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ȘEDINȚA Cînd lipsește inscripția
Tovarășul Nicolae Ceaușescu

COMITETULUI EXECUTIV „Made in
• Autoutilarea naște o 
operații — la sutimi de 

și o autodotare umană

/✓

fabrică • 40 de 
milimetru ® Există

a primit pe ambasadorul
Marii Britanii• •

Tn ziua de 18 ianuarie a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre- 

Ydată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a analizat și aprobat 
studiul-cadru privind amenajarea în per
spectivă a rîului Olt, lucrare economică 
complexă cu efecte favorabile în numeroa-
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Sa asiguram adunărilor
tendința

biologie :

care studiază în

Titus ANDREI

de 
este, 
pro-

Pare 
piața 
cum- 
orice,
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Rhodesia, Na-

se ramuri ale economiei naționale : energe
tică, hidroameliorații, asigurarea cu apă 
potabilă și industrială, navigație și pisci
cultura, protecția teritoriului împotriva vii
turilor.

în continuare, Comitetul Executiv a exa
minat propunerile cu privire la unele lu
crări de investiții prevăzute a fi puse în 
funcțiune în actualul cincinal și a soluțio
nat probleme ale activității curente

generale ale oamenilor muncii

Caracter de lucru, 
maxima eficienta

In aceste zile încep să se des
fășoare adunările generale ale oa
menilor muncii din unitățile socia
liste de stat — întreprinderile In
dustriale, unitățile de construcții, 
transporturi și comerciale, în insti
tutele de cercetări și proiectări
— urmînd ca ulterior să aibă loc 
adunările generale din centralele in
dustriale. In cadrul acestor adunări
— formă permanentă de conducere
— oamenii muncii vor analiza cu 
răspundere și exigență, în dubla lor 
calitate de. proprietari ai mijloace
lor de producție și de producători, 
activitatea fiecărei unități și a or
ganului de conducere colectivă con
sacrată înfăptuirii planului pe 1971, 
vor dezbate și adopta măsurile ce 
se impun pentru realizarea ritmică 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
1972, vor aproba angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă și 
contractul colectiv de muncă. Pe 
ordinea de zi se află, de aseme
nea, alegerea reprezentanților oa
menilor muncii pentru completarea 
comitetelor oamenilor muncii din 
întreprinderi și a consiliilor oame
nilor muncii — la centralele unde 
acestea exercită atribuțiile comite
tului oamenilor muncii.

După cum se știe, incepînd cu 
acest an există creat un cadru 
legislativ precis pentru buna or
ganizare și desfășurare a adunări
lor generale ale oamenilor muncii. 
Reflectînd procesul de adîncire a 
democratismului societății noastre, 
Legea cu privire la organizarea și 
conducerea unităților socialiste de 
stat, adoptată în toamna trecută 
de Marea Adunare Națională, con
sfințește instituționalizarea adună
rilor generale ale oamenilor muncii 
ca formă superioară de conducere 
colectivă, ca for prin care clasa 
muncitoare, masele de oameni ai 
muncii participă, în mod organizat 
la conducerea activității economico- 
sociale, la dezbaterea și soluționa
rea problemelor legate de îndepli
nirea programelor de producție,

exercită controlul asupra organelor 
de conducere. Investită cu largi 
prerogative prin puterea legii, adu
narea generală are un rol deosebit 
de important în viața economică și 
socială a 
stat ; ea 
cient de 
socialiste

unităților socialiste de 
reprezintă un mijloc eli- 
dezvoltare a conștiinței 
a oamenilor muncii, de 

întărire a disciplinei și responsabi
lității lor sociale, de stimulare a 
inițiativei lor creatoare în buna 
gospodărire a avutului obștesc.

Semnificația aparte a actualelor 
adunări generale este dată de fap
tul că ele au Toc la puțin timp 
după încheierea primului an al ac
tualului cincinal — an de avîntată 
construcție economică și socială 
care a ridicat patria noastră pe 
noi trepte de progres — și la în
ceputul unui nou an care deschide 
orizonturi largi de muncă și crea
ție întregului popor. Totodată — și 
aceasta este deosebit de impor
tant — aceste adunări generale sînt 
primele care se desfășoară după 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971, care a adoptat progra
mul P.C.R. privind îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și 
educației socialiste a maselor, pen
tru așezarea relațiilor din societa
tea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste și co
muniste. Punînd la baza dezbateri
lor principiile acestui program, 
adunările generale vor trebui să 
constituie încă un prilej de inten
sificare a activității de oducare a 
oamenilor muncii, în spiritul pa
triotismului socialist, de creștere a 
conștiinței socialiste, de sporire a 
vigilenței politice și a combativită
ții revoluționare față de neajunsuri, 
de dezvoltare și întărire a atitudi
nii socialiste față de muncă și avu
tul obștesc. Tn egală măsură, dez
baterile trebuie să reflecte modul 
în care sint cunoscute și aplicate

(Continuare în pag. a III-a)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Guvernul și poporul Uniunii Birmane mi se alătură în a exprima 

călduros de felici- 
a independenței

sincere mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul 
țări transmis cu ocazia celei de-a 24-a aniversări 
Birmaniei.

WINNE
Președintele Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane

Excelenței Sale Dr. AZIZ SEDKI
Prim-ministru al Revublicii Arabe Egipt

Cu ocazia numirii excelenței Voastre în înalta funcție de prim-mi
nistru al Republicii Arabe Egipt, în numele guvernului român și al meu 
personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes în 
activitatea dumneavoastră pentru propășirea Republicii Arabe Egipt, pro
gresul și bunăstarea poporului egiptean prieten.

Sînt încredințat că relațiile d” prietenie și colaborare fructuoasă 
statornicite între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt 
se vor dezvolta, și în viitor, în interesul popoarelor noastre, al păcii și 
Înțelegerii internaționale.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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în atelierele de pro
ducție ale Fabricii de 
ace de tricotat Bucu
rești, vizitatorul re
marcă un amănunt : 
utilajele de aici, de la 
cele mai simple meca
nisme pînă la liniile 
tehnologice automate, 
nu au nici o inscrip
ție.

Poartă doar un nu
măr de inventar. Atît. 
Oricît ai căuta, deasu
pra, împrejurul sau 
dedesubtul mașinilor 
nu vei găsi nici una 
din obișnuitele plăcu
țe indicînd marca fa
bricii.

Aici, singurele lu
cruri cu inscripția 
„Made in...“ sint pro
dusele : cele 800 de 
sortimente de ace de 
tricotat, șibere și pla
tine (organe princi
pale și secundare în 
producerea ochiurilor 
de tricot, fără de care 
industria tricotajelor 
este de neconceput). 
Explicația acestui a- 
nonimat al mașinilor 
este cit se poate de 
simplă : aproape toate 
utilajele de specialita
te — mai precis 90 la 
sută din ele — sint 
rezultatele autoutil'ării.

Autoutilarea tinde 
să se încetățenească 
în tot mai multe sec-

toare. Ea presupune 
„bătaie de cap", dar 
e și comodă, în sensul 
că îți confecționezi 
utilajul ca o haină 
„pe măsură", făcută 
la croitor, cunoscîn- 
du-ți perfect nevoile. 
Este foarte mare și 
cîștigul uman, în sen
sul că acest „exerci
țiu" te îmbogățește cu 
un colectiv orientat 
spre creație, cu poftă 
de lucru. Pe lingă 
economii — nu rare
ori valutare — se 

. creează în fiecare uni
tate un climat propice 
noului, ideilor tehni
ce originale, crește 
gradul de participare 
a oamenilor la proce
sul de producție, plă
cerea cu care Lucrează 
ei și fără de oare 
munca devine o înda
torire automată, baza
tă pe inerție. Propor
ția luată, 
autoutilării amintește 
uneori de...
o dată utilată, o în
treprindere sau alta 
își poate reproduce, 
printr-un efort susți
nut, uneltele muncii.

— La noi autoutila
rea a început prin... 
utilare, ne-a spus tov. 
Vladimir Soleanicov, 
directorul Fabricii de 
ace de tricotat Bucu-

rești. în 1950, cînd a 
luat ființă fabrica, am 
încercat să colaborăm 
cu unele firme străine 
în vederea cumpărării 
utilajelor de care 
aveam nevoie ; unii 
s-au oferit să ne vîn- 
dă utilaje cu o vechi
me de numai 100 de 
ani — nu exagerez ! 
— alții ne-au refuzat. 
Așa am aflat că fa
bricarea acelor de tri
cotat — un articol 
care pare simplu — 
este obiectul unui se
cret industrial, 
ciudat, dar pe 
mondială poți 
para aproape 
numai mașini de pro
dus ace de tricotat nu. 
A trebuit să ne utilăm 
singuri. Fabrica 
ace de tricotat 
înainte de toate, 
priul ei produs.

Privit de departe, 
„pe fereastră", acul e 
definit de unii ca fiind 
o bucată de metal cu 
o gaură la un capăt. 
Privit de aproape 
însă ...Notăm : Pentru 
ca sîrma sau banda de 
oțel (a căror grosime 
nu depășește 1,4—0,5

Marți, 18 ianuarie a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Denis Seward

Laskey, în legătură cu plecarea wi 
definitivă din țara noastră.

La primire a luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a aviit loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

cerință ia ordinea zilei9

OMUL FAȚĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI.
• BRUSCA ÎNTRERUPERE A UNIVERSURILOR PARA 

LELE (0 ancheta socială pe marginea unui caz 
aparte)

• DARUL SÎNGELUI • OCAZIILE RATATE

Centralei Industriale a aluminiului, 
care este, totodată, și directorul uzi
nei, prin intrarea în funcțiune a unei 
noi hale de electroliză, producția de 
aluminiu va spori cu 10 la sută față 
de realizările anului trecut. Totodată, 
vom fabrica noi produse, noi aliaje din 
aluminiu.

Aflăm cu această ocazie că peste 
40 tone de aluminiu, cu denumirea 
I.M-6 (aliaj intre aluminiu și siliciu, 
care se bucură de aprecieri deosebite

• Acțiuni greviste de amplodre ® Fenomenul dublei ml* 
grații • Ce înseamnă un salariu de muncitor african...

La Uzina aluminiu
Slatina continuă seria succeselor 
înregistrate în anul trecut, cînd 
s-au obținut importante cantități de 
aluminiu peste plan. în răstimpul 
scurt care a trecut de Ia începutul 
acestui an și pînă 
ținut o producție 
peste 230 tone de 
din aluminiu.

— De altfel, în acest an, ne spune 
inginerul Alfred Catrai, director al

acum, aici s-a ob- 
suplimentară de 

aluminiu și aliaje

pentru calitate pe piața externă) au 
și fost expediate In Anglia. Acum este 
in curs de asimilare un nou produs 
— sîrma de aluminiu pentru conduc
tori electrici. In acest an se vor mai 
crea și alte aliaje de aluminiu cu si
liciu, crom, magneziu, mangan și titan 

pentru turnarea unor 
uzinele constructoare de

necesare 
piese în 
mașini.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

Deși nu atît de frecvente ca în ță
rile capitaliste dezvoltate, grevele și 
alte mișcări revendicative ale mun
citorilor din țările africane nu mai 
pot fi considerate un fenomen social 
rar întîlnit. Astfel, în ultimul timp 
pe continent au avut _loc puternice 
încleștări de clasă în.................
mibia, Mauritania.

Lupte muncitorești 
ternice ciocniri între 
liție, au avut loc zilele trecute in 
Rhodesia. O altă grevă importantă, 
remarcabilă mai ales prin durata 
sa de peste două luni — una din 
cele mai lungi semnalate pe teritoriul 
african — a făcut să înceteze acti
vitatea societății de mine de fier 
din Mauritania, aflate în stăpînirea 
unor monopoluri occidentale. Greva

însoțite de 
mineri și

pu
po-

în1 PENTRU PROTECȚIA MUNCII
1971 J APROAPE DOUA MILIARDE LEI!

Anul 1971 a însemnat un an de 
eforturi importante făcute de statul 
nostru în sectorul protecției muncii.

Statul a alocat pentru protecția mun
cii o sumă impresionantă: 1,7 miliarde 
lei ! Efortul acesta este ilustrat de 
creșterea absolută a cheltuielilor pen
tru un muncitor, care au fost .în 197] 
in jur de 440 lei (față de 308 în 1965). 
Din suma amintită, in primele nouă 
luni ale anului trecut s-au cheltuit 
272 milioane lei pentru mijloacele de 
tehnica securității, 114 milioane pen
tru instalații de ventilație, 210 milioa
ne pentru înfăptuirea unor măsuri și 
procurarea unor materiale igienico- 
sanitare, 369 milioane — echipament 
de protecție, 154 milioane — echipa
ment de lucru etc. Pentru redu
cerea noxelor la locul de muncă au 
fost puse în funcțiune unele insta
lații, care au îmbunătățit consi
derabil condițiile de lucru la fabricile 
de aglomerare de la combinatele si
derurgice Hunedoara și Reșița. Uzi
nele metalurgice Iași, uzina „Vulcan" 
București, Uzina mecanică Timișoara, 
în secții ale uzinelor textile „Dacia"- 
București, ,,Teba“-Arad, Fabrica de 
stofe-Brașov etc. Pe ansamblul eco
nomiei se constată o tendință favo
rabilă de cheltuire mai eficientă a 
fondurilor,; cheltuielile pentru tehni
ca securității și ventilație crescînd 
mai rapid — în comparație cu anii 
anteriori — ceea ce contribuie la îm
bunătățirea radicală a condițiilor de 
muncă.

A crescut preocuparea muncitori-

lor și inginerilor pentru realizarea 
de instalații și dispozitive de protec
ție. Astfel, în cursul anului trecut 
Inspecția de Stat pentru Protecția 
Muncii a avizat favorabil aplicarea 
la diferite locuri de muncă a peste 
120 de propuneri de noi dispozitive 
de protecția muncii, dintre care une
le sînt invenții sau inovații. De ase
menea, 50 de dispozitive realizate de

antigrizutos (realizat de ICEMIN) și 
altele.

Fără îndoială, toate aceste măsuri 
și-au găsit reflectarea în scăderea 
indicelui de frecvență a accidentelor 
de muncă cu 10 la sută, țara noastră 
situîndu-se printre țările cu indicii 
cei mai scăzuți pe plan mondial. în 
comparație cu anul precedent, numă
rul accidentelor cu gravitate deose-

® Indicele de frecvență a accidentelor de muncă a 

scăzut cu 10 la sută : printre cei mai mici pe plan 

mondial ® Abateri de la lege nesancționate în mod 

corespunzător

către diferite întreprinderi sau de 
către Institutul de. cercetări pentru 
protecția muncii, prezentînd un inte
res larg, au fast avizate pentru gene
ralizare în întreaga economie națio
nală. Printre acestea se numără dis
pozitivul de avertizare acustică Ia 
mersul înapoi al autobasculantelor 
în șantiere (realizat de' un colectiv 
al Trustului de construcții și mon
taje miniere din cadrul Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei), dis
pozitivul de protecție pentru ferăs- 
traie circulare de retezat cherestea 
(realizat de I.C.S.P.M.), dispozitivul 
pentru oprirea transportoarelor de tip

bită a scăzut cu peste 10 Ia sută. A 
scăzut și numărul accidentelor ușoare 
ca și al îmbolnăvirilor profesionale.

Cu toate acestea trebuie să consi
derăm că rezultatele obținute nu sînt 
încă pe măsura eforturilor făcute de 
statul nostru în acest domeniu. Ast
fel, asimilarea dispozitivelor existen
te se face uneori cu mare întîrziere. 
Iată Un exemplu edificator. De peste 
2 ani s-a realizat și aprobat, în ve
derea generalizării, un dispozitiv 
care semnalează intrarea brațului 
macaralei în zona de influență a li
niei electrice aeriene. Uzina de uti
laj petrolier Tirgoviște, care produce

automacaralele, amînă în mod nejus
tificat asimilarea și fabricarea aces
tui dispozitiv, iar în acest timp se 
produc accidente grave prin electro
cutare.

De asemenea, dispoziții legale în 
vigoare, indicații ale propriilor fo
ruri tutelare sînt încă grav încălca
te. Astfel, la întreprinderea de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați, ordinul ministrului pentru a- 
plicarea programului de măsuri n-a 
fost executat, el fiind lăsat în „grija" 
compartimentului ajutător de pro
tecție a muncii. Asemenea situații 
s-au mai constatat și la Centrala 
siderurgică Galați, uzina de utilaj 
chimic „Grivița roșie". Regionala 
de căi ferate Timișoara, C.E.I.L. 
Rimnicu-Vîlcea, Filatura română de 
bumbac București, întreprinderi ale 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
autobaze ale Ministerului Transpor
turilor. O situație nesatisfăcătoare se 
constată în numeroase unități ale in
dustriei locale și cooperației mește
șugărești.

Preocuparea insuficientă, pe care o 
constatăm în unele unități industri
ale, pentru înlăturarea noxelor, pen
tru tehnica securității și dotarea cu

Ing. Marian ANGELESCU 
adjunct al ministrului muncii 
șeful Inspecției de Stat 
pentru protecția muncii

(Continuare în pag. a Ii-a)

a încetat numai după ce societatea 
a satisfăcut cererile muncitorilor 
privind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, de trai și de asistență soci
ală.

începută concomitent în capitala 
Namibiei, Windhoec, și la Walvis 
Bey — principalul port al țării, gre
va a 13 000 de muncitori s-a extins 
în întreaga țară, inclusiv în batus- 
tane (rezervațiile speciale, create de 
puterea opresoare, Republica Sud- 
Africană).

Am citat cîteva exemple actuale. 
Trebuie spus însă că în ultimii ani 
puternice greve au avut loc și în 
Africa de Sud, Nigeria, Ghana, Se
negal, Zambia, Republica Zair, Su
dan, Volta Superioară, Dahomey etc.,
— toate demonstrînd afirmarea con
științei de clasă, voința și combati
vitatea tinerei clase muncitoare a- 
fricane.

Dezvoltarea proletariatului în Afri
ca este de dată relativ recentă. 
Exploatarea marilor resurse de ma
terii prime ale continentului — des
chiderea de mine, crearea de plan
tații moderne, construcția de căi de 
comunicație — a determinat aboli
rea vechiului sistem al muncii for
țate, menținut pînă în preajma pri
mului război mondial și introduce
rea muncii salariate. Dar creșterea 
clasei muncitoare nu a avut loc 
intr-un ritm prea susținut, in peri
oada dintre cele două războaie, din 
motive evidente. Dominația coloni
ală în Africa a urmărit frînarea dez
voltării forțelor de producție, îm
piedicarea creării unei industrii; via
bile, pentru că, în concepția metro
polelor, continentul trebuia să ră- 
mînă doar o sursă de materii prime 
și o piață de desfacere pentru mo
nopolurile vest-europene. Drept 
consecință, a avut loc și o frînare 
a dezvoltării sociale — colonialiștii 
făcind totul pentru menținerea unor 
forme ancestrale de organizare so
cială.

în aceste condiții, singurele con
centrări de muncitori s-au produs 
doar în mine, pe plantații șl în pu
ținele întreprinderi mari, create de 
colonialiști in cîteva teritorii. în 
prezent, trei pătrimi din producția 
industrială a Africii și 90 la sută 
din producția de energie electrică a 
continentului se află concentrate în. 
șase țări relativ mai dezvoltate, în 
primul rînd Africa de Sud și Repu
blica Arabă Egipt.

O altă consecință a modului sti- 
hinic în care. s-a desfășurat dezvol
tarea industrială este menținerea 
muncitorilor la un nivel scăzut, atît 
de cultură, cit și de calificare pro
fesională. Slaba dezvoltare a unor 
ramuri industriale — metalurgia, 
producția mijloacelor de producție
— care cer o înaltă calificare, a fă
cut ca muncitorii africani să nu fie 
încurajați să frecventeze școli. Sînt

Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a VII-»)
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In scrisoarea, trimisă redacției, to
varășul IOAN FRÎNCU, lăcătuș la 
Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Alba, solicită un răs
puns în legătură cu rolul stimulilor 
morali în socialism.

înainte de a intra în fondul pro
blemei se cuvine precizat ce se în
țelege prin stimuli morali. Incer- 
cînd o succintă definiție, am putea 
spune că stimulii morali reprezintă 
acei factori de natură să declan
șeze imbolduri. Încurajări, să-i în
suflețească pe oameni și pe aceas
tă cale să le sporească interesul 
pentru activitatea pe care o desfă
șoară.

Pentru a pătrunde mai adine sen
sul. noțiunii de stimuli morali, so
cotim că trebuie să o raportăm la 
ceea ce înseamnă un sistem de co
interesare (între cei doi termeni — 
stimulare și cointeresare — deose
birea ni se pare doar de ordin se
mantic, ambii reflectînd același con
ținut). la polivalența elementelor 
lui componente.

între aceste elemente se disting, 
in primul rînd, interesele economi
ce, de ordin material, care deter
mină acțiunile oamenilor, întreprin
derilor, organizațiilor economice si 
statului in procesul producției, cir
culației. acumulării și consumului.

