. Mi
nistrul R.D.G. a expus punctul de 
vedere al guvernului său privind pri
mirea R.D.G. în O.M.S., subliniind 
necesitatea soluționării pozitive a 
acestei cereri. Un document prezentat 
conducerii O.M.S. scoate în evidență 
contribuția pe care o poate aduce 
R D.G. in această organizație inter
națională. La rîndul său, directorul 
general, M. Candau, . s-a pronunțat 
pentru aplicarea principiului univer
salității O.M.S.

Poliția guvernului rasist 
de la Salisbury a deschis 
focul asupra minerilor africani cate 
manifestau, in fața minei de la As
bestos, pentru condiții de muncă mai 
bune și pentru reprimirea celor 80 
de tovarăși de-ai lor concediați. In 
urma acestei acțiuni, o persoană a 
fost omorîtă, iar alte nouă rănite.

Regele Frederik al IX-lea 
al Danemarcei 

a încetat din viață
COPENHAGA 14 (Agerpres) - Un 

buletin oficial, publicat vineri seara 
ia Copenhaga, anunță că regele Fre
derik al IX-lea al Danemarcei, în 
vîrstă de 72 de ani, a încetat din 
viață. Principesa Margrethe îi va 
succeda tatălui său la tron.

Muncitorii 
petroliști italieni 
au încetat lucrul

ROMA 14 (Agerpres) — Muncitorii din industria 
petrolului din Italia au declarat joi o grevă de 48 de 
ore, protestind, astfel, împotriva tergiversării la care 
recurge patronatul in ceea ce privește înnoirea con
tractelor colective de muncă, al căror termen a expirat 
de la sfirșitul anului trecut. Această acțiune, declanșată 
de sindicatele de ramură, afectează rafinăriile. între
prinderile pentru transportul petrolului, precum și sta
țiile de benzină. Greviștii au anunțat că o nouă grevă 
va fi declanșată la 17 ianuarie, dacă, in cadrul noilor 
contracte, nu le vor fi satisfăcute cererile privind îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

Pe de altă parte, salari'ații din transporturile muni
cipale din Napoli s-au aflat, joi in a doua zi a grevei, 
declanșate pentru sprijinirea revendicărilor lor de a- 
meliorare a condițiilor de muncă.

Continuă greva 
minerilor britanici

LONDRA 14 (Agerpres). — Reprezentanți ai centra
lei sindicale a celor 280 000 de mineri din Marea Bri
tani e -r- Uniunea minerilor britanici — întruniți joi 
după-ami'Ză intr-o ședință specială, au respins propu
nerea Consiliului Național al Cărbunelui (N.C.B.) cu 
privire la recurgerea la o procedură de arbitraj in 

rpederea soluționării conflictului de muncă. După cum 
ă' declarat un purtător de cuvint al sindicatelor mine
rilor, „vremea arbitrajului a trecut : minerii doresc 
satisfacerea revendicărilor lor privind 'îmbunătățirea 
condițiilo’ de viață și de muncă". El a adăugat că du
rata grevei va depinde in viitor de atitudinea pe care 
o va adopta Consiliul Național al Cărbunelui.

In cadrul aceleiași reuniuni, liderii sindicali ai mi
nerilor greviști au pus la punct anupiite amănuntei 
ale tacticii desfășurării grevei, intenționind, pentru 
împiedicarea aprovizionării cu cărbuni, să extindă la 
nivelul întregii țări pichetele de grevă.
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HOUSTON 14 (Agerpres). — Pe măsură ce 
dezbaterile conferinței spațiale de la Houston, 
consacrate sintetizării rezultatelor cercetării 
asupra Lunii. înaintează, punctele de acord 
se dovedesc a fi puține, in timp ce la prin
cipalele probleme controversele continuă cu 
intensitate.

Specialiștii găsesc, in studierea mostrelor 
lunare aduse în cadrul misiunilor ,.Apollo", și 
de stația sovietică „Luna-16", argumente 
pentru susținerea unora sau altora dintre 
ipoteze.