Stimularea (cointeresarea) mate
rială are în vedere tocmai aceste 
interese. însuși principiul funda
mental al repartiției în socialism 
este profund stimulator și totodată 
profund etic. Potrivit acestui prin
cipiu există o cointeresare funda
mentală, de bază, care se reali
zează în societatea socialistă prin 
retribuirea oamenilor in raport cu 
cantitatea, calitatea și importanța 
socială a muncii prestate. O aseme
nea cointeresare reprezintă, in con
dițiile socialismului, o necesitate o- 
biectivă, întrucît în acest stadiu 
forțele de producție nu au atins acel 
grad înalt de dezvoltare, care să 
facă pasibilă repartiția după nevoi: 
pe de altă parte, mai există deose
biri esențiale între munca fizică și 
munca intelectuală, între munca 
calificată și munca necalificată, iar 
conștiința oamenilor nu a atins ni
velul conștiinței comuniste și, prin 
urmare, munca nu a devenit încă 
o necesitate vitală a oamenilor. 
Retribuirea oamenilor potrivit re
zultatelor muncii lor este modalita
tea sigură de a-i stimula în creș
terea și perfecționarea producției. 
Cine muncește mai mult și mai 
bine este îndreptățit să primească 
mai mult din partea societății.

Subliniind însemnătatea cointere
sării materiale, nu trebuie însă să 
pierdem din vedere stimuli! morali, 
componentă intrinsecă a sistemului 
social de cointeresare. Este adevărat 
că despre aceștia s-a vorbit uneori 
mai puțin, ca urmare a unei anu
mite tendințe simplificatoare — de 
a limita sfera cointeresării la sti
mula materiali, subapreciindu-se

rolul conștiinței oamenilor în rea
lizarea sarcinilor economice. Or, o a- 
semenea mentalitate nu ține seama 
de specificul societății socialiste, de 
situația radical schimbată pe care o 
au aici oamenii muncii față de ca
pitalism. Este știut că în timp ce 
în capitalism, muncitorul neavînd 
alt bun decît forța sa de muncă, 
este nevoit să și-o vîndă capitalis
tului pentru a nu muri de foame, 
cu alte cuvinte el participă la ac
tivitatea productivă sub imperiul 
constrângerii economice — în socie
tatea Socialistă clasa muncitoare 
este nu numai producătoare, ci și 
proprietară a mijloacelor de pro
ducție, și ca atare muncește nu sub 
imperiul unei constrângeri exterioa
re, cî din convingerea că muncește

Este adevănat că Lenin a atras a- 
tenția că edificarea societății socia
liste poate avea loc „nu direct bi- 
zuindu-se pe entuziasm, ci cu aju
torul entuziasmului generat de ma
rea revoluție, pornind de la intere
sul personal, de Ia cointeresarea 
personală..." (Opere complete, voi. 
44, pag. 152, Editura Politică, 1967). 
Din accentul pus pe cointeresarea 
personală, materială, nu decurge 
însă nicidecum în mod necesar o 
subapreciere a stimulilor morali.

Problema ne apare și mai clar 
dacă ne gîndim că — deși determina
tă, condiționată de existența socia
lă — conștiința exercită acțiunea ei 
proprie asupra acesteia. Cu atit mai 
mult în societatea socialistă, care se 
construiește în mod conștient, con

Ce rol îndeplinesc stimulii 
morali în dezvoltarea 

noastră socială?
pentru sine, că numai în felul a- 
cesta își poate făuri propria bună
stare, poate asigura progresul ge
neral.

Noua calitate a celor ce muncesc, 
ca deținători ai întregii puteri și 
stăpîni ai destinelor lor, convinge
rea lor că dezvoltarea economiei na
ționale întărește cuceririle revolu
ționare socialiste, că aceasta și nu
mai aceasta asigură premisele 
creșterii propriului nivel de trai, 
conștiința unității indisolubile a in
tereselor particulare, individuale, cu 
interesele generale, acționează ca 
un puternic stimulent moral, sînt 
în măsură să declanșeze un autentic 
entuziasm in muncă, dorința de a 
lucra cît mai mult, chiar peste pro
gram și chiar fără o remunerare 
suplimentară. Este fenomenul pe 
care Lenin l-a relevat în celebra sa 
lucrare ..Marea inițiativă", califi- 
cîndu-1 ca „un eroism măreț", ca 
„un început de fapt al comunismu
lui". „Comunismul — scria el — în
cepe acolo unde muncitorii de 
rînd, biruind greutățile muncii, 
manifestă o grijă neprecupețită 
pentru ridicarea productivității 
muncii, pentru păstrarea fiecărui 
pud de griu, de cărbune, de fler 
sau de alte produse, care nu Ie re
vin lor personal și nici ființelor ce 
le sînt „apropiate", ci unor ființe 
„îndepărtate", adică întregii socie
tăți..." (Opere complete, voi. 39, 
pag. 22—23. Editura politică, 1966).

știința nu este sortită la o inevita
bilă rămînere în urmă față de exis
tența socială, ci poate să se ridice 
la nivelul ei și să-i accelereze dez
voltarea, ca o puternică forță mo
trice a progresului. în aceste con
diții, crește în mod firesc și rolul 
stimulilor morali, care se adresea
ză conștiinței. între stimulii morali 
și nivelul conștiinței există astfel o 
relație directă : cu cit conștiința 
socialistă este mai înaltă, cu atît ea 
constituie un teren mai receptiv 
pentru stimulii morali ; la rîndul 
ei, conștiința socială înaintată, înțe
legerea îndatoririlor și responsabi
lităților fiecăruia față de mersul 
societății socialiste constituie toc
mai motorul acestor stimuli.

în concluzie, am putea aprecia că 
societatea socialistă nu numai că 
generează prin însăși natura ei 
stimuli morali de o forță iară pre
cedent, dar ii ridică Ia rolul unui 
factor deosebit de important al creș
terii producției, al unei autentice 
pîrghii a progresului rapid, neîntre
rupt, al societății.

Problema care se pune în socia
lism în ce privește ..tilizarea siste
mului de cointeresare este aceea de 
a asigura un raport cît mai judi
cios între stimulii materiali ți mo
rali, de a nu subaprecia nici unul din 
aceștia, in așa fel îneît acțiunea lor 
conjugată să ducă la întărirea dis
ciplinei în muncă, la formarea și 
consolidarea unei atitudini înainta

te față de avutul obștesc, la fructi
ficarea pe multiple planuri, inclu
siv cel educativ, a avantajelor de 
care dispune societatea noastră. în
tregul sistem de cointeresare are 
menirea de a promova valorile au
tentice. de a-1 situa pe om în con
textul social la adevăratele lui di
mensiuni, în funcție de contribuția 
adusă la dezvoltarea social-econo- 
mică a țării.

îmbinarea cointeresării materiale 
cu stimulii morali se află perma
nent în atenția partidului și statu
lui nostru. Referindu-ne aici numai 
la stimulii morali, problemă care 
formează subiectul rîndurilor de față, 
amintim că acțiunea lor în socie
tatea noastră este atestată convin
gător de vigoarea, cu care se des
fășoară întrecerea socialistă. Faptul 
că colectivele de oameni ai mun
cii se întrec în a găsi cît mai 
multe rezerve interne și a le pune 
în folosul progresului nostru pe 
toate planurile, exprimă în mod 
viu spiritul de emulație care ani
mă clasa noastră muncitoare, entu
ziasmul cu care ea înfăptuiește po
litica partidului, reflectă mediul 
ambiant general, determinat de fap
tul că trăim într-o societate în care 
munca constituie o chestiune de o- 
noare, în care contribuția Ia dez
voltarea țării este apreciată de în
treaga societate.

Evident, cointeresarea morală in
clude o serie de recompense mora
le care au fost clar reglementate 
în țara noastră prin diferite hotă- 
rîri de partid, legi sau acte nor
mative. Amintim doar citeva — a- 
cordarea titlului de fruntaș în pro
ducție, a steagului de unitate frun
tașă. acordarea de ordine, medalii, 
a insignei de fruntaș, decernarea 
titlului de „Erou al muncii socialis
te", citări, popularizarea sub dife
rite forme a exemplului personal.

Stimulentele morale, ca de alt
fel și cele materiale, trebuie ast
fel cultivate încit, în fiecare loc de 
muncă, ele să aibă o puternică re
zonanță în rindul colectivului. Pe 
acest tărîm se întîlnesc măsurile de 
perfecționare a formelor de organi
zare și conducere a societății cu 
vasta activitate politică și educativă 
pe care partidul nostru o desfășoa
ră în direcția dezvoltării conștiinței 
înaintate în rîndurile celor ce mun
cesc. Programul de educație socia
listă a maselor adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie anul 
trecut constituie și în această pri
vință un instrument deosebit de e- 
ficient. Pentru că, cu cît va fi mai 
înaltă conștiința fiecăruia dintre noi, 
cu atît mai adînc vor fi înțelese de 
fiecare din noi problemele vieții 
noastre și, ca atare, cu atît mai 
mare va fi și efortul de valorifi
care a izvorului de energie a în
tregului popor, cu atît mai bine vor 
fi îndeplinite comandamentele ma
jor® ale construcției socialiste.

Conf. inilv.
dr. Gheorțjhe TOMESCU

Protecția muncii
(Urmare din pag. I)

FAPTUL
DIVERS
Mica 
detectivă

Intr-una din serile trecute, 
Dobre Daniela, elevă in clasa a 
Vil-a de la școala generală din 
Ștefănești (Vîlcea), a găsit mer- 
gînd pe drum 1 000 lei. S-a dus 
cu banii acasă și, asemenea unui 
detectiv, a pornit prin sat pen
tru a afla cine-i păgubașul. Deo
dată, chiar in apropiere de lo
cul în care găsise ea banii, a 
zărit lumina unei lanterne. Doi 
bărbați cercetau într-o tăcere 
desăvîrșită, fiecare hirtie, fie
care umbră. Daniela i-a recu
noscut pe amîndoi. Dar cum să 
se convingă că ei și nu altcine
va pierduse suma respectivă ? 
A pornit „să iscodească" ce anu
me se discută in familiile celor 
doi. Și... s-a convins. Soția 
unuia dintre ei. Ecaterina Mi- 
trache, primise chiar în ziua 
aceea de la consiliul popular 
1 000 lei pentru nașterea celui 
cle-al treilea copil. Cîteva mi
nute mai tîrziu, o fetiță cu fața 
îmbujorată îi înmina. emoțio
nată, întreaga sumă. A doua z.^ 
cînd s-au aflat toate acestea, 
interviuri fulger cu cele două 
„eroine" ale întîmplării. Pionie
ra : „încă din clipa în care am 
văzut.atîția bani, m-am întrebat 
ai cui să fie și mă bucur că am 
aflat în foarte scurtă vreme". 
Mama : „Cind fiul meu va fi 
mare, îi voi povesti cele intim- 
plate. Să fie și el așa cum este 
Daniela".

In rîndurile ce urmează răspun
dem la întrebarea adresată redac
ției de tovarășul ION ILIE, econo
mist. la întreprinderea de industrie 
locală din Caransebeș : Ce în
seamnă valorificarea moștenirii 
culturale ?

Marxism-leninismul s-a constituit 
și s-a dezvoltat ca o concepție uni
tară și multilaterală asupra lumii, 
ca un șir coerent de răspunsuri 
la întrebările pe care omenirea 
și le-a formulat în legătură cu 
cele mai diverse manifestări ale 
existenței sale. Printre aceste răs
punsuri, consecvent științifice sub 
raport teoretic și de o mare eficien
ță din punct de vedere practic, se 
înscriu și cele referitoare la actul 
cultural și la valorificarea lui.

Filozofia și estetica marxistă con
cep cultura și arta în lumina unei 
împletiri dialectice între factorii de 
discontinuitate și de continuitate. 
Fiecare popor își îmbogățește con
tinuu tezaurul cultural cu noi si 
noi realizări, care fiecare poartă 
pecetea particulară a condițiilor- 
nașterii șale, dar se și integrează 
în mersul ascendent al respectivei 
comunități și al întregii omeniri. 
Prezentul îsi cunoaște și își recu
noaște antecedentele, desăvîrșin- 
du-se prin asimilarea lucidă și se
lectivă a valorilor trecutului. El 
preia aceste valori acumulate de-a 
lungul secolelor, dar le valorifică 
anume pentru sine, pentru nevoile 
propășirii sale. El împletește orga
nic obiectivitatea aprecierii trecutu
lui cu funcționalitatea contemporană 
a acestei acțiuni.

Marx. Engels; Lenin au dezvăluit 
cu clarviziune principiile unei atari 
valorificări științifice si eficiente a 
culturii și artei. întreprinsă în lu
mina ideologiei clasei muncitoare și 
în perspectiva societății comuniste. 
Ei au subliniat necesitatea de a în
suși activ „tot ce a fost mai de 
preț în dezvoltarea de mai bine tie 
două miî de anî a gîndîrii si cultu
rii umane" și de a respinge cu 
b.otărîre tot ce a stat în calea aces
tei dezvoltări. Ei au cerut în con
secință ca înlăuntrul tradițiilor cul
turale. îndeosebi al celor generate 
de societatea capitalistă, să se ope
reze delimitările de rigoare, să se 
ia act de antinomiile proprii so
cietății îmnărțite în clase antago
nice. de dubla ei continuitate — 
progresistă și reacționară. Ei s-au 
ridicat atît împotriva atitudinii ni
hiliste, proletcultiste de respingere 
sectară a valorilor proprii culturi
lor naționale, rit. si împotriva ati
tudinii liberaliste, de preluare 
necritică a produselor contradicto
rii sau lipsite de valoare din cadru! 
fiecăreia dintre aceste orînduiri.

Principiile marxist-leniniste cu 
privire la valorificarea moștenirii 
culturale, la înalta menire a lite
raturii și artei în viața spirituală 
a poporului călăuzesc statornic 
activitatea Partidului Comunist 
Român. Trecînd în revistă ceea ce 
s-a înfăptuit pe acest tărîm, nu se 
poate ignora că alături de rezul
tatele de seamă obținute s-au ma
nifestat și unele lipsuri, erori. Este

meritul partidului că, analizînd ac
tivitatea desfășurată și trăgînd în
vățămintele necesare, i-a. înarmat 
pe toți cei ce lucrează în acest do
meniu cu o concepție clară asupra 
principiilor și criteriilor valorifică
rii moștenirii culturale, acestea gă- 
siridu-și o amplă aplicare în peri
oada istorică marcată de congre
sele al IX-lea și al X-lea ale parti
dului. Cu deosebită claritate au 
t'ost -reafirmate aceste principii 
de către secretarul general al 
partidului nostru în propune
rile de măsuri pentru îmbună
tățirea activității politico-ideolo- 
gice, în expunerea la Consfătui
rea de lucru a activului de partid 
din domeniul ideologiei și in expu
nerea la plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971, expunere adoptată 
în unanimitate ca document pro
gramatic al partidului.

Este cunoscut că culturile diferi

Ceaușescu a lansat o chemare vi
brantă către criticii literari și de 
artă, care „trebuie să acționeze în
totdeauna în spiritul principiilor 
marxist-leniniste, să fie nepărtini
tori și obiectivi, să contribuie prin 
tot ceea ce scriu Ia ridicarea artei 
noastre la un nivel tot mai înalt. 
Ei trebuie să militeze pentru o artă 
realistă și profund umanistă."

Aceste indicații stau la temelia 
întregii activități cultural-educative 
din țara noastră, inclusiv la teme
lia valorificării comorilor artistice 
ale trecutului. înfăptuită în vederea 
plămădirii personalității multilate
ral dezvoltate a constructorului so
cietății socialiste, tntre stima noas
tră pentru înaintași și propriile 
noastre sarcini formative și trans
formatoare nu există și nu poate 
exista vreo ruptură. Noi nu ne clă
dim orînduirea pe un loc gol, ci în 
prelungirea celor mai bune tradiții

Ce înseamnă valorificarea 
moștenirii culturale?

telor epoci nu au fost . și nu sînt 
omogene. Fiecare moment istoric 
premergător a fost marcat de acu
mularea unor valori certe, înnoi
toare, alături de care s-au mani
festat însă și tendințe retrograde. 
Tendințele progresiste și cele con
servatoare pot exista nu numai în 
cadrul aceleiași culturi, dar chiar 
și în aceeași creație sau în aceeași 
operă individuală : asemenea si
tuații contradictorii ne obligă la 
disocieri pe cît de subtile, pe atit de 
hotărîte. Se poate întimpla ca în 
activitatea unui om de cultură din 
trecut anumite virtuți estetice să se 
fi împletit cu o seamă de servituți 
ideologice sau poziții politice cu 
caracter reacționar ; recunoașterea 
și relevarea necesară a tuturor bi
ruințelor artistice nu vor putea, de 
aceea, niciodată constitui o scuză 
pentru eventuala trecere sub tăcere 
a unor eșecuri politice sau filozo
fice. Socialismului, ca chintesență a 
cunoașterii, ca încununare a gîn- 
dirii celei mai înaintate, îi revine 
în mod firesc îndatorirea de a a- 
cumula și sintetiza tot ce a creat 
original și durabil mintea omu
lui. și totodată de a respinge tot ce 
a fost înapoiat în fiecare etapă a 
istoriei ; el își însușește tradițiile 
culturale umaniste și democratice, 
ideile progresiste .materialiste, dar 
se împotrivește cu intransigență 
partinică oricărei idei cu caracter 
reacționar, oricăror manifestări de 
iraționalism și. idealism, ceață 
mistică sau atitudine retrogradă.

Dind o înaltă apreciere contribu
ției înaintașilor la dezvoltarea cul
turii noastre. tovarășul Nicolae

ale noastre, față de care nu adop
tăm însă o atitudine idilic-„pasei.s- 
tă“, ci pe care le implicăm înfăp
tuirilor contemporane și le promo
văm anume pentru contemporanei
tate. Noi nu concepem de aceea 
nici un fel de ocolire a problemelor 
actuale majore, inclusiv prin cu
fundarea într-un trecut îndepărtat 
și idealizat. Orice fel de apologie 
hieratică a unor stări de lucruri de 
mult apuse și adeseori profund 
contradictorii ne este străină. A- 
ceasta, pentru că viziunea marxist- 
leninistă despre lume este domi
nată de un istorism consecvent în 
toate demersurile ei, deci și în ex
plicitarea ascensiunii complexe a 
culturii vreme de multe secole. Cul
tura și arta au fost întotdeauna an
grenate în ansambluri economice, 
politice și ideologice variate, ele se 
cuvin descifrate de aceea în cadrul 
și pe baza acestor procese, fără de
nigrări sau înfrumusețări — în cele 
din urmă deopotrivă de neadevă
rate și de inoperante.

Comuniștii sînt însuflețiți de cea 
mai vie și mai autentică mindrie 
națională, dar numai față de valo
rile progresiste ale culturii po
porului căruia îi aparțin. Pen
tru ei se împletesc dialectic și 
se definesc reciproc atît punctele 
de vedere national și internațional 
— în hotărîrea tor de a-și intensi
fica aportul propriu ta schimbul 
mondial de valori cultural-artfsti.ce, 
cît și punctele de vedere național 
și social — în activitatea lor de a- 
similare creatoare a culturii din 
trecut

Sentimentul firesc și nobil al

mindriei naționale, întemeiat pe 
încrederea în creativitatea ine
puizabilă a poporului, se opu
ne cu intransigență revoluționară 
ploconirii cosmopolite față de 
tot ce vine1 de peste hotare, 
ca și oricărei îngustimi na
ționaliste sau oricărui exclusi
vism șovinist. Tocmai în acest 
sens sublinia secretarul general al 
partidului că, relevînd ceea ee 
este prețios în literatura trecu
tului, nu trebuie să trecem 
cu vederea lucrările cu tendințe re
trograde, reflectând concepții contra
re intereselor progresului patriei 
noastre, intereselor celor ce mun
cesc.

Sub îndrumarea partidului s-au 
obținut în ultimii ani deosebit de 
grăitoare realizări în valorificarea 
tezaurului cultural al patriei. Au 
fost explorate și propagate variatele 
comori folclorice din România. 
S-au publicat numeroase edi
ții ale clasicilor literaturii, au 
fost organizate expoziții și tipă
rite albume din operele artiștilor 
plastici de seamă, s-au popularizat 
creațiile muzicale de felurite ge
nuri ale compozitorilor noștri. 
Prin aceste eforturi, corifeii litera
turii și artei noastre au redevenit 
și continuă să redevină mereu 
„contemporanii noștri". Au fost ex
tinse acțiunile de valorificare asu
pra publicisticii, criticii literar-ar- 
tistice și esteticii din secolul trecut, 
de la începutul acestui veac și din
tre cela două rozboaie mondiale. 
Toate aceste acțiuni au îmbrățișat 
deopotrivă cultura poporului român 
și a naționalităților conlocuitoare. 
Totodată au fost supuse unor co
mentarii minuțioase diverse perso
nalități, curente de idei sau orien
tări culturale, partidul îndemnând 
stăruitor ca în această acțiune de 
valorificare să nu se piardă nici o 
nestemată reală a trecutului. Pu
tem afirma că niciodată înain
te nu s-a înregistrat un nu
măr atît de impresionant de stu
dii, monografii^ și lucrări sintetice 
asupra trecutului literar și artistic 
din România, ca în ultimii ani. A- 
cestui spor cantitativ îi corespunde 
și o maturizare calitativă. El obli
gă implicit la o atitudine de ma
ximă responsabilitate din partea 
criticilor, istoricilor și teoreticieni
lor' fenomenului de cultură. Nici 
un creator demn de acest nume nu 
are nevoie de comentatori care-tși 
ascund incapacitatea analitică în 
spatele unor exclamații și epitete. 
Exege’a serioasă presupune conju
garea stimei cu spiritul critic. Dia
logul între epoci înseamnă con
fruntare vie și uneori înfruntare 
ascuțită între opinii. exprimarea 
clară a propriilor puncte de vede
re. Este tocmai ceea ce cere 
partidul nostru, prin chemarea a- 
dresată oamenilor de cultură și artă, 
ca întreaga lor activitate nobilă, 
însuflețită de concepția revoluțio
nară a clasei muncitoare, să ser
vească unui singur scop : educației 
socialiste, comuniste.

Prof. univ. dr. Ion IANOȘI

dispozitive aduce după sine un în
treg cortegiu de neajunsuri : în pri
mul rînd accidente, uneori grave, 
îmbolnăviri profesionale și, totodată, 
cheltuieli neeconomicoase impor
tante din bugetul statului pentru a- 
cotdarea diferitelor sporuri, progra
me reduse de muncă, concedii su
plimentare. Adeseori, unele condu
ceri de întreprinderi merg pe linia 
greșită de a rezolva problemele prin 
acordarea de asemenea _ avantaje 
momentane, în loc să ia măsuri care 
să ducă la eliminarea cauzelor de 
accidentare și îmbolnăvire profe
sionale. Nu în rare cazuri se con
stată cheltuirea de sume importante 
pentru investiții de protecția muncii 
fără eficacitatea corespunzătoare. 
Astfel, la Uzina de autocamioane 
Brașov, la uzinele „Electroputere", 
Uzina de vagoane Arad s-au con
struit instalații de ventilație care nu 
funcționează sau au un randament 
scăzut. Lipsa de îndrumare și con
trol din partea organelor compe
tente a condus și la cheltuirea din 
fondurile destinate protecției mun
cii a unor sume pentru lucrări care 
n-au legătură cu aceasta : nivelări 
de pardoseli, băi, vestiare, cantine, 
amenajări de dormitoare, drumuri de 
acces etc. (Combinatul chimic Tîrnă- 
veni, Uzinele chimice române Bucu
rești, Combinatul siderurgic Galați, 
Regionala C.F.R.-București etc.). 
Iată, de ce considerăm că este obli
gatoriu ca în întreprinderi să se im
pună o mai judicioasă Cheltuire a 
fondurilor de protecția, muncii, pe 
bază de analiză temeinică și planifi
care. în funcție de nevoile concrete 
și nu de aprecieri globale raportate 
la cheltuielile anului precedent.

Se pune întrebarea : de ce tole
rează ministerele, alte organe cen
trale, Inspecția de Stat pentru pro
tecția Muncii, organele ei teritoriale 
diferitele abateri, de ce nu intervin 
mai energic ?

Fără îndoială că deficiențele care 
mai există nu sînt străine de conți
nutul activității organelor de control 
în domeniul protecției muncii. Lipsa 
de fermitate a unor inspectori față 
de cei care încalcă prevederile le
gislației de protecția muncii contri
buie în mare măsura la această si
tuație. Se adaugă la aceasta și faptul 
că nu se folosește în suficientă mă
sură sprijinul pe care îl pot acorda 
activității de control inspectorii ob
ștești de protecția muncii din cadrul 
grupelor sindicale. Este vorba de un 
larg activ obștesc prea des încă ne
glijat și subestimat.

Dincolo de lipsurile proprii, pri
vind urmărirea insuficientă a respec
tării și aplicării legislației în vigoare, 
trebuie totuși să arăt că prin natura 
lor și prin capacitatea de cuprindere, 
organele de control nu pot asigura 
o supraveghere permanentă la fie
care loc de muncă. Un asemenea 
control de detaliu revine, prin lege, 
celor care conduc direct procesele de 
muncă. De aceea consider că. pro
blema ridicării gradului de răspun
dere al conducătorilor care au obli
gații legale în domeniul protecției 
muncii capătă în viitor un caracter 
primordial.

Analiza activității de protecția 
muncii efectuată în cursul anului 
trecut de Consiliul de Miniștri și de 
Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, ca și programul de măsuri 
adoptat, au dat un nou impuls activi
tății din întreprinderi pentru înlătu
rarea deficiențelor care mai există .în 
acest domeniu. Programul prevede 
stabilirea de responsabilități nomi

nale și termene de realizare a mă
surilor ce se impun, pe departamente 
și unități de producție. De aseme
nea, el obligă conducerile întreprin
derilor ca la analiza planului de 
producție să examineze în mod obli
gatoriu și felul în care se realizează 
sarcinile de protecția muncii și să 
stabilească modalități concrete, ope
rative de înlăturare a deficiențelor 
constatate. O serie de indicații din 
program se referă la necesitatea ca 
uzinele și instalațiile să aibă asigu
rate cerințele normelor de protecția 
muncii, încă din faza de proiectare. 
Traducerea în viață a programului 
care a început în ultimele luni ale 
anului trecut urmează să contribuie 
la înlăturarea definitivă a unor 
cauze de accidente de muncă și îm
bolnăviri profesionale într-un viitor 
apropiat. In conformitate cu acest 
program s-a intensificat controlul. 
Inspecției de Stat pentru . protecția 
muncii, al organelor sale teritoriale, a- 
cesta devenind mai calificat, concret 
și exigent. O exemplificare. Datorită 
faptului că în unele secții sau ate
liere, nivelul noxelor depășește limi
tele admise, multor unități nu li se 
acordase autorizația sanitară prevă
zută de lege. Pentru lichidarea aces
tei situații, prin programul mențio
nat s-a stabilit ca unitățile în cauză, 
eu sprijinul organelor tutelare, să. 
prevadă măsurile necesare în vede-' 
rea asigurării, într-un termen cit mai 
scurt, a condițiilor de obținere a au
torizației respective. Un control efec
tuat a scos în evidență faptul că cea 
mai mare parte dintre întreprinderi 
(din 200 controlate) au stabilit mă
suri. concrete pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ; mai mult — 
în peste 50 de unități din municipiul 
București și județele Galați, Olt, 
Dolj etc. — s-au asigurat într-un 
termen scurt condițiile cerute de ac
tele normative în vigoare, ele pri
mind autorizația sanitară. Se dove
dește astfel. în practică, că deseori, 
cu insistentă și exigență din partea 
organelor de control și cu efortul 
corespunzător al celor care trebuie 
să execute lucrările, deficiențe care 
se mențineau de multă vreme pot fi 
înlăturate operativ. S-a constatat 
însă că multe întreprinderi n-au 
întreprins nimic în acest sens.

Axîndu-și activitatea pe urmărirea 
traducerii în viată a programului de 
măsuri stabilit de Consiliul de Mi
niștri și Comitetul Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Inspecția de Stat 
pentru Protecția Muncii își va întări 
activitatea de control preventiv asu
pra modului în care se realizează 
noile obiective industriale, pentru ca 
o dată intrate în funcțiune ele să 
corespundă tuturor cerințelor, va a- 
corda o atenție sporită temelor de 
cercetare în institutele departamen
tale în scopul soluționării probleme
lor tehnice de protecția muncii. De 
o atenție deosebită va trebui să se 
bucure îmbunătățirea calitativă și 
diversificarea sortimentală a echipa
mentului de protecție și de lucru. In 
acest sens, organele centrale produ
cătoare de echipament au elaborat, 
ca urmare a dispoziției Consiliului 
de Miniștri, planuri concrete de mă
suri în acest domeniu. De asemenea, 
inspecția se va preocupa de ridicarea 
exigenței in activitatea de control a 
corpului de inspecție și de creșterea 
nivelului de pregătire și competentă 
a compartimentelor de protecția 
muncii din întreprinderi. Toată ac
tivitatea în acest domeniu este orien
tată spre atingerea în acest an a 
unor noi și mai înalte cote de efi
ciență în domeniul activității de pro
tecție a muncii.

la
au

Duminică după-amiază, 
casa de cultură din Slatina 
fost programate două spectaco
le de operetă, susținute de Fi
larmonica de Stat din Craiova, 
cu participarea soliștilor Cleo
patra Melidoneanu și Dorin 
Teodorescu, de la 
operetă 
seara de 
avut loc. Pentru că organizato
rii nu au luat măsuri de încăl
zire a sălii. Și aceasta, cu toate 
asigurările date chiar în dimi
neața zilei respective. Mai mult, 
la ora 17, cînd trebuia să încea
pă primul spectacol, singurul 
„oficial" al casei de cultură care 
a primit, numerosul public și pe 
cei 70 de artiști a fost... femeia 
de serviciu ! Directorul casei de 
cultură, Nicolae Fulga, era ple
cat la Drăgăr.ești, intr-un scurt 
^turneu de informare" asupra 
altor, formații participante la un 
concurs niiizical-coregrafic, O 
farsă inedită, dar nu și aplau
dată. Ce-ar fi dacă forurile de 
resort i-ar obliga pe „autori" să 
suporte toate cheltuielile pentru 
aducerea ei la... scenă des
chisă ?

Și
Teatrul 

din București, 
operetă nu a

de 
Dar 
mai

Proiectilele 
nu se coc !

Acum citeva
mitru, elev în . ... .. _
școala generală din Cozieni (Bu
zău.), a găsit 
raza comunei 
iectil ruginit, 
demonteze cu 
fost chip. Ce 
ceastă situație ? Fără să 
prea mult pe gînduri, a 
dus focosul în... soba de 
După cîteva clipe, acesta 
plodat, iar autorul „experien
ței", în urma rănilor grave su
ferite. a trebuit să fie internat 
în spital.

zile, Matei Du- 
clasa a Vil-a la

pe o pajiște din 
un focos de pro- 
A încercat să-1 
ciocanul, dar n-a 
să facă el în a- 

stea 
intro- 
gătit ! 
a ex-

„Piatra 
Teiului" la..
microscop

Constructorii barajului și la
cului de acumulare de la Bicaz 
au ocrotit cu grijă unul din cele 
mai reprezentative monumente 
ale naturii din această zonă. 
Este vorba de „Piatra Teiului", 
formată dintr-un masiv calcaros, 
deosebit de rocile întâlnite pe 
Valea Bistriței. în urma cerce
tărilor întreprinse, o echipă de 
specialiști a stabilit că această 
piatră, a cărei virstă numără nu 
mai puțin de 140 de milioane de 
ani, era un „recif pigmeu" pe 
care animalele marine îl folo
seau ca loc de refugiu din ca
lea unor vertebrate mai puter
nice. Examinată la microscop, 
„Piatra Teiului" a dat la iveală 
cochilele unor întregi generații 
de corali, moluște sau forami- 
nifere, care, in decursul mile
niilor, i-au împrumutat aces
teia forma turnului semeț și so
litar, înalt de aproape 23 de 
metri, acum un adevărat punct 
de atracție pentru turiști.

Columbofilă

k

r-
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I
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și nu prea...

Acțiune de vaccinare

antipoliomielitică a
Ministerul Sănătății 

aduce la cunoștință 
că. începînd cu data 
de 20 ianuarie a. c.. în 
întreaga țară se des
fășoară 
vaccinare
mielitică a 
născuti între 
brie 1970 și 
brie 1971, ca și a ce
lor omiși sau vaccinați

acțiunea de 
antipolio- 

copiilor 
1 decem- 

1 decem-

incomplet în acțiunea 
de anul trecut.

Vaccinurile produ
se de Institutul „Dr. 
I. Cantacuzino" din 
București se vor ad
ministra sub formă 
de picături, pe cale 
bucală. Vaccinarea se 
face prin circumscrip
țiile 
riale

sanitare terito- 
în trei etape :

copiilor
20—25 ianuarie; 20—25 
februarie ; 15—20 a-
prilie. La această ac
țiune de vaccinare sînt 
invitați a-și prezenta 
copiii la circumscrip
țiile sanitare teritoria
le atît. localnicii, cît și 
familiile cu domiciliu 
flotant sau care in 
etapa de vaccinare se 
află ocazional in loca
litate.

Cite nu se spun despre aceas
tă pasiune cu reale satisfacții. 
Un porumbel de rasă, zic co
lumbofilii, este o adevărată co
moară. Concursuri, emoții, pre
mii, jos pălăria. Nicolae Sava 
din Constanța avea o adevărată 
slăbiciune pentru porumbeii... 
dresați gata 1 Intr-o zi, a pă
truns în mansarda unui vecin 
columbofil și i-a „dijmuit" co
livia. De aici, proces la tribu
nal. Epilogul — un an închisoa
re. Pentru „o dresură" care, 
SDerăm, îi va fi folositoare toa
tă viața.

(
J

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
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În intîmpinarea congresului țărănimii cooperatiste

Au început dezbaterile în adunările generale ale cooperativelor agricole de producție

Concret, deschis, Și intr-o unitate fruntașă

pămintul ponte produce mai multconstructiv
Au început adunările generale ale cooperativelor agricole de produc

ție. Țăranii cooperatori participă, in aceste zile, la dezbaterea amănun
țită a tuturor problemelor care se ridică în legătură cu activitatea 
unității din care fac parte, la elaborarea programului de dezvoltare 
a cooperativei în acest an. Această amplă dezbatere este o expresie a 
adîncirii continue a democrației cooperatiste — puternică forță de pro
gres a agriculturii noastre, a satului în general.

Adunările generale au o „ordine de zi“ foarte bogată. Pe primul 
plan se situează analiza aprofundată a rezultatelor din 1971 și, pe 
aceeași treaptă, adoptarea planului de producție și financiar pe acest an.

Experiența celorlalți ani a demonstrat pe deplin că acolo unde adu
nările au pus cu claritate în evidență experiența bună și au dezbătut 
deschis, fără ocolișuri, problemele mai dificile, chiar situațiile neplă
cute pentru unii, dar care așteptau să fie rezolvate, activitatea generală 
a cooperativei a progresat, climatul de muncă, ordinea și disciplina, 
spiritul de răspundere pentru gospodărirea averii obștești s-au întărit 
în mod simțitor. Și de data aceasta, pornind de la evidențierea rezul
tatelor bune, nu trebuie să se treacă cu vederea neajunsurile care s-au 
manifestat într-un loc sau altul, într-un moment sau altul. în 1971, în 
adunările generale din unele cooperative agricole, problemele spinoase 
au fost abordate cu timiditate sau nu au fost discutate deloc. In ase
menea cazuri, neajunsurile persistă, iar uneori se înmulțesc. Menține
rea unor asemenea situații ar putea avea urmări negative pentru coo
perativa agricolă, pentru membrii ei. Iată de ce fiecare cooperator tre
buie să se simtă dator să discute concret, deschis, să-și aprecieze pro
pria muncă și a altora, să facă propuneri care să ajute Ia sporirea 
producției, la mai buna gospodărire a avutului obștesc.

Un loc important în cadrul discuțiilor care se poartă în adunările 
generale trebuie să-1 ocupe însușirea sarcinilor de plan și stabilirea 
măsurilor organizatorice și tehnice care să ducă Ia realizarea lor. în 
această privință, organele județene de partid, direcțiile generale agri
cole și uniunile intercooperatiste au datoria de a ajuta cooperativele 
agricole, pe membrii acestora să se preocupe cu exigență, cu chibzuin
ță de gestionarea averii obștești. De aceea, pe lîngă preocuparea pen
tru latura muncii tehnice, trebuie dezvoltată capacitatea de gîndire 
economică, într-o perspectivă largă.

Punind în evidență rezultatele bune și experiența pozitivă, adunările 
generale au datoria să facă aprecieri, într-un spirit tovărășesc, asupra 
muncii fiecărui membru al consiliului de conducere, a președintelui, a 
tuturor acelora care au primit mandatul de răspundere de a conduce 
treburile obștești. Să se arate în ce măsură au ținut ei seama de su
gestiile și propunerile cooperatorilor, care vizau sporirea producției, 
creșterea eficienței economice sau rezolvarea unor probleme sociale. 
Iar dacă se constată că principiile democrației cooperatiste au fost în
călcate, că aii fost aduse prejudicii cooperativei, dato-ită proastei am
plasări a culturilor,realizării unor obiective de investiții neeconomice, 
sau cazuri de înstrăinare a avutului obștesc, cei care se fac vinovați 
de aceste fapte trebuie să răspundă în fața cooperatorilor nu numai 
moral, dar și material.

Procedînd în acest fel, adunările generale vor reuși să stabilească 
un program de lucru care să asigure creșterea producției și a venituri
lor, consolidarea economică a cooperativelor.

în adunările generale ale multor 
cooperative agricole în care treburile 
merg bine și chiar foarte bine se ros
tesc totuși critici, uneori foarte as
cuțite, referitoare la organizarea pro
ducției și a muncii, la activitatea 
unor sectoare întregi. Este o atitudi
ne firească, expresie a înaltei răs
punderi a cooperatorilor pentru bu
nul mers al treburilor. Adunarea ge
nerală nu este o ședință festivă, care 
evidențiază doar rezultatele bune, ci 
și un prilej în care să se arate unele 
neajunsuri ce trebuie înlăturate. A- 
semenea exigențe au fost manifesta
te în adunarea generală a cooperato
rilor din Gurbănești, una din unită
țile fruntașe din județul Ilfov.

Cooperatorii de aici au analizat, în 
cadrul adunării generale, cu multă 
răspundere activitatea pe anul 1971 și 
planul de producție pe anul în curs, 
au stabilit măsuri care să ducă la 
obținerea în continuare a unor re
zultate economice superioare. Au fost 
scoase în evidență succesele obținute 
în majoritatea sectoarelor de pro
ducție ca rezultat al aplicării măsu
rilor stabilite de conducerea parti
dului privind îmbunătățirea organi
zării producției și a muncii în agri
cultură și în mod deosebit aplicarea 
acordului global ca formă de retri
buire. Cu exigență și fermitatg au 
fost combătute lipsa de răspundere 
în ce privește executarea lucrărilor, 
de care s-au făcut vinovați. unii coo
peratori, chiulul, tendința de căpătu
ială prin sustragerea din avutul ob
ștesc, precum și alte asemenea mani
festări.

La asociația intercooperatistâ din Suraia, județul Vrancea, se produc 
și alte produse. în 1971, din aceste activități s-au realizat

din
venituri

numeroase modele de coșuri
400 000 lei Foto : Gh. Vințilă

In darea 
tov. Dinu 
perativei 
au avut 
cia și

prezentată de 
președintele coo- 

și în discuțiile ce 
fost relevate hămi- 
depuse de coopera-

teri și specialiști pentru a obține 
producții mari. Cîteva cifre sînt edi
ficatoare. în anul care a trecut s-au 
obținut în medie la hectar 3 200 kg 
grîu, 2 550 kg mazăre, 4 200 kg po
rumb, depășindu-se simțitor cifrele 
cuprinse în plan.

Rezultate bune s-au obținut și în 
sectorul zootehnic. Producția de lapte 
a fost depășită cu 370 litri pe fiecare 
vacă, iar la lină s-au obținut 11 270 
kg față de 8 500 cît era prevăzut in 
plan. Ca urmare s-au livrat la fondul 
statului 3100 hl lapte, 202 t carne.

Adunarea generală 

a cooperatorilor 
din Gurbănești

11 200 kg lină, 2 760 t grîu și porumb, 
3 770 t sfeclă de zahăr și alte pro
duse. Planul de venituri a fost de
pășit. realizindu-se aproape 20 mili
oane lei față de 19 205 100 lei cît s-a 
prevăzut inițial. Cîștigul mediu pe 
fiecare cooperator care a participat 
la muncă a fost de 13 000 lei.

Așadar, cooperativa agricolă din 
Gurbănești este o unitate bună, care 
n realizat și depășit sarcinile de plan. 
Cu toate acestea, membrii ei consi
deră — așa cum au afirmat în adu
narea generală — că există încă mari 
rezerve de sporire a producției care 
trebuie puse în valoare. Ei au susți
nut această afirmație prin diferen
țele mari de producții obținute pe a- 
celeași tarlale sau in cadrul acelu
iași sector de activitate. La porumb 
au fost echipe din brigăzile I și 
IV care au obținut 
10 000—12 000 kg porumb știuleți 
hectar, in timp ce 
echipe din brigada a Il-a, în aceleași 
condiții, producția realizată nu a de
pășit 2 000 kg la ha.

Cîteva exemple sînt 
Cooperatorul Drăghici 
lucrat în acord global 
rumb. Efectuînd la timp și în condi
ții optime toate lucrările indicate 
de specialiști a obținut, de pe întrea
ga suprafață, 18 000 kg porumb boa
be, cu 2 768 kg mai mult față de plan. 
El a fost retribuit cu un tarif de 333 
lei pe tonă pînă la nivelul planului 
și cu 575 lei pe tonă pentru canti
tatea obținută în plus. în total, nu
mai la cultura porumbului a primit 
6 660 lei. Rezultate asemănătoare au 
obținut și alți cooperatori. Ele au fost 
evidențiate în adunarea generală 
pentru a constitui exemple de 
urmat și o demonstrație că pămîntul 
poate produce mai mult. Și într-ade- 
văr, cooperatorii din Gurbănești au 
analizat sub toate aspectele cauzele 

în medie 
la 

la unele

concludente. 
Gheorghe a 
4 ha cu po

care au determinat ca unele forma
țiuni de lucru să nu obțină producții 
pe măsura posibilităților. Ei au criticat 
în mod deosebit situația din sectorul 
legumicol, unde nu s-a realizat pla
nul de venituri, situație care s-a da
torat consiliului de conducere, cît și 
pasivității unor cooperatori care au 
lucrat aici. Deși inițial s-a hotărît 
ca toate sectoarele să lucreze în 
acord global pe echipe, grupe de fa
milii sau individual, cooperatorii din 
acest sector au preferat să muncească 
la „grămadă". Acest lucru a dus la 
lipsa de răspundere și la o participare 
slabă a cooperatorilor la lucrările de 
întreținere și recoltat. Din 85 de coo
peratori înscriși au participat doar 
65, și aceștia doar parțial. O parte din 
ei au avut doar 50—100. zile prezente 
la lucru în tot cursul anului. Rezul
tatul : la tomate, planul nu a fost 
realizat decît în proporție de 
55 la sută, la varză 78 la sută, 
la mazăre 86 la sută, la fasole 
păstăi 40 la sută, la arpagic 30 la 
sută, la ceapă uscată 48 la sută. Față 
de această stare de lucruri, adunarea 
generală a cerut să se facă o analiză 
temeinică a cauzelor care au dus 
la aceste pagube și să ia măsuri în 
consecință.