Din datele prezen
tate la conferință re
zultă că specialiștii 
sint de acord că 
scoarța selenară este 
constituită din trei ti
puri de roci de bază : 
roci de tip bazaltic. 
bogate în fier ; roci 
bogate in potasiu, care

conțin, totodată, o 
mare cantitate de ele
mente radioactive ■ și 
roci constituite din si- 
licați.

Una dintre descope
riri, care a reținut in 
mod deosebit atenția, 
o constituie o parti
culă — care apare ca

o minusculă bucată de 
sticlă, verzuie, în for
mă de pară. Este vor
ba de un tip rar de 
material cosmic, a că
rui vîrstă este apre
ciată la 4,6 miliarde 
ani, adică aproximativ 
data formării Pămân
tului și a sistemului 
solar în general. Cea 
mai virstnică rocă gă
sită. pe Pămint datează 
de aproximativ 4 mili
arde de ani.

Date interesante au 
fost transmise și de 
seismometrele plasate 
în cursul misiunilor 
„ Apollo". Din exami
narea lor, rezultă că 
Luna, nu este un corp 
ceresc inert.

Marte-* o planetă în curs de evoluție activă

PASADENA 14 (A- 
gerpres). — Fotogra
fiile transmise de son
da spațială „Mariner- 
9“. plasată pe o orbită 
de satelit artificial al 
planetei Marte, dezvă
luie aspecte inedite și 
surprinzătoare ale su
prafeței enigmaticei 
„Planete roșii".

Pe măsură ce stratul 
de praf se dispersează.

suprafața planetei Mar
te incepe să apară a- 
proape în toate foto
grafiile ca o blană de 
leopard — cu detalii 
care nu apăruseră in 
imaginile transmise 
anterior de sondele 
spațiale americane pre
cedente de tipul ..Ma
riner". Nu se cunoaște 
exact explicația varia
ției coloristice a aces-
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tor pete. Sint însă 
identificabile principa
lele forme de relief — l 
vîrfurile munților, ver- 
sanții acestora, depre
siuni. cratere etc.

Așa cum apar din 
imagini, formațiunile 
vulcanice confirmă e- 
xistența unei activități 
vulcanice, care ar pu
tea. să continue șt 
acum.
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promovată de autorități și pe 
piața forțelor de muncă. De
ciziile conform, cărora numai 
albii pot exercita anumite pro. 
fesii au împiedicat in așa mă
sură creșterea economiei, incit 
încasările din impozite au ră
mas cu mult în urma progno
zelor.

„Singura posibilitate de reme
diere a acestei situații rămîne 
acordarea de drepturi egale 
populației majoritare, negre", 
a declarat recent un consilier 
ministerial din Capetown (care 
a preferat însă să-și păstreze 
anonimatul) ■ reprezentantului 
revistei vest-germane „Der Spie
gel". Este însă puțin probabil 
ca cei în drept să. dea ascultare 
sfatului. Ei s-au învățat nu nu
mai . cil deficitul financiar, dar 
și cu deficitul moral-politic...

Doamna 
„Omul anului"

„Gazette de Lausanne" desem
nează, an de an, pe baza unui 
larg sondaj de opinie „Omul a- 
nului". Titlul este decernat per
soanei care s-ă remarcat in ca
drul unui eveniment intern al a- 
nului expirat. De această dată, 
7.1,7 la sută din cei consultați 
s-au,pronunțat în favoarea d-nei 
Girardin, membră a Marelui 
Consiliu genevez și deputat in 
Consiliul Statelor. Pe ce crite
riu ? S-a apreciat că cel mai im
portant eveniment din 1971 pen
tru Elveția îl constituie acor
darea dreptului de vot femeilor. 
D-na Girardin, care a militat 
activ pentru acest deziderat, 
consideră drept „istorică și ca
pitală" măsura care a pus capăt, 
cel puțin pe plan electoral, unei

flagrante inegalități între băr
bat și femeie. Ea arată că acum 
Elveția va putea adera, in sfir
șit, la convenția europeană a 
drepturilor... omului. Pentru a 
se ajunge aici, s-a dus mulți ani 
o luptă plină... de bărbăție. Ceea 
ce. îndreptățește, în ochii citito
rilor ziarului „Gazette de Lau
sanne" ca „Omul anului" să fie... 
o femeie.
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