Consiliul de conducere a luat o se
rie de măsuri administrative atît în. 
ce privește reorganizarea muncii, cît 
și sancționarea celor vinovați cu 
ridicarea dreptului de folosință a lo
tului personal și reducerea cu 10 la 
sută a numărului de norme efectuate, 
așa cum a stabilit de fapt adunarea 
generală la începutul ciclului de pro
ducție al anului 1971.

Pe baza experienței dobîndite, coo
peratorii din Gurbănești au hotărît 
ca în acest an să lucreze mai bine, 
sâ folosească cu mai bună chibzuin
ță posibilitățile de care dispun pen
tru a realiza producții și venituri mai 
mari. De asemenea, au hotărît să 
extindă acordul global în toate sec
toarele de muncă.

în acest context, au lansat o 
chemare la întrecere către toate coo
perativele agricole din județul Ilfov 
prin care se angajează să obțină la 
hectar 4 500 kg grîu, Ia porumb neiri
gat 6 000 kg. Ia lapte 2 500 I Pe vacă 
furajată și să valorifice peste preve
deri produse agricole în valoare de 
1 278 000 lei. Pentru înfăptuirea în
tocmai a celor stabilite, adunarea 
generală a stabilit și măsurile ne
cesare privind organizarea muncii, 
fertilizarea solului, asigurarea semin
țelor necesare, folosirea cu chibzuin
ță a fondului funciar și altele. Au 
fost inlocuiți unii membri ai consi
liului de conducere, brigadieri și 
șefi de fermă care nu și-au înde
plinit sarcinile încredințate de adu
narea generală. Se poate spune cu 
certitudine că la Gurbănești sînt asi
gurate toate condițiile necesare pro
ducției din acest an.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

Caracter 
maximă

(Urmare din pag. I)
legile statului. De felul în care oa
menii muncii vor lua atitudine fer
mă față de orice încălcare a legi
lor statului, de modul în care vor 
acționa pentru respectarea cu rigu
rozitate a reglementărilor în vi
goare va depinde, în continuare, 
asigurarea în practică a unui 
climat de legalitate socialistă 
propice desfășurării în condiții op
time a activității economice.

Deosebit de important este ca, în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, să se analizeze cum au fost 
îndeplinite măsurile stabilite in a- 
dunările precedente, cum a fost 
fructificat „capitalul" de propuneri 
și sugestii cristalizat în dezbateri. 
Este necesar să se înțeleagă că a- 
cesta constituie nu numai o pro
blemă economică, cu toate că im
portanța acestui aspect nu poate fi 
în nici un caz subapreciată; aceasta 
constituie și o cerință cu caracter 
politic, spre a se întări rolul aces
tor adunări, a le ridica autorita
tea în viața întreprinderilor, a le 
asigura o continuitate, întrucît fie
care „sesiune" constituie verigi ale 
unui lanț neîntrerupt, ale unei me
tode de conducere cu caracter per
manent. Tocmai modul în care sînt 
aplicate în practică propunerile și 
ideile valoroase constituie o con
diție a dezvoltării mai departe a 
capacității și inițiativei creatoare a 
oamenilor muncii din întreprinderi.

Esențial este ca, în întreaga lor 
desfășurare, adunărilor generale 
ale oamenilor muncii să li se asi
gure un profund caracter de lucru, 
urmărindu-se ca prin participarea 
democratică la dezbateri a munci
torilor, tehnicienilor, inginerilor și 
economiștilor să se realizeze atît 
exercitarea efectivă, directă a con
trolului muncitoresc asupra activi
tății comitetelor și consiliilor oa
menilor muncii, cît și valorificarea 
superioară a rezervelor interne ale 
producției existente în fiecare uni
tate, care să asigure îndeplinirea și 
depășirea planului, creșterea efi
cienței economice sub multiplele 
sale laturi. Ținîrid seama de expe
riența de pînă acum a adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, de 
sarcinile economice deosebit de 
importante ce revin tuturor unită
ților economice în cel de-al doilea 
an la cincinalului, de indicațiile 
precise date de conducerea de 
partid, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind direcțiile prin
cipale ale activității din acest an, 
este absolut necesar ca atît dările 
de seamă prezentate de comitetele 
oamenilor muncii,, cît și dezbate
rile să concentreze atenția nartici- 
panților, în funcție de specificul ac
tivității fiecărei întreprinderi, asu
pra problemelor de interes major, 
care privesc utilizarea mai bună a 
potențialului tehnic și uman, valo
rificarea superioară a resurselor 
materiale, reducerea cheltuielilor 
de producție, înnoirea . .producției 
etc. — într-un cuvînt, asupra pro
blemelor hotărîtoare pentru crește
rea eficienței economice, pentru ri
dicarea calitativă a nivelului în
tregii activități productive, în 
scopul de a spori contribuția fie
cărei unități la dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale.

Dezbătînd problemele esențiale 
ale activității productive, ale reali
zării și depășirii sarcinilor de plan 
pe anul 1972, adunările generale ale 
oamenilor muncii vor trebui să a- 
corde cea mai mare importanță evi
dențierii experienței pozitive acu
mulate, a inițiativelor înaintate, a 
rezultatelor deosebite obținute de un 
colectiv sau altul, în anul trecut. în 
realizarea sarcinilor de plan. Este 
imperios necesar ca popularizarea 
acestor rezultate să nu constituie 
un scop în sine, ci un mijloc eficace 
de antrenare a maselor de salariați 
pentru preluarea și generalizarea 
experienței cîștigate în toate do
meniile producției și, îndeosebi, pe 
tărîmul accentuării lăturilor calita
tive ale activității economice.

de lucru, 
eficientă
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înfăptuirea cerințelor multiple 
care stau în fața adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii este de 
neconceput fără crearea cadrului 
favorabil dezbaterilor, responsabile 
și constructive, in spirit critic și 
autocritic, a tuturor aspectelor — 
pozitive și negative — legate de 
activitatea generală a întreprin
derii, de munca desfășurată de co
mitetele oamenilor muncii, fără 
cultivarea sentimentului fertil al 
participării la decizie, la efortul 
general pentru bunul mers al tre
burilor întreprinderii, a muncitori
lor, a tuturor salariaților. Un rol 
botărîtor îl are în acest sens modul 
în care sînt pregătite și organizate 
adunările generale. Sindicatele, îm
preună cu comitetele oamenilor 
muncii răspund nemijlocit de or
ganizarea și conducerea adunărilor 
generale. Ca atare, sindicatele tre
buie să stimuleze puternic inițiati
va și spiritul creator al muncitori
lor și tehnicienilor, să facă totul 
pentru ca oamenii muncii să-și 
spună nestingherit cuvîntul asupra 
tuturor problemelor, să critice de
ficiențele și pe cei ce se fac vino- 
vați, indiferent de persoane, să for
muleze cît mai multe propuneri 
care să îmbogățească planurile de 
măsuri ce vor fi adoptate, să vizeze 
ridicarea la un nivel superior a ac
tivității economice a întreprinderi
lor.

în spiritul hotărîrilor partidului, 
al prevederilor legislației în vigoa
re, adunările generale ale oameni
lor muncii sînt chemate să se pro
nunțe și să dea aprecierea cuve
nită activității organelor de condu
cere colectivă, să-și spună părerea 
asupra măsurilor ce se impun pen
tru îmbunătățirea muncii de con
ducere, legea asigurînd — după 
cum se știe — și dreptul adunărilor 
generale de a revoca pe acei repre
zentanți ai oamenilor muncii care 
nu au desfășurat o activitate co
respunzătoare și de a propune or
ganului căruia îi este subordonată 
unitatea respectivă să înlocuiască 
pe acei membri ai comitetelor sau 
consiliilor oamenilor muncii care nu 
s-au achitat de sarcinile încredin
țate.

Experiența de pînă acum a do
vedit cu prisosință rolul pe care-1 
au organizațiile de partid, comu
niștii, în buna pregătire și desfășu
rare a adunărilor generale. în 
acest sens, s-a stabilit ca întreaga 
acțiune de organizare și desfășu
rare a adunărilor generale ale oa
menilor muncii să fie condusă și 
îndrumată de către comitetele ju
dețene de partid. Garanția reușitei 
dezbaterilor este dată de modul în 
care comitetele și organizațiile de 
partid, comuniștii din fiecare uni
tate vor ști să stimuleze larg spi
ritul critic și inițiativa, să dea 
expresie celor . mai constructive 
puncte de vedere și propuneri, să 
se afirme ca exemple înaintate.

Firește, ministerele, celelalte or
gane economice centrale, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene, centralele industriale vor 
repartiza din timp cadre cu munci 
de răspundere — miniștri, adjuncți 
ai miniștrilor, directori generali, di
rectori din ministere și centrale, 
membri ai colegiilor ministerelor 
și ai consiliilor oamenilor muncii 
— care să participe la adunările 
generale din întreprinderi și cen
trale și să ajute efectiv la soluțio
narea practică și neîntîrziată a pro
blemelor ce se ridică în legătură 
cu realizarea planului pe 1972.

PRETUTINDENI, SA ASIGU
RAM ADUNĂRILOR GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII O 
BUNA PREGĂTIRE ȘI DESFĂȘU
RARE, O PARTICIPARE LARGA, 
PENTRU CA ELE SA PRILEJU- 
IASCA O PUTERNICA AFIRMARE 
A DEMOCRATISMULUI SOCIA
LIST ÎN VIATA NOASTRĂ ECO
NOMICA, A CONȘTIINȚEI REVO
LUȚIONARE, MUNCITOREȘTI, 
SA-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ ÎNTOC
MAI ROLUL LOR, AȘA CUM A 
FOST CONCEPUT DE PARTIDUL 
NOSTRU.
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Ani la rînd, în cooperati
va agricolă Gheorghe Doja, 
județul Ialomița, sectorul 
zootehnic își încheia activi
tatea cu rezultate nesatis
făcătoare. Cele mai multe 
neajunsuri existau la creș
terea taurinelor. Dar iată că 
la sfîrșitul anului 1971 tota
lul veniturilor realizate în 
sectorul zootehnic au depă
șit cheltuielile cu peste 
50 000 lei, producția globală 
realizată fiind cu circa 39 
la sută mai mare decît cea 
din 1970. Aceste rezultate 
au fost determinate, în pri
mul rînd, de introducerea și 
aplicarea sistemului de re
tribuire a muncii cooperato
rilor în acord global. Cum 
s-a aplicat această formă de 
retribuire și prin ce a in
fluențat creșterea produc
ției și a veniturilor ?

Brigada zootehnică de aici 
cuprinde 788 taurine, din 
care 325 vaci și juninci, 196 
capete tineret pentru prăsi- 
lă și 92 tineret pentru în
grășat. Vacile de lapte și ju- 
nincile au fost repartizate 
pe îngrijitori în mod egal în 
funcție de potențialul lor 
productiv. Lotizarea efecti
vului a constituit o bază 
reală în planificarea dife
rențiată a sarcinilor de pro
ducție pe vacă fui-ajată. O 
dată stabilite sarcinile de 
producție pe fiecare animal 
în parte, s-a întocmit un 
plan de producție pe îngri
jitor, care prevedea cantita
tea de lapte ce urma să se 
obțină pe total și pe luni, 
numărul vacilor gestante și 

al vițeilor ce trebuiau să re
zulte. Organizarea muncii în 
acest sector a avut în vede
re alcătuirea unor forma
țiuni complexe de muncă 
compuse din îngrijitori de 
bază și de schimb, îngrijitori 
de noapte și din echipa de 
deservire. Determinarea for
mațiunii complexe de mun
că s-a făcut pe baza devi
zelor de lucrări întocmite 
pe categorii de animale, ți- 
nîndu-se seama și de nor
mele de deservire prevăzu
te în normative. Din devize 
a rezultat că, în cazul vaci
lor pentru lapte, norma de 
deservire ce revine pe un 
îngrijitor complex este de 
13 vaci și că la șase îngri
jitori de bază este necesar 
un îngrijitor de schimb și 
patru din echipa de deser
vire la întreg efectivul. 
Cunoscîndu-se, deci, nu
mărul vacilor pentru lap
te, necesarul de îngrijitori 
din categoriile amintite, 
coeficientul de creștere a 
categoriei de încadrare, 
precum și numărul zilelor 
lucrătoare pe an, s-a stabi
lit că pentru îngrijirea în
tregului efectiv de vaci sînt 
necesare 9694 norme de ca
tegoria întîi. Valoarea unei 
norme fiind de 53 lei a re
zultat că valoarea fondului 
de retribuire destinat îngri
jitorilor de la această cate
gorie de animale este de 
513 782 lei

Un element important al 
aplicării acordului global îl 
constituie calcularea tarife
lor pe unitatea de produs. 
După cum se știe, la vacile 

pentru lapte. tarifele se 
calculează la hectolitru de 
lapte muls, pentru gestație 
și obținerea vițeilor, pre
cum și pentru sporul în 
greutate vie. în 1971, la co
operativa agricolă „Gheor
ghe Doja" fondul de retri
buire a fost repartizat după 
cum urmează : 75 la sută 
pentru producția de lapte, 
15 la sută pentru viței și 10
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la sută pentru îngrijire. Iată 
cum s-a calculat tariful de 
plată la un hectolitru de 
lapte muls. Suma de 385 336 
lei, care reprezintă 75 la 
sută din fondul de retribui
re, s-a împărțit la produc
ția totală de lapte, rezultînd 
un tarif de 53 lei pe hecto
litru. în mod asemănător au 
fost stabilite tarife și pen
tru vițeii obținuți și pen
tru îngrijire.

întrucît în cadrul brigăzii 
zootehnice munca a fost or
ganizată pe formațiuni com
plexe și retribuirea se face 
ținîndu-se seama de apor
tul fiecăruia la obținerea 
producției. încă de la înce
putul anului, după ce au 
fost stabilite tarifele pe. u- 
nitate de produs, s-a tre
cut la repartizarea lor pe 

feluri de îngrijitori. Așa, 
de exemplu, din cei 53 lei 
cît reprezintă tariful pe 
hectolitru de lapte, 38,40 
lei revin îngrijitorului de 
bază, 7,80 lei îngrijitorului 
de schimb, 6,30 lei pentru 
cei din echipa de deservire 
și 1,50 lei pentru îngrijito
rul de noapte. Cunoscînd 
cu precizie cantitatea de 
lapte ce trebuie să o ob

țină și veniturile ce li se 
cuvin, cooperatorii au mun
cit cu conștiinciozitate la 
îngrijirea animalelor, pre
pararea și administrarea 
unor furaje de bună cali
tate, convinși fiind că nu
mai în felul acesta își vor 
putea realiza sarcinile de 
producție.

Care au fost rezultatele
acestei forme de organizare 
și retribuire a muncii la
sfîrșit de an ? în primul
rînd, producția medie pe
cap de vacă furajată a fost 
depășită cu 150 litri față 
de cît a fost planificat și cu 
peste 300 litri față de cea 
realizată in anul 1970. De
pășirea producției medii 
de lapte pe cap de vacă 
furajată a însemnat o pro
ducție suplimentară de 

58 860 litri, adică venituri 
bănești mai mari. Majori
tatea cooperatorilor, depă
șind producția planificată, 
au obținut venituri mult 
mai mari. Astfel. îngrijito
rul Ion Avram, pentru pro
ducția de lapte planificată 
trebuia să primească 14 912 
lei. Printr-o bună îngrijire 
el a depășit producția, ast
fel că la sfîrșitul anului a 

încasat 15 925 lei. La aceas
tă sumă se adaugă 5 850 lei 
pentru vițeii obținuți și 
2 480 lei pentru îngrijire, 
deci, în total, 24 255 lei.

Această formă de retri
buire a muncii a asigurat 
cointeresarea tuturor cate
goriilor de îngrijitori. Așa, 
de exemplu, cooperatorul 
Gh. Enache, îngrijitor de 
schimb, și care poartă a- 
ceeași răspundere în reali
zarea sarcinilor de produc
ție ca cei pe care îi înlo
cuiește a realizat venituri 
bănești în valoare de 23 222 
lei, ceea ce reprezintă o 
medie a veniturilor celor
lalți șase îngrijitori.

Acordul global a fost a- 
plicat și la creșterea tine
retului de prăsilă și la ju
ninci. Aceste categorii de 

animale sînt grupate pe 
loturi și crescute'" separat 
în funcție de categoria din 
care fac parte. îngrijitoru
lui i se repartizează un a- 
numit număr de vițele pen
tru prăsilă, pe care le are 
în primire pină în momen
tul trecerii lor la turma de 
bază, ceea ce înseamnă că 
fiecare îngrijitor are în 
primire atît vițele pentru 
prăsilă, cît și juninci. Iată 
cum s-a procedat la aplica
rea acordului global. Din 
devizele de manoperă a re
zultat că pentru îngrijire și 
obținerea sporului în greu
tate sînt necesare 1 752 de 
norme de categoria întîi la 
vițele și 1 839 norme la 
juninci. Cunoscîndu-se ne
cesarul de norme s-au alcă
tuit formațiunile complexe 
de îngrijitori, compuse din 
șase îngrijitori de bază, 
unul de schimb și doi din 
echipa de deservire. O dată 
stabilită valoarea totală a 
manoperei și sarcina a- 
nuală de producție pe fie
care categorie de animale, 
s-a trecut la calcularea ta
rifului de plată pentru spo
rul în greutate vie. Acesta 
a fost planificat la 500 gra
me pe zi, xceea ce înseam
nă, pe total, o sarcină a- 
nuală de producție de 28 
tone. Prin împărțirea valo
rii totale a manoperei de 
92 000 lei la producția to
tală planificată rezultă un 
tarif de 3,15 lei pe un ki
logram spor în greutate.

La juninci, tariful s-a cal
culat pentru îngrijire, ges
tație diagnosticată și pre

darea juninci! - la turma de 
bază. Și aici tarifele au 
avut ca bază de calcul de
vizele de manoperă și sar
cinile de producție planifi
cate. Fondul de retribuire 
fiind defalcat pe cele trei 
elemente, din calcule a re
zultat un tarif de 71,50 lei 
pe lună pentru îngrijirea 
unui animal, 106 lei pentru 
o junincă gestantă și 79,50 
lei pentru predarea unei 
juninci la turma de bază. 
Iată un exemplu : Coopera
torul ’ Dumitru Simion care 
a avut în îngrijire 30 vi
țele de la care a realizat un 
spor de creștere in greutate 
de 3 048 kg, a încasat 10 223 
lei. Dar el a mai avut în 
îngrijire și 28 juninci, de 
unde a mai încasat 16 408 
lei. la care se mai adaugă 
2 098 lei premii de la stat 
pentru vițeii obținuți de la 
vacile aflate la prima fă- 
tare, ceea ce înseamnă ve
nituri în valoare totală de 
28 592 lei. Rezultatele obți
nute de îngrijitorii de aici 
sînt o dovadă certă a posi
bilităților de sporire a pro
ducției și. implicit, a venitu
rilor, pe care le oferă mun
ca în acord global și în sec
torul zootehnic. Aceste re
zultate ca și multe altele 
obținute de îngrijitorii de 
taurine care au lucrat în a- 
cord _ global pledează con
vingător pentru ca această 
formă de organizare și re
tribuire a muncii să se im
pună în toate fermele și 
brigăzile zootehnice.

Iosif POP
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Dotare modernă, 
producții superioare
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii din cadrul C.E.I.L. Foc
șani se străduiesc ca an de an 
să valorifice cît mai bine lem
nul pădurilor de brad și ste
jar, de molid și fag din județul 
Vrancea Este greu să te o- 
preșt.i undeva anume pentru a-i 
aminti pe toți acești creatori ai 
bunurilor ce ne înfrumusețează 
căminele. In halele spațioase ale 
fabricii de mobilă de lîngă Foc
șani se finalizează eforturile 
pădurarilor, dind lemnului for
me, strălucire și culoare. 80 Ia 
sută dintre muncitori sînt ca
lificați la locul de muncă, pe 
măsură ce fabrica a fost dotată 
cu noi mașini și utilaje.

— Dotarea complexului și 
creșterea calificării oamenilor 
ne-au determinat să organizăm 
4 secții de producție : placaje, 
cherestea, furnire și parchete — 
ne soune inginerul șef. Constan
tin Stoian. în prezent, producem 
de 3.4 ori mai multe placaie. de 
4.2 ori mai mult panel, de 12,2 
ori mai multe furnire decît In 
urmă cu două decenii.

De aici, de Ia Gugești, se apro
vizionează fabricile de mobilă 
din Focșani. Brașov. Iași, Bacău 
și altele. Și tot de aici, firme 
din 17 țări solicită anual însem
nate cantităti de cherestea, pla
caje și furnire estetice.

Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii*
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„MAMAIA 1972“
ȘCOALA DE ARTA Concursul național de muzică ușoara

de viață
Cei ce lucrăm pe tărîmul 

artei și, în același timp, ca 
oameni ai școlii, într-o 
îmbinare pe care o vrem 
creatoare, sîntem pătrunși 
de importanța deosebită a 
îndrumărilor pe care ni le 
dă partidul. Sînt îndru
mări care se contopesc în- 
tr-un armonios sistem, căci 
de la politica internă și 
pînă la principiile celei ex
terne, de la realizările 
construcției economice și 
aogăția vieții spirituale se 
lesfășoară fenomene ce ar- 
liculează un organism viu, 
iinamic, cel al societății 
loastre socialiste multilate- 
•al dezvoltate. Ele se între- 
lătrund, condiționîndu-se 
•eciproc, în procesul com- 
ilex al vieții. Școala și via- 
a constructivă, creația ar- 
istică, nivelul de trai și 
irizontul cultural nu sint 
lecît laturi ale aceluiași 
implu proces, surprins în 
locumentele recentei ple- 
lare prin cîteva din aspec- 
ele sale esențiale.
Unul din principiile 

are le reținem este cel al 
ipropierii artei și școlii de 
■iață. Principiul acesta s-a 
mpus ca o chemare ce 
ie-a fost adresată deoare- 
e există în aceste domenii 
enomene ce trebuie fără 
ntîrziere remediate. Avem 
ntr-adevăr o bogată viață 
muzicală, profesională și 
e mase, cu turnee peste 
.otare și concursuri biena- 
s ale amatorilor, avem 
otodată un învățămînt 
îuzical de toate gradele. 
Lvem, în fine, o activitate 
reatoare care ea însăși s-a 
npus prin realizări și suc- 
ese naționale și interna- 
.onale. Se poate însă con
tată că între cele trei sec- 
>are nu există o suficientă 
igătură, chiar dacă cei ce 
ctivează în sfera lor sînt 
neorl aceiași oameni, a- 
îiași profesioniști. Nu ne 
ntem imagina cît ajutor 
m putea da noi, ca muzi- 
eni profesioniști, forma- 
ilor de amatori. O oră de 
/petiție, prin care am în- 
ruma aceste formații, poa- 
! face mult mai mult de- 
t cîteva luni de repetiție 
npreună cu un modest în- 
rumător, oricît de entu- 
ast. Și cît de prețios ar 
ajutorul nostru dat a- 

îstui îndrumător prin cîte- 
a prezențe ale noastre în 
lijlocul formației sale. Nu 
s putem imagina cît de 
țult s-ar îmbogăți viața 
oastră artistică dacă mu- 
cienii noștri ar scrie, in 
:od paralel, atît pentru 
ilile de concert și teatre- 
: de operă, cit și pentru

modestele estrade ale for
mațiilor de amatori sau 
pentru sălile de studiu ale 
studenților și elevilor, care 
vor să devină profesioniștii 
muzicii de mi ine Sîntem 
tentați să uităm că multe 
pagini prestigioase ale mu
zicii noastre contemporane 
au fost concepute pentru 
școală sau pentru formații 
de amatori. Printre acestea 
s-au impus Dansurile sim
fonice de Paul Constanti- 
nescu. scrise pentru orches
tre sindicale. Oratoriul 
„Tudor Vlad'imirescu" de 
Gheorghe Dumitrescu, creat 
inițial pentru ostașii ama
tori din Ansamblul M.F.A.,

în învățămîntul nostru 
muzical superior împreju
rările fundamentate de 
marii precursori au crista
lizat forme eficiente de co
relare a școlii și artei cu 
viața. Una dintre acestea, 
fără îndoială, este 
ducția de catedră. Și ca o 
formă mai amplă a aces
teia, concertul in interiorul 
instituției. Ele sînt menite 
să pregătească studenții 
pentru viitoarea lor muncă 
profesională. Fără să fi fost 
prevăzute expres în artico
lele de lege ale orga
nizării conservatoarelor, a-, 
ceste modalități de practi
că au cunoscut în institu-

sau Concertul pentru or
chestră de coarde de Sigis
mund Toduță, scris pentru 
orchestra elevilor Liceului 
de muzică din Cluj.

în același sens, al apro
pierii școlii și 
viață, secretarul 
al partidului,
Nicolae Ceaușescu, spunea: 
„Flecare educator trebuie 
să fie atît un bun specia
list in domeniul său, cit și 
un bun educator comunist". 
Este un adevăr ce defineș
te pe dascălul patriot, lup
tător pentru propășirea po
litică și culturală a mase
lor. E reluată astfel, Ia 
un nivel superior al cunoaș
terii științifice, 
luminoasă a 
de odinioară, care 
mulțumea să se limiteze la 
masa sa de 
catedra sa, ci 
prisosul energiei sale crea
toare progresului politic, 
social și artistic al poporu
lui. Așa au făcut Ciprian 
Porumbescu. Gheorghe Di
ma, Gheorghe Ștefănescu, 
așa s-au impus posterității 
George Enescu sau Nicolae 
Iorga.

Educatorul comunist 
azi, om de știință sau 
tist, e dator să preia 
ceasta strălucită moștenire 
a animatorilor de odinioară 
și s-o integreze în lumea 
contemporană. Practica vie 
a vieții, ca și cunoașterea 
ei teoretică vor da astfel 
tradiției și înnoirilor te
meiuri de neclintit. Numai 
în acest fel școala va putea 
forma un tineret de înaltă 
pregătire, ■ capabil de cele 
mai eficiente eforturi.

tele noastre o valoroasă 
tradiție, o. progresivă per
fecționare și o integrare a 
lor în procesul de învăță- 
mînt. Formațiile și soliștii 
celor trei conservatoare din 
București, Iași și Cluj au 
dovedit prin succesele con
certelor și turneelor lor în 
țară și peste hotare că pro
ducțiile interioare se im
pun printr-un nivel demn 
de viitoarea profesiune a 
studenților noștri. Laurii 
cuceriți trebuie însă să de
vină imbolduri pentru ex
tinderea acestei activități în 
domenii în care animatorii 
de odinioară ne transmit din 
nou pilde de neuitat. Să nu 
ne mulțumim cu aplauzele 
marilor scene, ci să căutăm 
să fim un exemplu, să în
drumăm în lumina artei 
înalte miile de formații ale 
celor ce iubesc muzica și o 
cultivă cu entuziasm.

Recente măsuri adminis
trative sînt primii pași De 
un drum pe care fi vrem 
populat în viitor de o am
plă mișcare artistică. în lu
mina documentelor de 
partid, am stabilit prime 
contaote cu forurile sindi
cale, cu unități ale comite
tului județean de cultură si 
educație socialistă, ca, de 
pildă, casa de creație popu
lară sau școala de artă 
populară. în unitățile nou 
înființate ale acestor foruri, 
ca de pildă cabinetul me
todic de pe lingă clubul in
stituțiilor de artă din Cluj, 
menit a promova legătura 
creatoare cu mișcarea de 
amatori, învățămîntul mu
zical, ca și filialele 
Compozitorilor, iși

prezentanții lor. Aceste pri
me 
zare 
încă 
vom 
care _ ___ ... ___„____
Studenții secției profesori
lor de muzică și dirijat co
ral din conservatoare vor 
putea astfel desfășura o în
drumare eficientă a coru
rilor muncitorești sau să
tești, iar cei ai secției de 
canto vor putea instrui pe 
amatorii care cultivă arta 
vocală clasică, populară, de 
muzică ușoară. In fine, stu
denții secțiilor instrumen
telor de suflat sau coarde 
și viitorii dirijori de or
chestră vor putea îndruma, 
cu folos pentru ei și pentru 
amatori, fanfare sau orches
tre semisimfonice. Chiar 
chitarele electrice se vor 
putea întoarce pentru cîte
va clipe, sub îndrumarea 
studenților noștri, la arta 
unor Bach .sau Mozart, 
înnobilîndu-se prin seva 
unei muzici ce n-a părăsit 
niciodată tărîmul solid al 
culturii populare. La rîn- 
dul lor, viitorii compozitori 
sau muzicologi, alături de 
membrii Uniunii Compozi
torilor, vor putea cuprinde 
un cimp larg de preocu
pări, de la cunoașterea fol
clorului sau a aprofundării 
repertoriului patriotic și 
pînă la studii superioare a- 
supra marilor fenomene ale 
artei în societatea socialistă 
contemporană.

Aplicînd creator îndru
mările Ministerului Edu
cației și învățămîntului și 
ale Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, căro
ra conservatoarele le 
sînt subordonate, studen
ții noștri vor putea ob
ține după practica în pro
ducție o anumită calificare, 
ca, de pildă, instructor, me
todist etc. Este evident că 
va trebui în mod hotărît 
să evităm cultivarea unor 
forme exterioare, lipsite de 
temei, conținut și eficiență. 
Dimpotrivă, va trebui să ne 
preocupe în primit! rînd fe
nomenele de consistență a 
legăturii școlii cu viața și 
sîntem convinși că elemen
tele de conținut își vor 
găsi formele cele mai a- 
decvate.

continuu progres
material și spiritual peSpațiul

care o recentă expoziție de pictură, 
artizanat și carte din R.P.D. Co
reeană îl contura în conștiința pu
blicului românesc se află întregit 
în aceste zile prin noi amănunte, de 
data aceasta de ordin economic. Ex
poziția „Satul coreean în continuu 
progres" deschisă în sălile I.R.R.C.S. 
(str. M. Eminescu nr. 8) surprinde 
eforturile unite ale acestui popor 
prieten pentru consolidarea și 
dezvoltarea agriculturii — ramu
ră economică cu implicații impor
tante pentru întreaga dezvoltare so
cialistă a țării.

Imaginea fotografică prinde în 
contururile ei un spațiu obiectiv, a- 
mănunte care trasează o adevărată 
monografie a satului coreean con
temporan. începînd cu imaginea 
ogoarelor cooperației socialiste — 
Imagine antologică prin frumuse
țea naturii pe care o reproduce, a- 
devărat simbol al unei noi realități 
sociale — fotografiile se constituie 
de-a lungul panourilor expoziției în 
adevărate documente care vibrează 
cu căldură, cu intimă înțelegere 
pentru lupta trecută și prezentă a 
poporului coreean. Pelicula fotogra
fică a înregistrat imagini sugestive

prin însăși structura lor, prin reali
tățile asupra cărora s-au oprit. Suc
cesele obținute în domeniul dobîn- 
dirii unor recolte sporite, în dome
niul irigațiilor, al transplantării ră
sadurilor de orez, aspecte ale 
prosperității economice de care se 
bucură comune ca Zongpho, Saiang, 
Ciăngsangri, Zang, Iăng, Ciăllima 
nu accentuează numai simple în
făptuiri, ci oonturează, pe alt plan, 
contribuții ce țin de responsabili
tatea socială, de lupta consecvent 
îndrumată pentru înfăptuirea unor 
nobile aspirații. în contrapondere 
cu imaginile vieții fericite de azi 
— aspecte ale luptei gărzilor roșii 
de țărani care-și apără cu fermitate 
ogoarele, fotografii ale țăranilor 
care, în condițiile unor bombarda
mente cumplite, au muncit pentru 
o producție sporită — devin parcă 
și mai emoționante. .Ele marchează 
un adevăr de necontestat — acela 
al izbînzii luptei legate nemijlocit 
de apărarea unor cuceriri revolu
ționare scumpe. Dincolo de fie
care detaliu surprins de aparatul 
de luat vederi șe află acest mesaj 
al demnității umane, adresat publi
cului nostru, oaspete ai expoziției, 
lumii întregi.

Expoziție de artizanat

Varietatea și originalitatea crea
ției artizanale din Cuba sînt ilus
trate prin expoziția găzduită în 
sălile Ateneului Român (str. 
Franklin nr. 2). Trăsături teh
nice și decorative proprii, ilustrate 
prin categorii de obiecte mai puțin 
cunoscute, înlesnesc o cuprindere 
complexă a fenomenului privit atît 
sub aspectul său istoric (evolutiv) 
cît și sub cel artistic. Obiectele ex
puse, în esența lor obiecte ale artei 
populare, marchează un proces de 
creație unitar in cadrul căruia s-a 
petrecut asimilarea creatoare a in
fluenței cuceritorilor spanioli sau 
ale unor concepții de origine afri
cană. Dincolo de aceste influențe 
(pe care catalogul expoziției le sub
liniază) lucrările evidențiază 
fologia particulară a creației 
prii cubaneze, cu un decor 
cromatică atît de specifice.

Valoarea practică și socială

mor-

Uniunii

Prof. dr. Romeo 
GHIRCOIAȘIU 
rectorul Conservatorului 
„Gh. Dima" din Cluj, 
vicepreședinte al Uniunii 
Compozitorilor 
din Republica Socialistă 
România

Valoarea practica și socială a 
cestor plăsmuiri ale îndemînării 
inventivității populare se îmbină 
valoarea artistică în cele mai reu
șite dintre obiectele prezentate a- 
cum. Tobe de arară, lămpi de giiira, 
instrumente muzicale maracas. pă
lării „oordobes“ sau „boliviene", 
măști din materiale de origine ma-

rină sau din semințe, bijuterii 
lemn, prototipuri din pastă de lemn 
„oacique" sau piese din coarne de 
bou, produse ale olăritului sau 
sculpturii în lemn — demonstrează 
un deosebit simț al îmbinării armo
nice a elementelor decorative, rea
lizate într-o gamă impresionantă de 
forme ornamentale, cu caracter 
predominant geometric.

înnoirile și căutările creatoare ale 
artizanilor cubanezi s-au îndreptat 
cu precădere asupra folosirii unor 
materiale tradiționale (sisal, kenaf, 
henequen, palmieri) și mai puțin a- 
supra unor noi materiale de origină 
vegetală (frecvent apare totuși pas
ta de lemn), în miinile lor mate
rialul s-a mlădiat în armonii de 
forme domoale. refuzînd parcă con
tururile aspre, severe ; culorile 
simple și vii au adunat rezonanțe 
primare.

Fenomenul artistic trebuie inte
grat însă datelor sale funcționale. 
Iar din acest, punct de vedere ex
poziția oferă o variată gamă de po
sibilități. Ea constituie, în același 
timp, un excelent prilej de cunoaș
tere și intensificare a legăturilor de 
prietenie cu poporul cubanez.

Marina PREUTU

în scopul stimulării creației și 
interpretării de muzică ușoară ro
mânească, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, în colaborare 
cu Comitetul de Stat al Radiotele- 
viziunii Române și Uniunea Com
pozitorilor, organizează „Concursul 
național de muzică ușoară — Ma
maia 1972“.

Concursul este menit să atragă 
pe cei mai talentați compozitori și 
poeți pentru realizarea unor lucrări 
de înaltă valoare artistică, cu un 
bogat conținut de idei și cu o mare 
putere emoțională, lucrări de o 
largă accesibilitate, inspirate din 
universul de gîndire și simțire al 
oamenilor muncii, din cele mai no
bile aspirații ale constructorilor so
cialismului. Compozitorii, poeții și 
interpreții sînt chemați să dea o 
înaltă expresie artistică trăsături
lor morale și preocupărilor de azi 
ale poporului nostru : dragostea de 
muncă, încrederea în viață și în 
viitorul luminos al patriei socia
liste, dragostea de frumos, demni
tatea și mîndria pentru realizările 
sale în toate domeniile. Alături de 
cîntecele de dragoste, de petrecere 
și de dans, muzica ușoară poate 
cultiva cu succes cîntecul satiric, 
contribuind și dezvoltînd tradiția 
hoastră populară, deosebit de boga
tă și variată în creații de acest 
gen ; ea poate exprima cu măies
trie într-o largă gamă de modali
tăți stilistice frămîntările lumii 
contemporane : lupta pentru liber
tate socială și 
progres, pentru afirmarea persona
lității umane, condamnarea actelor 
de agresiune împotriva unor po
poare, apărarea valorilor civiliza
ției și culturii înaintate, lupta pen
tru pace și colaborare, pentru prie
tenie între popoare. Tineretul aș
teaptă din partea creatorilor melo
dii de intensă vibrație, care să cînte 
entuziasmul, setea de cunoaștere 
și cutezanța, trăsături caracteristi
ce ale tinerei noastre generații.

Concursul este deschis tuturor 
compozitorilor, membri sau ne
membri ai Uniunii Compozitorilor, 
fiecare putînd participa cu 
mai multe lucrări inedite.

Lucrările vor fi depuse 
exemplare, sub formă de 
ment pentru voce cu acompania
ment de pian, la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste — Direcția 
Muzicii, Piața Scînteii nr. 1, cu 
mențiunea „Pentru concursul națio
nal de muzică ușoară". Termenul 
de predare a lucrărilor este 1 mar
tie 1972.

Lucrările vor purta un motto 
vor fi însoțite de un plic închis 
care se vor indica numele și 
dresa autorilor. Se vor anexa,

și 
în 
a- 
de

leșcu și Nina Cassian, 
spectacol susținut de 
Ana Vlădescu-Aron de 
la Teatrul „M. Emi- 
nescu" din Botoșani și 
de studentuț 
Mălaimare, în

S-a vorbit în ultima 
vreme in presă despre 
accesibilitatea poeziei 
moderne și despre for
mele de inițiere în în
țelegerea ei. Unii poeți 
au cerut chiar înfiin
țarea unor catedre de „semnată de Zoe 
poetică și a unor tea
tre de poezie. Unii ci
titori i-au întrebat pe 
poeți — la întîlnirile 
din librării — „pentru 
cine scriu ?“ Dar for
ma cea mai caracteris
tică a circulației poe
ziei — vorbim de for
me specifice, nealtera
te ale genului liric — 
o constituie recitalu
rile dramatice din ul
tima vreme, în câre. 
începem să distingem* 
nu doar un simplu 
spectacol de divertis
ment ușor.

Un teatru din Bucu
rești a pregătit un 
spectacol de poezie 
satirică. La Muzeul li
teraturii române s-au 
dat două „soarele" de 
poezie veche roma
nească în care versul 
a fost acompaniat de 
fantezia spontahă de 
menestrel modern a 
baladistului Tudor 
Gheorghe. Muzeul de 
literatură a tăcut ac
cesibilă astfel o poe
zie uitată, impunînd 
ideea că valorile poe
tice, din orice epocă 
trecută, ne sînt con
temporane. Recent, la 
Studioul Institutului 
de artă teatrală „I. L. 
Caragiale" s-a prezen
tat un recital de poe
zie „De dragoste", pe 
texte de Ion Minu-

ghel Stanca.
Textul Ninei 

sian, conceput cu fi
nețe și candoare luci
dă pentru a fi specta
col de poezie, o ade
vărată monografie a 
dragostei, în expresie 
simbolică, â constituit 
un pretext adecvat 
pentru evoluțiile lirice 
discret temperamenta
le ale talentatei Ana 
Vlădescu-Aron. Mihai 

ălaimare a propus 
o selecție de ver- 

dragoste o vi- 
ctaculară a 

țon Minu- 
1 a 

și este unul 
cei mai ac'cesi- 

ro-

î
ziurie
poeziei lui ion M 
les'cu. . «Minulescu 
fost 
din 
bili , moderniști 
mâni, fiind considerat 
uneori chiar, un poet 
al străzi^f'.Begia spec
tacolului, excelentă ca 
intuiții, a~.îiicer£at să 
sițepTincTă dn caracter 
.jișor umoristic al poe
ziei lui Minulescu. în 
poemele de tip grotesc 
și în evoluțiile lirice 
bazate pe- ironie. A- 
ceastă tendință a a- 
tins. din păcate, chiar 
poemele de fluență 
simbolistă, vecine cu 
romanța cursivă și di
rectă.. Tinărul actor 
s-a (dovedit însă un 
degustător fin de 
poezie, dar și un ar
tist cu conștiința oer-

manent legată de 
textul dramatic 
care oficia.

Spectacolele de 
zie, în care nu trebuie 
neglijată ca 
arta actorului și a re
gizorului, sînt 
(spectacolele 
dovedit-o), mai 
decît în dramă 
comedie, evoluții 
poetului, sînt forme 
de contact cu mesajul 
poetic, convingîndu-ne 
că o poezie jucată tre
buie să semene cu o 
poezie citită, persona
jul principal să^ rămi- 
nă poetul, oricît de 
original ar fi actorul. 
Muzica, scenogralia, 
costumul sînt posibili
tăți de îmbogățire nu 
a conținutului sau a 
formei, ci de realiza
re a accesibilității, a 
comunicării. Poezia 
devenind spectacol nu 
trebuie să-și micșore
ze forța •ei..Jșpecifică, 
ci să realizeze numai 
o altă modalitate ar-^ 
tistică pentru a-și găsi " 
sau regăsi publicul sau 
o anumită parte a 
publicului, pe care — 
s-o spunem deschis — 
„modernizîndu-se“. u- 
neori falsificîndu-se, 
începuse să-l piardă.

Poezia-spectacol, ia
tă o formă a artei 
poetice, coborîtă din 
cărți în concurență cu 
cele mai sociale va
lori artistice sau mai 
exact 
ciale 
mare

(Urmare din pag. I)

cu cele mai so- 
forme de expri- 
ale artei.

Emil MÂNU

KW

Tn laboratorul de audiție al Liceului nr. 2 din Satu-Mare

„MADE IN ■ ■ ■

# Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
o Teatrul de operetă : My fair 
lady - 19.30.
• Teatrul Național ,,I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Take, lanke 
și Cadir - 20; (sala Studio) : Cine 
ești tu ? — 20.
a Teatru! „Luoia Sturdza BuJan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) D-ale carnavalului — 20: 
(sala din str. Alex. Sahia) : Spec
tacol de muzică și poezie — 20. 
a Teatrul Mic (în sala Teatrului 
Giulești) ’ Pisica sălbatică — 19.30.

0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru; : Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) ; Gaițele - 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Cara
giale, o soacră și... alții — 9,30.
e Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Btt Aii — 17; 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 15.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19.30.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Ță- 
nase" (sala „Savoy") : Bimbirică 
— 19.30: (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Groapa — 19.30.
s Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ’• Concert de muzică popu
lară românească — 19.30.
e Circul Globus : ’72 circ ’72 - 
19,30.

i

1

milimetri !) să ia înfățișarea dorită, 
să devină „banalul" ac este nevoie de 
40 (patruzeci) de operații tehnologi
ce dintre cele mai delicate. De e- 
xemplu. în acul de 0,5 trebuie frezat 
exact la centru — nici o sutime de 
milimetru mai la dreapta sau mai 
la stingă — un canal de 0,16 milime
tri, nici mai mult; nici mai nutin. De 
aici, precizia utilajelor — de la fre
za. de grosimea unui vîrf de brici, 
pînă la presa de... 250 (două sute 
cincizeci) de tone...

...Fabrica își iubește istoria și și-a 
alcătuit 
ei. Iată 
executa 
rație în 
te — și 
poate executa automat 11 (unspre
zece) operațiuni. E un drum lung : 
al căutărilor febrile, al abnegației și 
dăruirii. Astăzi, la douăzeci și doi de 
ani de la înființare, un eventual cla
sament ar găsi fabrica pe unul din 
primele șase locuri, din cele cinci- 
sprezece-douăzeci posibile, înaintea 
multor întreprinderi echivalente din 
alte țări. întreprinderi cu o veche 
tradiție. Cehoslovacia, Polonia, Un
garia, Anglia, Franța, Italia, Iran sînt 
cîteva din țările cu care întreprinde
rea bucureșteanăj întreține sau a în
treținut relații comerciale. Firme 
de prestigiu îi solicită sprijinul în ve
derea construirii de utilaje.

— întreprinderea noastră a fost 
creată prin autoutllare.

Așa vorbesc despre fabrica lor 
muncitorii, maiștrii, proiectanții și 
inginerii de aici.. A fost creată. Nici 
unul nu discută despre PROPRIA sa 
participare la aceaștă creație 
din cei 1 200 de salariați, o 
parte sînt nu pentru prima, ci 
tru a cincea sau chiar a zecea 
autori de invenții sau inovării.

— Lăsind deoparte modestia crea-

un muzeu tehnic al nașterii 
piese cu care nu se putea 
nici măcar o singură ope- 
întregime — doar fragmen- 
iată ultima mașină, care

deși, 
bună 
pen-, 
oară

torului, forma impersonală a verbu
lui are în spatele ei și o altă expli
cație, ne-a spus Constantin Jocu, șe
ful uneia din cele două grupe de 
proiectare din unitate. Majoritatea 
soluțiilor’ tehnice folosite aici — crea
ții originale — sînt rodul gîndirii 
colective ; puține din ele poartă nu
mai o singură semnătură.

într-adevăr, această uriașă inven
ție românească — Fabrica de ace de 
tricotat — este în cel mai propriu 
sens o creație colectivă. Titlului de 
proprietari și producători, oamenii 
de aici și l-au adăugat și pe acela 
de creatori.

Cît de numeroase sînt aici crea
țiile tehnice originale ne vorbește și 
următoarea întîmplare, auzită de la 
Erich Breicher, șeful celei de-a doua 
grupe de proiectare. Venind în în
treprindere, un reprezentant al 
Oficiului de stat pentru invenții și 
mărci a recomandat certificarea sau 
brevetarea anumitor utilaje și teh
nologii, cărora nimeni de aici nu le 
dăduse pînă atunci nici un fel de 
atenție ; le considerau simple obli
gații de serviciu. La început, oame
nii au acceptat. Tot plimbindu-se prin 
unitate, reprezentantul a sporit me
reu numărul utilajelor. Drept care, 
la un moment dat. autorii și coauto
rii lor s-au opus. De ce ? Un calcul 
simplu demonstra că întocmirea tu
turor formalităților pentru obținerea 
certificatului de autor sau a breve
tului de inventator le răpea atita 
timp incit săptămîni în șir ar fi tre
buit să oprească producția fabricii 
și să se țină numai de intocrpirea 
„hirțoagelor". Drept care au zîmbit 
și și-au văzut de ale lor, adică... de 
invențiile și inovațiile lor.

— Nu acesta este lucrul cu care 
ne mîndrim cel mai mult, ne-a spus 
tov. Nicolae Hagiu, secretarul comi
tetului de partid. Autoutilarea tehni
că este numai un aspect. Celălalt este 
„autoutilarea umană", dacă mă pot 
exprima așa. Specialiștii noștri s-au

format toți aici, la locul de muncă. 
Din cei douăzeci de ingineri, 10 sînt 
crescuți aici, în fabrică, au trecut 
prin toată filiera muncii. Din patru
zeci de tehnicieni, nouăsprezece sînt 
legați direct de procesul de produc
ție — toți formați aici, din munci
tori. Șeful serviciului producție, ingi
nerul Ion Petricel, a fost frezor ; in
ginerul șef, Ion Zărnescu, a fost a- 
justor. maistrul Ion Mîndruț a fost 
muncitor.

Acesta, deci, ar fi cîștigul prin
cipal. N-aș vrea să se creadă, totuși, 
că ceea ce. spun ține numai de as
pectul etic al lucrurilor. Calitatea 
oamenilor se răsfrînge direct în pro
ducție. Un ac de tricotat reprezintă 
numai 10 la sută materie primă, res
tul de 90 la sută este muncă. Vă dați 
seama de ce, mai mult poate decît în 
alte întreprinderi, prețuim „autouti
larea umană". Pînă la sfîrșitul lui 
1974, producția fabricii noastre se va 
dubla, dar numărul salariaților va 
crește numai cu 18 la sută. Ne-am 
propus ca utilajele noi să fie mai 
productive.

în Capitală, pe o străduță din car
tierul Dudești, într-o clădire care nu 
diferea cu nimic de locuințele mo
deste din jur, acum mai bine de două 
decenii, treizeci de oameni inimoși 
încercau să fabrice, cu mijloace pro
prii, ace de tricotat. Auzind de te
merara lor încercare, unii au rîs, alții 
le-au recomandat să se apuce de 
cultivat grîu sau porumb, „acolo a- 
veți tradiție". Zîmbetele ironice, ta
tonările. eșecurile nu au făcut decît 
să-i îndîrjească. De pe aceeași stră
duță modestă, din vechiul cartier 
bucureștean. din atelierele unei fa
brici moderne, pleacă astăzi în multe 
țări cu tradiție industrială ace de tri
cotat românești : de fapt, se exportă 
și se solicită la export inteligență ro
mânească.

Iată de ce mașinile, în loc de mar
că, poartă un simplu număr de in
ventar.

asemenea, textele lucrărilor dacti
lografiate în 5 exemplare, indicîn- 
du-se, totodată, patru interpreți 
preferați de compozitor.

Concursul se desfășoară în două 
etape :

— Etapa I va consta în selec
ționarea de către juriu a unui nu
măr de pînă la 30 lucrări.

Titlul lucrărilor selecționate și 
numele autorilor vor fi publicate în 
presă.

— Etapa a Il-a se va desfășura la 
Mamaia între 24 și 30 iulie 1972, 
lucrările selecționate de juriu în 
prima etapă urmînd a fi prezentate 
în două interpretări de către cei 
mai buni cîntăreți ai genului în 
concerte publice. Orchestrarea a- 
cestor lucrări va fi realizată prin 
grija autorilor, plata fiind supor
tată din bugetul Concursului.

Se vor acorda următoarele pre
mii și mențiuni :

Premiul I în valoare de 15 000 
lei, din care 10 000 lei pentru mu
zică și 5 000 lei pentru versuri ; 
Premiul II în valoare de 12 000 lei. 
din care 8 000 lei pentru muzica 
și 4 000 lei pentru versuri ; Premiul 
III în valoare de 9 000 lei, din care 
6 000 lei pentru muzică și 3 000 lei 
pentru versuri ; patru mențiuni a 
6 000 lei fiecare, din care 4 000 lei 
pentru muzică și 2 000 lei pentru 
versuri.

Juriul, alcătuit din muzicieni, 
scriitori și alți oameni de cultură 
și artă, va fi numit de către Con
siliul Culturii și Educației 
liste.

Alături de acesta, în etapa 
va funcționa și un juriu al 
cului.

Notarea lucrărilor de către jurii 
se va face în modul următor :

a) în etapa I a concursului, ju
riul de specialiști va selecționa lu
crările prin notarea :

— promovat în etapa a II-a
— nepromovat în etapa a II-a.
b) în etapa a II-a a concursului, 

după audierea lucrărilor în concer
te publice, cele două jurii vor sta
bili acordarea premiilor și mențiu
nilor prin notarea de la 1 la 10, în 
ordinea mediilor obținute. Valoa
rea unei lucrări va fi apreciată de 
jurii ca o creație unitară — mu
zică și versuri — neputîndu-se pre
mia . separat muzica sau numai 
versurile.

Juriile vor acorda, de asemenea, 
premii și mențiuni soliștilor care 
vor contribui în mod deosebit, prin- 
tr-o interpretare de înaltă ținută 
artistică, la prezentarea lucrărilor 
din finala concursului.

Se vor acorda următoarele pre
mii și mențiuni : Premiul I în va
loare de 6 000 lei ; Premiul II in 
valoare de 5 000 lei ; Premiul III 
în valoare de 4 000 lei, patru men
țiuni a 2 000 lei fiecare.

Concertele din etapa finală a 
concursului vor fi acompaniate de 
orchestra de muzică ușoară a Ra- 
dioteleviziunii. Prima parte a fie
cărui concert va cuprinde creațiile 
selecționate în etapa l (fiecare lu- 

.’ crane fiind prezentată în două in
terpretări de către soliști diferiți) 
și va fi transmisă în direct de către 
posturile de radio și televiziune ; 
partea a II-a a concertelor va fi 
susținută de soliști reprezentativi 
ai genului, care vor interpreta din 
cele mai valoroase creații de mu
zică ușoară românească realizate 
în ultimii ani.

Regulamentul concursului poate 
fi consultat la Direcția Muzicii din 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Comitetul de Stat al Ra- 
dioteleviziunii, Uniunea Compozi
torilor și la filialele acesteia, pre
cum și la comitetele județene de 
cultură și educație socialistă și al 
municipiului București.Foto : M. Andreeseu

18,00

18,55

10,20
18,35

PATRIA - «;
21.15, LUCEA- 

9; 11,15; 13,30: 16: 18.30;
9.15; 11,30; 14;
9; 11.15; 13.30;

LUMINA — 9—19 
VIITORUL — 16;

r in picioare : FES-
11,15; 13.30; 16; 18,30:

- " 13.30:

• Cea luai frumoasă soție : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20 30, GLORIA - 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Mirii anului II : SCALA — 9;
11,15: 13.30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI - 9; 11,15: 13,30; 16,30:
13,45; 21, FAVORIT - 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30. MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Abel, tratele tău (spectacol de 
gală), în completare — Varșovia 
în pictura lui Canaletto : CAPI
TOL - 20.
a Love Story :
11.30; 14: 16,30; 19 
FĂRUL - .............
21. CAPITOL
15,15, MODERN 
16: 18,15; 20,30.
• Decolarea : 
în continuare, 
18; 20.
• Copacii mor 
TIVAL - 9: ÎL .
21, FEROVIAR - 9: 11.15;
16; 18.30: 20.45.
• B. D. la munte șl la mare : 
VICTORIA - o; 11,15; 13,30: 16; 
18.30; 20.45, GRIVITA - »: 11,15: 
13.30; 16; 18.15: 20.30. VOLGA —’ 9; 
11.15: 13.3Q: 15.45: 18.15; 20.30, FLA
MURA - 9; 11.15; 13,30: 16: 19,15: 
20,30.
• Oliver : ARTA — 15.30: 19, DOI
NA - 11.30: 16: 19.30.
• Program de desene animal» 
pentru copii I — DOINA — 10.
o Hugo și Josefina : 9—13.30 în
continuare. Program de filme do
cumentare — 20.15 ’ TIMPURI
NOI.
• Livada din stepă t FLOREAS- 
CA - 15.30: 18: 20.30.
0 nygmalion — 10; 12: 14.15. Cel 
uitați — 16,30, ZI de sărbătoare — 
18,45: 21 : cinemateca (sala 
Union).
• Sorgul roșu : LIRA — 15.30: 
18; 20.15.
a Anna celor o mie de r.ile ; BU- 
ZESTI — 15,30: 18: 20.30. DRUMUL 
SAR.Tl - 16: 10.
• Duel straniu ;

Trenul : TOMIS — 9; 11,45;
,30; 17,15; 20, BUCEGI — 15,30; 

18; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Marele premiu : FERENTARI — 
15.30; 19.
• Nu te întoarce : POPULAR — 
15.30: 18; 20,15.
• Waterloo : GIULEȘTI — 16,30; 
19. MIORIȚA - 9; 12; 16;. .19,30. 
c Nici un om pentru Camp De
trick : MUNCA — 16; 18; 20.
o Mihail Strogoff : PACEA — 
15,45; 18; 20, RAHOVA — 15,30;
18; 20.30.

» Duel straniu ; ÎNFRĂȚIREA 
tNTRE POPOARE r- 15.30: 17.45:

16,00—17,00 Teleșcoală e Socialism 
științific : Principiile funda
mentale ale activității ideo
logice, ale cunoașterii științi
fice și ale educației comu
niste în lumina programului 
de măsuri adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971. prezintă conf. univ. 
Petre Pînzaru a Chimie — 
clasa a XlI-a : Structura ato
mului. Prezintă prof. dr. doc. 
V. E. Sahini
Muzică ușoară \ cu orchestra 
Radiotelevizlunli. Dirijor : 
Sile Dinicu.
Mult e dulce șl frumoasă. 
Timp și anotimp în agricul
tură.
Interpretul săptămînii. Achlm 
Nlca — mesager al cîntecului 
bănățean.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri : Aventurile celor 
doi căței.
Teleiurnalul de seară. 
Renortai TV. Laudă tipogra
fului. Fmistune realizată de 
Dan Hănlică.
Teiectnemateca : Marile ma
nevre — producție a studiou
rilor franceze. Regia : Renă 
Clair. Cu : Michele Morean, 
C-ărard Phliînne. Brigitte Bar
dot /Și Dany Carell 
rt»ia ipterpretilor • Ludovic 
Spteșs.
Teleglob. Noua Zeelandă. 
Teleiurnalul de noapte.

19.10
19,20

20,20

iI
I
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OMUL FATA INSUSI
(—---------------

Se pare că orga
nismul nu supor
tă schimbări bruș
te. Astronauții 

trec prin lungi antrena
mente, să se obișnuiască. 
Constructorii de poduri au 
de așteptat la ieșirea din 
cheson pînă sînt aduși la 
presiunea normală, ca și 
scafandru.

Există insă uneori în mo
ravuri contraste atît de u- 
luitoare, incit al impresia 
unui salt în alt univers. De 
aici, expresia cetățeanului 
cînd e mirat peste măsură 
de faptele vreunuia :

— Pe ce lume crede că 
se află ?

Nu poate concepe ca fap
te atit de diferite să se pe
treacă în una și aceeași 
lume.

— Noi trebuie să veghem 
foarte atent la influentele 
care se exercită asupra ti
nerilor, explica, intr-o șe
dință la sector, Gheorglie 
Ioniță. Vă mărturisesc, to
varăși. că simt o răspunde
re covîrșitoare. în calitatea 
mea de om care lucrează 
cu cadrele, șef aj biroului 
de învățămînt.

Se discuta ce e de făcut 
cu niște tineri care au ab
sențe.

— Nu e vorba doar de ei, 
spunea Ionită. Dar strică at
mosfera. Dau un exemplu 
rău. în pedagogie, exempltd 
personal este esențial.

Ioniță a vegheat cu străș
nicie la soarta tinerilor săi 
protejați, de la cursurile de 
calificare organizate la Fa
brica de calculatoare elec
tronice. A obtinut ca tinerii 
care dau exemnlu rău să 
fie exmatriculați : avea 
dreptate șj a căpătat-o. 
Mulțumit, a plecat de la 
ședință. în stația de tram
vai s-a întîlnit cu una din
tre elevele lui. care era cu 
o prietenă.

— îmi place prietena du- 
mitale, i-a spus. Eu am o 
mare răspundere. Eu sînt cu 
cadrele. Prietena dumitale 
e drăguță. Eu am nevoie de 
o secretară.

Prietena a promis câ a 
doua zi îl va căuta. Dar nu 
acasă, cum ar fi preferat 
el. ci la fabrică. Și a venit 
cu mama. Ioniță însă, ca 
lucrător la serviciul de 
personal, era un om prin
cipial. Scuzați că n-am pus 
cuvîntul principial în ghili
mele. dar ar fi trebuit să 
le pun pe toate — ca să nu 
mal vorbim de „om". Prin
cipial, în sensul că avea 
principiile lui : dacă o ti- 
nără nu venea acașă la el, 
atunci, ca să o angajeze, 
banii jos I Candidatei —. 
Carmen Picioreanu, pe nu
mele ei — i-a cerut și i-a 
luat 500 de lei.

Coțcari s-au mai văzut, 
dar uluiește în cazul lui 
Ioniță dezinvoltura fantas
tică a „trecerilor11, cu o vi
teză supraluminară, de la 
lumea severă a ședințelor, 
măsurilor, sancțiunilor, la 
universul supramitei, per
cepută „voios", aproape o- 
ficial. Să lucrezi la un ser
viciu de personal și să 
cerj mită de la zeci de ti
neri e o performanță nău
citoare. Nu ne referim doar 
la punctul de vedere mo
ral, că Ioniță. prin funcția 
Iui, era chemat să răspun
dă de formarea tinerilor : 
la un asemenea exemplar 
n-are rost să mai vorbești 
de morală.. Dar e uluitor și 
ca nesinchiseală, ca impru
dență : un om cu răspun
dere ca a sa știe mai bine 
ca alții cît de strîns și ro
bust e controlul opiniei pu
blice. cît de limitat e. în în
treprinderile noastre, nu
mărul plimbărilor pe care 
le poate face la apă un 
ulcior

Or. • încurajat de cîteva 
succese, mită luată ici și 
colo, de Ia tineri care vo
iau să fie primiți la cursu
rile de calificare. Ioniță a 
pus la cale un sistem de 
jaf pe scară de masă, un 
fel .de „taxă" pe care erau 
obligate s-o plătească clase 
întregi. Există o lege, cum 
că muncitorii care urmează 
cursuri de calificare capătă 
o indemnizație lunară, ega
lă cu media salariilor rea
lizate în ultimele trei luni 
în locul de muncă prece
dent. Ca sef al învătămîn- 
tului în tînăra fabrică. To- 
niță era chemat să aplice 
legea : tinerii care mai lu
craseră în producție tre
buiau să capete. în medie, 
cam 500 de lei mai mult de- 
cît pînă atunci. Se făcea 
recalcularea pe trei luni. 
Ioniță a prezentat chestiu
nea ca pe o inițiativă a 
lui : era o chichiță prin 
care izbutise să smulsă un 
plus de bani pentru băie*i. 
dar pentru asta era nevoie 
ea băieții să aiute si ei „mi
nisterul". cu diferența cîsti- 
gată ne prima lună, adică 
vreo 500 de căciulă.

Pe ce se baza, ca să aibă 
curajul nebunesc de a în
cerca azi o asemenea co
lectă de masă și de a-și în
chipui că poate rezista un 
minut măcar ? Ca toti es
crocii. Ionită simțea că toc
mai caracterul ieșit din co
mun al acțiunilor sale va 
avea efectul unui nor de 
fum : va crea intimidare, 
senzația că toată lumea 
știe si că e un lucru apro
bat de „sus". Doar se știe, 
că în societatea noastră nu 
există persoane cu dreptul 
de a încălca normele 

generale de oomporta- 
re. Dacă le calcă, în
seamnă că s-o fi bizuind 
pe ceva. Altfel cum să-ți 
explici că un responsabil 
de cadre umblă în baruri 
și parcuri, îmbrăcat cu o 
eleganță țipătoare, cu un
ghiile făcute cu ojă, în 
compania elevelor pe care 
e chemat să le apere de 
„influențe" ? E un lucru 
public, înseamnă că se știe. 
Cum se explică faptul că 
își recrutează un soi de a- 
jutoare voluntare la tre
burile de birou, în plină

Brusca întrerupere 
a universurilor paralele

O ANCHETĂ SOCIALĂ PE MARGINEA UNUI CAZ APARTE

incintă a fabricii, sub ochii 
tuturor ? Cum de are cu
rajul să impună la „taxe" 
clase întregi, cînd e știut 
că, dintre o sută de tineri, 
ajunge să sufle unul o sin
gură vorbă ca „jocul" să 
fie întrerupt ?

— Banii ăștia sînt pentru 
minister — spunea el. Cine 
nu-mi dă banii, zboară ca 
un fulg.

Cu un zîmbet vo
ios trecea din- 
tr-un univers in 
altul, mai repede 

decit clipa. Din biroul lui. 
unde mai lucrau și al
ții, îi invita pe elevi 
să-1 aștepte în hol ; des
chidea o ușă, ieșea din 
birou in hol și gata ! Tre
cea din universul muncii și 
legii, în cel al peșcheșului. 
Cînd tinăra Zenaida Nă
drag i-a spus că vrea să se 
angajeze, dar că n-are bani, 
a aminat-o ; intr-o zi. tînă
ra a scos în hol „o mașină 
me^ras-, Gilettetl™ Bună. • -șL „«și-a 
asta : Nădrag a fost primi
tă Ia cursuri 1 Pe Piciorea
nu Carmen a 'înscris-o la

cursuri trei luni după ce 
acestea începuseră. I-a pus 
în catalog note la mai mul
te materii. în locul profeso
rilor, ba i-a pus și absente, 
pentru mai multă verosi
militate. Falsul comis ar fi 
fost. cică, oarecum înteme
iat. întrucît el ar fi exami
nat-o personal, la toate ma
teriile, deși ea a dat de
clarație că nu-și amintește 
să fi fost examinată.

Pe lingă curajul pe care-1 
dă inconștiența. Ioniță a 
ajuns o sfidare publică și 
datorită încurajării pe care 

a căpătat-o din partea unor 
oameni fără meserie și 
conduită stabilă, tineri na
ivi. neintormați asupra le
gilor sau ei înșiși cu mo
ravuri discutabile. Tînăra 
I. D. scrie cu o placiditate 
care te înfioară :

„Mi-a spus că mă înscrie 
la școala de calificare, însă 
că pentru asta trebuie să 
mă întîlnesc cu el în orasi 
(Dacă nu, „îmi pune do
sarul în brațe", adică îmi 
dă actele, să plec). M-am 
întîlnit cu el și după, ce 
m-a servit la bar cu o ci
tronadă m-a invitat la el 
acasă unde...", „unde — șe 
scrie in altă declarație, mai 
lesne de citat — să discu
tăm problema înscrierii 
mele la cursuri și să-mi 
spună amănunțit ce... tre
buie să fac".

Ridicol și trist, unâe tra
tative asupra mitei se des
fășurau în „cercuri" destul 
de largi ; Maria C„ ca să 
scape doar cu plata mitei, 

delegat soțul ducă 
el „tratativele". în alte ca
zuri. Ionită însuși numise 
„responsabili" cu încasa

rea : „Eu urma să merg 
pe la colegi — declară Flo
rin Bucătaru — și să le 
spun ce obligații au față de 
Ioniță". Soțul-delegat al 
Măriei C. descrie acordul 
realizat și încheie : „Urma 
ca soția mea să-i dea... 
suma de 500 de lei pretinsă, 
însă nu a mai fost posibil, 
întrucît Ionită fusese ares
tat".

Ce să-i faci, caz de forță 
majoră...

★
în cazuri cînd într-o în

treprindere se descoperă un 

coțcar, opinia publică se în
treabă adesea : Cum a fost 
cu putință ? Ce au păzit 
ceilalți, colectivul muncito
resc, organizația de partid, 
cadrele ?

întrebări legitime, adesea, 
însă alteori se uită că, 
dacă infractorul a fost des
coperit. lucrul se datorește 
tocmai colectivului în care 
lucra, unor oameni care nu 
i-au tolerat apucăturile. De 
teama reproșurilor că au 
avut în colectivul lor un 
coțcar, unii conducători de 
instituții caută să-1 elimine 
pe infractor „într-o manie
ră discretă" ; nu pentru că 
l-ar simpatiza, ci numai de 
teama intrebării : de ce nu 
l-ați prins din prima clipă ?

Colectivul Fabricii de cal
culatoare electronice și or
ganizația ei de partid tre
buie lăudate pentru felul 
net. operativ, fără temeri si 
fără compromisuri în care 
au lichidat „afacerea Ioni
ță". E o fabrică nouă, la 

■ Ftoreascar' * are -rnar-multe 
sedii ; trebuie să alergi 
prin noroaie de șantier ca 
să-i găsești pe tinerii ce 

urmează cursuri de califi
care, în hale încă în con
strucție. și îi găsești greu, 
pentru că există o dezordi
ne a începutului, în parte 
scuzabilă. Tinerețea fabri
cii, faptul că există oameni 
care nu se cunosc încă ex
plică cele cîteva luni în 
care Ioniță si-a dezvoltat 
activitatea, de la șperțuri 
„individuale", între 100 și 
500 de lei. pînă la opera
țiunea ceva mai de masă pe 
care o încercase și care a 
eșuat.

— Ar trebui să se cerce

teze (ne spune Alexandru 
Laurențiu Tăbăranu, șeful 
serviciului de personal, fos
tul șef direct al lui toniță) 
de ce a fost nevoie să se 
aducă tocmai de la Ploiești, 
prin transfer, un asemenea 
tip ? Oare nu se găsea. în 
toată populația Bucureștiu- 
lui, un responsabil de în
vățămînt ? Să vedeți ce re
comandări elogioase are la 
dosar 1

Mai aflăm de la șeful 
direct al lui Ioniță și alte 
lucruri edificatoare despre 
subaltern :

— Cum deschideai gura 
să-i spui ceva, amintea de 
părinții lui țărani, arăta ci
catricele de pe mină, făcu
te ca muncitor ; dar se îm
brăca nu elegant, ci țipă
tor, avea apucături de afe
meiat ; amintea cu înduio
șare de studiile economice 
pe care el, fostul muncitor, 
le-a absolvit. dar nu era 
nici studios, nici muncitor ; 
pleca adesea de la lucru, 
îridi-Cînfl-'Kcuri pe linele' nici 
nu trecea. L-am penalizat 
de cîteva ori. I-am atras a- 
tenția. in prezența condu

cătorului unității, că nu e 
cazul să circule cu eleve ; 
a răspuns că nu e căsătorit 
și că nu e vina lui dacă e 
simpatizat. După cîteva pe
nalizări eram sigur că o 
termină rău, dar numai din 
cauza moravurilor sale de 
afemeiat și chiulangiu ; 
chestia cu mita n-o afla
sem. N-avea averi, bunuri, 
afară de haine: banii îi 
cheltuia imediat, probabil 
pe „consumații", și, întru
cît avea leafă peste 3 000 
de lei. n-a bătut la ochi, 
nu mi-am închipuit că face 

negoț. Dar cînd au venit 
niște băieți să-mi spună, nu 
pot spune că „nu mi-a ve
nit să cred".

Inginerul Voicilă, secreta
rul organizației de partid, 
adaugă, cu un zîmbet :

— Ai noștri mă întreabă 
mereu cînd se judecă pro
cesul. L-ar vrea public. în 
fabrică.

Întreruperea uni
versurilor parale
le a avut loc eu 
pompă și cu toa

te formele legale,. în pre
zența directorului. șefu
lui de cadre și a unui 
număr de colegi care-și 
așteptau salariul De mai 
multe zile, Ioniță făcea 
presiuni asupra cursanți- 
lor : cînd vor primi dife
rențele. să nu uite să-i dea 
lui „ce i se cuvenea, pen
tru eforturile depuse la mi
nister" Printre cursanți se 
găseau însă nu numai naivi 
și neorientați, ci și munci
tori care lucraseră în ajte 
întreprinderi. educați îh 
spirit socialist, oameni care 
voiau să treacă la calcula
toare nu ca „plimbăreți". 

ci atrași de tehnica nouă și 
dc perspectivele ei.

în locuința lui nouă, unul 
dintre acești tineri îmi po
vestește :

— Ioniță ăsta uitase că 
sîntem membri de partid, 
unii dintre noi, sau că, în 
orice caz, știm pe ce lume 
ne aflăm. Nevastă-mea e 
contabilă și se întîmplă să 
cunosc bine și legile fi
nanciare. Sîntem trei băieți, 
foarte prieteni între noi, 
și am spus că nu-i dăm lui 
Ionită nici un ban 1 El tiu 
ne-a tăcut nici un hatîr : 
era îndatorirea lui. pentru 
care era plătit, să dea di
ferența. Să vă spun sincer : 
poate e o lipsă a mea. dar 
nu m-am gîndit la ceea ce 
se numește un denunț. Dez- 
nodămîntul a pornit tot de 
la Ioniță. Avea niște băieți 
care umblau cu vorbe și de 
la care a aflat că noi "trei 
n-o să-i plătim El. ca „edu
cator". știa ce proastă e pu
terea exemplului și se te
mea că dacă noi nu plătim, 
n-o să-i mai dea banii pro- 
miși nici ceilalți, vreo 
15—16, după cite am aflat 
pînă acum. Poate ne-ar fi 
lăsat în pace, dar s-a temut 
ca nu cumva să apară 
„slab" în fața celorlalți : 
cum să ne lase să nu plă
tim, dacă el are Ia spate 
„ministerul", „miliția" și te 
miri mai ce forțe ? Dacă se 
arăta slab, se mai pomenea 
cu vreun denunț. . Așa că 
m-a luat pe mine in primi
re. m-a găsit de prost și 
mi-a spus că să string eu 
banii de la ceilalți doi. că 
altfel e bucluc. Noi. dacă 
ne-a presat așa. ne-am dus 
la locțiitorul secretarului de 
partid. Acesta I-a chemat 
pe șeful cadrelor. Tăbăranu. 
Secretul a fost bine păs
trat : am făcut rost de hîr- 
tii doar de-o sută. 1 500 de 
lei, ai mei si ai băieților. 
S-a făcut proces verbal, m 
numerele bancnotelor. El. 
Ioniță. lucra într-un birou 
cu mai multi. Un coleg 
de-al lui lipsea pentru cî
teva minute Au venit doi 
tovarăși să-1 caute ne acel 
coles și s-au așezat !n 
dreptul biroului. Erau un 
procuror și un ofițer de mi
liție în civil. Am apărut 
eu cu plicul. Ionită s-a ui
tat în jur și mi-a sous : 
„Pune-1 pe birou" Acum 
spune că nici nu știe ce 
era înăuntru, nici nu știe 
cine i l-a lăsat, nici nu știe 
cum mă cheamă : le-a în
curcat, pentru că din alte 
declarații s-a văzut că mă 
cunoștea prea bine.

— Nu v-ați temut, dum
neata și cei doi . prieteni, 
că o fi avind totuși pe „ci
neva". dacă avea atîta tu
peu ?

— Era o minciună, dar

chiar dacă ar fi avut pe ci
neva. vreau și eu să văd 
cine poate să intervină in 
favoatea unui șperțar do
vedit ? O fi fost Ioniță mare 
și tare, dar pe ce lume cre
dea că se află ?

Lumea în care s-a 
trezit Ioniță — 
după brusca în
trerupere a uni

versurilor paralele — a 
fost cea a penitenciarelor, 
cercetărilor, confruntărilor 
și — tot mai îngustă in ju- 
ru-i — lumea dovezilor îm
potriva sa.

Nu ..de dragul" lui Ioni
ță am scris aceste rînduri, 
ci in nădejdea că ele vor 
ajunge la cîțiva oameni 
slab informați, timorați sau 
neîncrezători în puterea 
cinstei și legalității, oameni 
care, prin atitudinea lor șo
văielnică. încurajează in
direct activitatea escrocului.

— Mai am un caz. ne 
spune procurorul Gabriel 
Tămășescu. un om de la 
serviciu! personal al „Elec- 
troaparataj“-ului, Printr-un 
„interpus". lua plocoane 
mărunte de Ia săteni ca să 
le „primească" fiii la cali
ficare. Spuneți-Ie acestor 
oameni că statul nostru 
investește sume uriașe în 
dezvoltarea industriei, care 
absoarbe mereu contingente 
ma-i de noi lucrători. Nu Ii 
se face nici o „favoare" a- 
cestor tineri : fabrici noi, 
cum ar fi cea de calcula
toare. au o =et.e atît de 
mare de cad-e. înrît am 
imoresia că li s-a făcut lor 
o favoare, cu fiecare nou 
recrutat

Ma’ adăugăm că meseria 
de „intermediar" și „colec
tor voluntar", chiar făcută 
onorific, nu e lipsită de 
riscuri. Am aflat un caz 
revoltător • un dătător de 
meditații cu caracter obli
gatoriu. care, ca să nu fie 
prins cu mîta-n sac punea 
eonii, elevi.1 să colecteze, 
între colegii lor. „fonduri
le" Oare părinții s-au în
trebat cum vor evolua în 
viitor acești elevi zeloși, 
dacă de mici o încep cu 
pliculețul ?

Pe cîmpul relațiilor socia
le se desfășoară o activita
te rodnică de asanare. Dar 
între cei cîțiva infrac
tori și masa oamenilor 
cinstiți există cîteodată șo
văielnicii. cetățeni care ar 
vrea ca lucrurile să se pe
treacă cinstit. legal, dar 
„se supun" necinstei pen
tru că li se pare că „n-au 
încotro", că .nu se ooate 
dovedi" etc. Stnt prizonierii 
propriei lor păreri. Să se 
smulgă din universul aces
tor părer' și vor vedea că 
lumea arată altfel

Sergiu FARCAȘAN __________ J

Și lumeo nu vrea să mă considere inovator...
Octavian ANDRONIC
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Ocaziile ratate
Opus egoismului, altruis

mul a înnobilat dintot- 
deauna sufletele mari. Îmi 
spunea un prieten că in 
tot ceea ce facem, in tot 
ceea ce creăm, dăruim 'Lin 
noi cite ceva., dar că, a- 
tunci cînd dăruirea aceas
ta depășește limitele o- 
bișnuite ale altruismului, 
cînd gestul sau fapta 
noastră intră în domeniul 
abnegației, al jertfei de 
sine, renaștem in noi ceva 
din figura legendarului 
Mester Manole care. întru 
izbîndirea visului său de 
frumos, a jertfit ceea ce 
avea -mai scump. iubi'ea. 
Și mi-a povestit cazul ex
cepțional al unui tină.r 
doctor bucureștean. in- 
tîmplarea mi s-a părut 
demnă de a fi cunoscută 
și atunci l-am căutat oen- 
tru a afla din gura lui 
cele petrecute Mi-a răs
puns la telefon că nu con
sideră că a făcut cei,a 
extraordinar. ci numai 
ceea ce ii dicta conștiin
ța de om si profesiunea 
as medic, și mi-a pus o 
condiție : dacă doream, 
totuși, să scriu despre 
asta, să-i respect anoni
matul l-am dat toate asi
gurările și lată-mă intr-o 
noapte de gardă la spital, 
in fata unui bărbat ttnăr. 
slab, cu ochi de culoareaV

oțelului, cu păr încărun
țit prematur, în contrast 
izbitor cu vocea lui ado
lescentină si cu gesturile 
pline de vioiciune Mlini 
fine, degete prelungi, cu 
unghiile frumos îngrijite, 
pantaloni albi și halat pe 
reverul căruia erau cusu
te două inițiale pe care 
nu le divulg, spre a-mi 
respecta promisiunea.

lată faptele O pacien
tă la prima naștere a 
unui copil mult dorit, 
după o sarcină păstrată 
cu multe dificultăți și o 
operație absolut necesară 
pentru salvarea vieții ti
nerei mame Și o conse
cință neprevăzută la pro
porțiile căpătate imediat 
după intervenția chirur
gicală O hemoragie re
belă. transfuzii masive cu 
singe conservat și o nouă 
complicație extrem de 
periculoasă : tulburarea. 
coagulării sanguine, deci 
ineficienta transfuziilor 
anterioare și pericolul a- 
proape inevitabil al pier
derii unei vieți Era noap
te. tirziu. de cîteva ceasuri 
se ducea o luptă hazarda
tă cu moartea Și părea că 
totul fusese in zadar O 
singură soluție mai rămă
sese : încercarea unei 
transfuzii cu singe proas- 
păl luat, direct de la un 

donator. Dar unde să 
se găsească în toiul nopții 
un donator cu aceeași 
grupă sanguină, cind 
timpul unei vieți începuse 
să fie măsurat în minute 
și secunde ? Unde La 
capătul pacientei muri
bunde. în inima omului cu 
halat alb O simplă veri
ficare a ■ compatibilității 
grupelor sanguine și, fără 
o clipă de preget, docto
rul și-a suflecat mîneca 
halatului și a cerut să i se 
dea seringa de recoltare 
O dată, de două ori. de 
trei ori cilindrul gradat 
s-a înroșit cu singele cald 
al doctorului, pînă cînd 
pacientei pe care o îngri
jea i s-a putut administra 
o transfuzie completă de 
singe proaspăt O dată o- 
peratiunea terminată, doc
torul, puțin amețit, a tre
cut din nou la căpătîiul 
pacientei sale, pentru a 
continua lupta cu moar
tea Și a salvat-o

— Nu vi se pare nimic 
extraordinar ? - îl întreb

— Nu
— Absolut nimic ?
— Poate un singur amă

nunt pe care nu-l știam 
decit eu : cu două zile mai 
înainte donasem încă un 
flacon de singe la un cen
tru de recoltare, convins 
că și noi, doctorii, trebuie 
si răspundem unei cereri 

pe care o adresăm tutu
ror Or, după prescripțiile 
medicale nu se pot face 
două recoltări de singe de 
la un donator decit la un 
interval de patru luni Dar 
atunci n-aveam de ales 
Eram singurul care avea 
aceeași grupă sanguină cu 
a pacientei.

— Vă mai amintiți cum 
o chema ?

— Ce importantă are ? 
Era o tînăra tehniciană 
din Sinaia, șf astăzi, șt ea, 
și copilul, sînt sănătoși și 
fericiți

— Vă mai păstrați ano
nimatul ?

— Desigur Aceasta ne-a 
fost condiția, nu 1 In fond, 
fiecare om are în el otita 
singe cît să satoe2e o 
viată

— Bine: dar cu două zile 
mai înainte.. Și sinteți 
destul de firav...

— Ce vreți de la mine 1 
Era pacienta mea. Adică 
a noastră a tuturor medi
cilor din spital Dar eu 
mă aflam acolo Și fiecare 
secundă conta Credeți că 
ar fi putut proceda cineva 
altfel ’

La întrebarea aceasta 
pre Ier să nu-i răspund

li string mina cu dorin
ța de a-i săruta poalele 
halatului alb
Ioan GRIGORESCU

Un amic, profesor la o 
clasă superioară a unui 
liceu bucureștean, îmi 
spune că ora de dirigentie 
este plictisitoare. pen
tru el și pentru elevi, 
nu știe ce să mai tacă in 
cele cincizeci de minute, 
să-i dau un sfat, cum s-o 
întocmească mai atrăgă
tor. Nu țin să dau sfaturi, 
pot doar povesti cite ceva 
care să-i ofere un mobil 
pentru o eventuală inspi
rație în temă

Așadar. în trenul Cluj— 
Teiuș. într-un comparti
ment de clasa intîi. pro
fesoarele navetiste trico
tează și-și birtesc colege
le iar în compartimentul 
alăturat patru elevi și o 
fată destupă o sticlă de 
țuică, se infierbintă. se 
suie cu bocancii pe ban
chete. lovesc cu pumnii 
in pereți, trîntesc ușile și 
geamurile fac o gălăgie 
infernală și pînă la urmă 
inclng o bătaie in lege Un 
călător atrage atenția edu
catoarelor. care răspund 
impasibile că cei de din
colo n-au decit să-și spar
gă capetele, nu e treaba 
lor. nu-s din școala lor

La Sala mită a Palatu
lui. la un concert de mu
zică de cameră, o clasă 
întreagă de școlari ascul
tă cu evlavie muzică pre
clasică In pauză se string 

toți în jurul profesoarei 
— ea i-a invitat la con
cert — care explică atît 
de ademenitor de ce e 
frumoasă partitura lui 
Gesualdo da Venosa. incit 
rămîn discret pe aproape 
ca. să ascult și eu. cu 
desfătare

fn somptuoasa sală 
purpurie a teatrului Gtu- 
lești, la balcon năvălește 
un grup școlar ; băieții 
nu-și scot nici șepcile, nici 
paltoanele, se fugăresc 
printre bănci in timpul 
reprezentației, cifiva dau 
drumul la radiotranzis- 
toare și se amuză zgomo
tos, strigînd din cînd in 
cind măscări actorilor de 
pe scenă Sînt potoliți cu 
greu, niciodată pe deplin ; 
in acest răstimp, pedago
gii care-i însoțesc stau la 
bufet, in hol. la un pă
hăruț de coniac

Muzeul de artă din 
Craiova : vreo cincispre
zece fete, foarte îngrijit 
îmbrăcate, se preumblă 
șoptitoare printre pinze și 
bronzuri și așteaptă cu
minți ca una o bondoacă 
nostimă iute de gură, să 
le citească dintr-un vo
lum dedicat lui Brâncuși 
comentarii la fiecare 
sculptură a acestuia. In
trăm în vorbă și aflu că 
nu le-o adus nimeni, riu 

le-a dat nimeni această 
sarcină s-au adunat ele 
așa. din pasiune pentru 
artele plastice ; nu le în
soțea nici un ghid, nici un 
profesor

Nu știu dacă e prevă
zută în normativele orei 
de dirigentie dezbaterea 
conceptului de civilizație 
socialistă, in foarte nu
meroasele sale implicații 
din procesul de formare 
a personalității Dar chiar 
dacă nu e cred că ar li 
cît se poate de fructuoasă 
discuția, măcar o dată în
tr-un an. asupra uneia 
din notele definitorii ale 
civilizației și anume ati
tudinea fată de cultură, 
de lăcașul de cultură, 
de o ambianță culturală. 
Această atitudine, de res
pect in primul rînd. iată 
de patrimoniul spiritual 
al patriei se cere și ea 
cultivară, modelată, sta
tornicită ca un reflex E 
foarte intristător să des
coperi o inscripție mizera
bilă pe soclul unei statui, 
să nuzi reacții . primitive 
la anumite scene de pe 
ecran intr-o sală de cine
matograf să vezi cum 
sînt evacuați tinerii de 'o 
reuniuni consacrate lor. 
într-un duh al lor pen
tru că se comportă necu
viincios Dor in tonte ca

zurile de acest soi, be
nigne sau foarte vătămă
toare. unul dintre cei 
răspunzători este și pro
fesorul. ca șl. bineînțeles, 
părintele Le-a stat in 
măsură să-i dezvăluie co
pilului frumusețea, unei 
pnt&ii. să-i trezească sti
ma1 oent.ru actul creației, 
să-l învețe a asculta, a 
privi și a se bucura de 
tot ceea ce e făcut 
pentru a-l incinta și îm
bogăți sufletește — și n-au 
făcut-o Aceste ocazii 
ratate nu sînt penal- 
tiuri eșuate la un meci 
de fotbal și recuperabile 
deci lâ o competiție vii
toare. ci ratări grave in 
alcătuirea extrem de gin
gașă a personalității, con- 
servindu-se uneori ca 
niște traume psihice ire
versibile în tot cursul 
unei eristențe

De aceea aș socoti ora 
de dirigentie. la care îmi 
povestea amicul că se 
plictisește, ca un test al 
responsabilității profeso
rului. in cintarul judecă
rii sale sub acest raport 
stind posibilitățile folosi
te si cele nelolosite încă 
privind cultivarea simțu
lui civilizației la tineri

Valentin 
SILVESTRU

oent.ru
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investigația viitorului - 

cerință la ordinea zilei
Una dintre trăsăturile de bază ale competiției științifice și tehnice actuale constă In 

■porirea apreciabilă a rolului și importanței perspectivei cercetărilor. Pe agendele marilor 
laboratoare rivale, filele „la zi" sînt cele din anii 1S90, 2000 și chiar de mai tîrziu. Iar în
trebările curente : care vor fi descoperirile mai însemnate în viitor ? Ce consecințe vor 
avea ele ? Care anume concurenți le vor introduce mai grabnic în producție ?

In socialism, intr-o societate cu economie planificată, cum este aceea din țara noas
tră, cunoașterea din timp și cit mai riguroasă a perspectivei devine practic indispensabilă. 
O impun înseși exigentele specifice ale unei societăți ce-și construiește deliberat, în cu
noștință de cauză, viitorul, o impun rigorile planificării economiei socialiste, cerințele su
perioare, tehnice, economice și sociale pe care dezvoltarea actuală a țării noastre, cinci
nalul 1971—1975 le pun în fața lucrătorilor din domeniul științei și tehnicii. De altfel, la 
plenara C.C. al P.C.R. din mai 1971 s-a dat un impuls viguros căutărilor proprii în acest 
domeniu, hotărindu-șe trecerea neîntirziată la întocmirea prognozelor de dezvoltare eco
nomică a țării pînă în anii 1990—2000 ; iar ulterior s-a trecut la constituirea unei comisii 
de partid și de stat care să se ocupe de înfăptuirea acestei sarcini. Revenind asupra aces
tor preocupări — in cadrul Expunerii ținute Ia Consfătuirea de lucru cu activul din do
meniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative — secretarul general al 
partidului le sublinia din nou deosebita însemnătate practică actuală : „în fond aceste 
prognoze vor constitui programul dezvoltării societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România".

Cum științei și tehnicii le revin sarcini majore atît In ceea ce privește conturarea 
unei metodologii adecvate de prospectare a viitorului în propriile lor domenii, în stabi
lirea efectivă a perspectivelor acestora, cit și in cristalizarea unei metodologii generale 
de investigare a viitorului în alte sectoare economice și sociale — am căutat să aflăm opi
niile unor specialiști in legătură cu rolul și sarcinile actuale ale prognozei in activitatea 
de creație tehnico-științifică.

Preocuparea pentru „descifrarea" din 
vreme a ceea ce urmează să se întreprindă 
sau să se obțină în domeniul dezvoltării 
economice și .sociale nu este nouă. Activi
tatea de pînă acum — mai ales după Con
gresul al IX-lea al P.C.R. — a conducerii 
partidului șl statului nostru o confirmă. 
Căci elaborarea planului cincinal trecut și a 
celui pe perioada 1971—1975 a reprezentat, 
înainte de toate — așa cum s-a remarcat 
adeseori — un strălucit model de previzi
une științifică. Ceea ce ne preocupă în rîn- 
durile de față sînt căile ds maturizare grab
nică a prognoticii românești — disciplină 
științifică de acum delimitată, cu o evolu
ție relativ independentă — sporirea contri
buției ei Ia realizarea optimă a obiectivelor 
rețelei noastre tehnico-științifice, în strînsă 
legătură cu nevoile actuale și de viitor ale 
societății românești. Ne vom opri, mai întîi, 
asupra rațiunilor și a posibilităților de pro
gres pe care le oferă în prezent progno- 
tica.

— Lectura lucrărilor de specialitate, 
practica mondială, experiența de pînă a- 
cum a colectivului de prognotică din cadrul 
centrului de documentare al Ministerului 
Educației și învățămîntului, pe care-1 con
duc — menționa acad. Aurel Avramescu — 
scot în evidență faptul că utilizarea prog
nozei în diferitele ramuri ale științei și teh
nicii a devenit astăzi indispensabilă, deși 
unii specialiști se mai îndoiesc de eficacita
tea ei. Fizicianul englez Bridgman, de pildă, 
se numără printre aceia, care susțin tendin
țele de așa-zisă „încapsulare a științei" — 
o altă formulă de exprimare a tezei „tur
nului de fildeș". El lasă să se-înțeleagă că 
o legare a cercetării deschizătoare de noi 
orizonturi, fundamentală, de nevoile prac
tice, economice ar duce la o... degradare, 
banalizare a „descoperirii științifice" ; cer
cetarea mai poate fi recondiționată numai 
printr-o rupere totală de viață a cercetăto
rului.'.

Istoria științei infirmă o asemenea con
cepție eronată și consemnează numeroase 
cazuri de cercetări care ău avut succes 
tocmai pentru că au comportat o tatonare 
și programare prealabilă a evoluțiilor lor 
— de pildă, rapiditatea aplicării „analizei 
armonice" a lui J. B. J. Fourier. Ni se 
oferă, totodată, sugestive condamnări, în 
perspectiva timpului, a unor atitudini ri
gide, cum ar fi aceea a marelui fizician 
Rutherford, față de perspectivele utilizării 
energiei nucleare. Pe de altă parte, s-a 
ajuns nu o dată la descoperirea unor so
luții generale prin rezolvarea unei cerințe 
practice limitate, concrete : instalarea unor 
mari radiotelescoape, pentru urmărirea 
zborului sateliților artificiali ai Pămîntu- 
lui și al cosmonavelor înseamnă, implicit, 
crearea unei baze indispensabile pentru 
inițierea unor noi și importante cercetări 
de nivel fundamental în terenul astrono
miei, astrofizicii ș.a.

— în legătură cu datoria științei noastre 
de a prospecta viitorul, de ce credeți că e 
necesar ca ea să înceapă cu propria-i sferă 
de preocupări și asta cit mai grabnic ?

— Pentru că, după cum s? știe, creația 
tehnico-științifică este unul dintre sectoa
rele cu largi implicații economice și so
ciale : datorită amploarei și diversității deo
sebite a eforturilor pe care ea le presu
pune din partea celorlalte sectoare, a con
secințelor teoretice și practice pe care le 
determină utilizarea roadelor sale. Acest 
sector este astăzi unul dintre principalii 
factori de progres tehnic și material rapid, 
multilateral. Era firesc, deci, ca partidul, 
statul nostru socialist să acorde atenție a- 
cestui instrument de promovare a noului, 
să-i „regleze" cit mai riguros mersul și să-i 
fructifice la un nivel cit mai înalt rezul
tatele. Mai ales că unele investigări ale 
perspectivei în diverse sectoare au și dove
dit viabilitatea, utilitatea acestor proceduri. 
Astfel, dintre tentativele mai mari, referi
toare la un întreg sector, amintesc studiile 
de prospectivă realizate în domeniul indus
triei mobilei, începînd cu anul 1968. Pe 
baza acestora, s-au putut crea din vreme 
condițiile unei evoluții normale a activită
ții în această ramură a industriei lemnu
lui : în ceea ce privește dezvoltarea secto
rului de adezivi, a aplicării unor tehnologii 
moderne de prelucrare, a pregătirii unor 
noi categorii de specialiști ș.a. Menționez că 
aceasta a fost cea dinții prognoză pe ter- 
men mai lung, pînă în anul 2000, efectuată 
în tara noastră.

Experiența aceasta se cuvine multiplicată 
și dezvoltată — în acest sector și în alte 
sectoare — pentru a se depăși începutul 
încă timid, de ce să n-o recunoaștem, al 
acestor preocupări la noi. Trebuie să acțio
năm rapid, conducîndu-ne nu după princi
piul studiului teoretic prelungit și. apoi, al 
dezvoltării unor aplicații, ci după unul 
mult mai sănătos și mai fertil : al dema
rării concomitente și susținute în ambele 
planuri, rezultatele practice oferind piste 
mai sigure în elucidarea problemelor de 
principiu.

în acest sens, trebuie să procedăm neîn- 
tîrziat, încă de acum, din 1972, avînd clară 
în minte multitudinea avantajelor cunoaș
terii din timp a ceea ce urmează, a ceea 
ce trebuie să se facă.

— Cjrre sint, în principal, avantajele de 
care aminteați 7

— Acestea trebuie privite în funcție de 
fazele materializării unei idei noi — cea 
pregătitoare, pînă la descoperire (..de incu
bație"), de la invenție la dezvoltare („de 
substanțializare") și de dezvoltare — evita
rea pauzelor, scurtarea duratei unor cerce
tări, situarea pe obiective maiore. posibili
tatea de a realiza o concentrare adecva
tă a forțelor, o dirijare eficientă a efortu
rilor, de la caz la caz.

— Vă rugăm să menționați cîteva dome
nii care, în viziunea dv., ar trebui abordate 
neîntîrziat din acest punct de vedere, chiar 
din 1972.

— Unul dintre acestea ar trebui să fie 
neapărat construcția de mașini, domeniu în 
care „uzura morală" (demodarea) produse
lor și a tehnologiilor apare, în general, mai 
repede decît in alte ramuri. Altul este, în 
mod cert, sectorul energetic, în care se fac 
investiții mari și trebuie să fim absolut si
guri că investim bine. Alte sectoare ar putea 
fi, în fine, cele din ramura bunurilor de 
larg consum, unde se au în vedere serii 
mari de fabricație. Dar, firește, prognoza- 
rea trebuie concepută și aplicată ea însăși... 
științific. Adică obiectiv, riguros !

— Sugerați cumva și anumite restricții ?
— Numai în măsura în care s-ar crede 

că ea ar putea fi aplicabilă în mod meca
nic. Există, în primul rînd, o sferă, relativ 
delimitată, de obiective în care prognoza- 
reă își dezvăluie mai concludent marile 
virtuți : stabilirea țelului final al unor in
vestigații ; recomandarea mijloacelor prin 
care acesta poate fi atins ; identificarea 

1. Un proiector al orientării in dezvol
tarea creației tehnico-științifice

2. „Labirintul“ metodologiei de profil 
nu este inexpugnabil

3. Prioritatea... priorităților
4. De la previziunea abstractă 

la acțiunea concretă
oportunităților sau a piedicilor ce pot in
terveni in calea realizării unei idei noi. 
Pe de altă parte, și tematic se conturează 
o delimitare : cea a problemelor rezolva
bile, de obicei, intr-un termen mai lung. 
Dintre acestea amintesc : planurile de cer
cetare sau cele de dezvoltare tehnică, pro
gramele de valorificare a unor rezultate, 
aspecte ținînd de orientarea investițiilor 
sau de modificarea unor procese tehnolo
gice etc. ; iar dacă ne referim la cercetarea 
fundamentală — valorificarea unor noi ză
căminte, construcția unor centrale electri
ce, planificarea realizării unor mări com
binate chimice, introducerea unor noi pro
duse pe piață etc. După cum, și Ia nivel 
de unitate științifică sau tehnică, prognoza 
oferă posibilitatea adoptării unei strategii 
optime (în funcție'de experiența dobîndită, 
de ideile noi ce se anticipează, de mijloa
cele tehnice, economice, sociale de care 
dispune) a luării unor decizii întemeiate în 
ceea ce privește înlănțuirea diferitelor 
etape, eventualele intervenții de pe parcurs 
(de exemplu, reorientarea, dacă este cazul, 
a unor cercetări).

— Recent, acad. Remus Răduleț propu
nea o schemă a perioadelor optime de tes
tare a prognozelor elaborate în diverse do
menii, în vederea ameliorării lor — ne 
spune dr. ing. M. Cehan Racoviță, de la 
Laboratorul de programare și calcul elec
tronic al Institutului de cercetare și pro
iectare pentru industria electrotehnică (din 
București). Pe scurt, ea se prezenta astfel :
• 5—10 ani pentru domeniul bunurilor 

de consum ;
• 10—20 de ani pentru economie și o- 

biective naționale complexe ;
• 30—50 de ani pentru tehnologii din in

dustriile de bază, fără repercusiuni speci
fice în domeniul social ;

• Circa 50 de ani pentru problemele de 
amploare, cu consecințe largi, cum sînt 
valorificarea resurselor naturale, minerale 
și energetice, sau automatizările.

O asemenea „testare" globală a metode
lor de prognoză mai importante, folosite 
pînă în prezent pe terenul științei și teh
nicii, ne-ar oferi, cred, un tablou intere
sant. Intre altele, ne-ar frapa gama ex
trem de largă de mijloace și metode utili
zate, incă de pe acum, in acest scop.

— Ce semnificație are acest fapt 7
— El Indică, în mod concludent, situația 

la care s-a ajuns în ceea ce privește con
turarea unei largi și extrem de diferențiate 
metodologii concrete de prognosticare Me
taforic vorbind, o astfel de situație aminteș
te de cea a unui boxer care, neavînd o 
„lovitură decisivă", își pune în joc toată 
gama de mijloace tehnice și tactice pe care 
o posedă, în așa fel ca. din îmbinarea lor, 
după caz, să reușească, totuși, să-și atingă 
scopul. în prognotică, cel puțin deocam
dată, este dăunător să se preconizeze rețete 
sau metode rigide, care să se aplice nedi
ferențiat.

— Deducem de aici că cercetarea noastră 
de specialitate trebuie să asimileze. în teo
rie și practică. întreaga gamă de mijloace 
existente.

— Exact — dar avînd în vedere precum
pănitor nevoile noastre specifice. Scopul 
alege mijloacele 1 Și expresia concretă a 

acestui scop o dau interesele mari ale țării, 
sarcinile economiei noastre pe termen lung, 
pînă in 1980 sau 2000, domeniile de mare in
teres in actualul cincinal, care, neindoios, 
fiind de bază, se vor perpetua ca principale 
direcții de înaintare și în viitor. Oricum, 
problematica științifică și tehnică actuală 
rămine deosebit de complexă, ceea ce im
pune, inevitabil, o metodologie complexă de 
prognosticare a ei.

— Vă rugăm să descrieți, pentru cititorii 
noștri, citeva dintre metodele de lucru ale 
prognoticii.

— După natura cunoștințelor folosite, mij
loacele de prognoză în știință și tehnică 
se împart azi în două mari categorii : intui
tive (în cadrul cărora diverși experți sesi
zează direct, printr-o „ochire în viitor", 
adevărul unei idei, înainte ca acesta să fi 
fost demonstrat) și discursive (în cadrul că
rora se pornește deductiv, pas cu pas, de 
la realități actuale și tendințe prezente, ex- 
trapolîndu-le spre viitor). Prin natura lor, 
științele nu prea fac casă bună cu mijloa
cele intuitive. Totuși,, eficacitatea cîtorva 
dintre metodele de acest fel nu mai poate 
fi astăzi/pusă la îndoială. Pentru exempli
ficare, mă voi referi la așa-numita me
todă Delphi și la metoda scenariilor.

In ceea ce privește prima metodă amin
tită, procedura este următoarea ; se - ches
tionează oameni de știință izolați, în 
runde și pornind de la aspectele generale 
spre cele particulare și concrete ale obiec
tivului prognozei. înaintea fiecărei etape 
noi se analizează răspunsurile primite 
și se transmit participanților — care nu 
comunică între ei — noile solicitări, pre
cum și eventualele neajunsuri sau con
tradicții din răspunsurile lor anterioare. 
Li se oferă, de asemenea, informația domi
nantă, care reiese din „medierea" tuturor 
răspunsurilor. Ceea ce rezultă în final este 
un consens asupra viitorului problemei vi
zate, produs al celor mai competenți spe
cialiști în materie. Se presupune că pro
porția erorilor trebuie să fie astfel mult 
redusă. De altfel, aplicată in general la 
domenii ce se bazează pe informații ne
cuantificabile și în care „judecata previzio

nală" capătă cel mal adesea forma unor 
impresii, a unor judecăți subiective, această 
metodă s-a dovedit viabilă.

— Iar metoda „scenariilor" ?
— Pornind de la un cadru general plau

zibil, se conturează progresiv, cu ajutorul 
unor experți, detaliile unui mediu (scena
riu) la care va trebui sâ se adapteze teh
nica și știința viitoare. în felul acesta, se 
pot stabili și deciziile care trebuie luate 
la anumite niveluri și în anumite mo
mente, pentru a se asigura căile de urmat 
și mijloacele de dirijare adecvată a tendin
țelor din fiecare fază a dezvoltării. Aplicată 
pînă în prezent la un număr relativ redus 
de cazuri, deosebit de complexe și presu- 
punînd perioade de evoluție îndelungate, 
metoda nu a căpătat încă o confirmare de
plină în ceea ce privește condițiile maximei 
ei fiabilități — cu atît mai mult, cu cit 
unele din aceste perioade nici nu s-au 
scurs încă...

Mai frecvent utilizate, datorită rigorii lor 
sporite, sînt metodele explorative, dis
cursive. Dintre acestea, menționez metoda 
morfologică, cea a trendului de dezvoltare, 
metoda analizei de pertinență, metoda ana
lizei sistemelor ș.a. Se cuvine precizat însă 
că, în ciuda faptului că sîntem abia la în
ceput în acest domeniu, trebuie să verifi
căm viabilitatea unuia sau altuia dintre 
aceste mijloace — sau a diverselor lor 
combinații — oarecum „pe viu", prin utili
zarea lor la sectoare reale și scontînd re
zultate reale.

— Care ar fi criteriul de bază al fiabili
tății lor 7

— Legătura ce există obiectiv între dife
ritele fenomene și procese ce se înlănțuie 
cauzal și determinat în realitate, între 
trecutul, prezentul și viitorul științei și 
tehnicii. Aceasta face posibilă și necesară 
o asemenea activitate previzională.

Ceea ce spun nu sînt simple impresii, ci 
se bazează pe uuele rezultate obținute de 

Problemele ridicate în ancheta de 
față au însemnătatea lor, fiind de 
natură sâ definească unele direcții 
principale de prospectare, de prog
noză în domeniile atît de complexe 
ale creației tehnico-științifice. Dar, 
după cum se știe, atît pentru peri
oada pînă în 1975, cît și în per
spectivă, pînă în 1980, s-a elaborat 
un program care leagă mai strîns 
cercetarea de nevoile dezvoltării 
viitoare a țării ; din acest program 
au fost nominalizate în plan circa 
900 teme. Lărgirea bazei de mate
rii prime și valorificarea superioară 
a acestora, crearea de noi procedee 
tehnologice și perfecționarea tehno
logiilor existente, sporirea contri
buției cercetării științifice la redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție, creșterea productivității 
muncii sociale, îmbunătățirea cali
tății și diversificarea producției, 
realizarea de noi materiale și înlo
cuitori și extinderea utilizării aces
tora, creșterea producției agricole

și folosirea rațională a fondului 
funciar, ocrotirea sănătății popu
lației și crearea unor condiții cores
punzătoare de muncă și viață pen
tru oamenii muncii — constituie tot 
atîtea domenii spre care se îndreap
tă cercetarea științifică românească 
în deceniul al 8-lea al secolului 
nostru.

In același timp, se știe că, apli- 
cînd indicațiile Congresului al X- 
lea al P.C.R., au fost elaborate pen
tru prima dată în țara noastră 25 
programe prioritare de cercetare ști
ințifică, totalizînd circa 1 700 teme. 
Fiecare din aceste programe urmă
rește rezolvarea unor obiective ma
jore ale dezvoltării economice și so
ciale a țării noastre, între care a- 
mintim : reducerea consumului de 
cocs, economisirea metalului, gos
podărirea rațională a energiei, va
lorificarea minereurilor de metale 
neferoase și a unor zăcăminte. de 
metale rare, forajul și exploatarea 
sondelor de mare adîncime, lărgirea

colectivul nostru. Cu un an în urmă ne-a 
interesat în ce direcție tind, pe pian mon
dial, ameliorările in domeniul motoarelor 
electrice. Ne preocupa un anume tip de 
asemenea motoare : cele asincrone. Am fă
cut o prospectare și, pe baza ei, am trecut 
la reproiectarea motoarelor de acest gen 
oferite industriei de institutul nostru. Așa 
au apărut noua serie de motoare asincrone, 
dar și un procedeu particular de prospec
tare a acestui teren specific, utilizind în 
genere metode cunoscute pe plan internațio
nal, verificate. De unde reiese că, investi- 
gind viitorul diverselor discipline, structu
răm in același timp modalități previzionale 
noi, tot mai adecvate, confirmate de prac
tică.

— Se spune că „a guverna înseamnă a 
prevedea", ne relata ing. Radu Negru, 
consilier la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie. Consiliul nostru, ca 
principal organism prin care se realizează 
politica partidului și statului în domeniul 
științei, este direct interesat în progresul 
rapid al prospectivei românești. Dar ceea 
ce trebuie avut în vedere precumpănitor 
este prognozarea detaliată a direcțiilor 
principale de evoluție ale științei și tehnicii 
în țara noastră, in contextul sarcinilor 
specifice ce ne stau în față. In acest sens 
s-a făcut pînă acum destul de puțin. Dar 
printr-o acțiune susținută se pot recupera 
o serie de handicapuri. în cadrul C.N.Ș.T. 
un colectiv are de acum sarcina să se 
ocupe de aceste probleme.

— Care ar fi aceste direcții 7
— Una se referă la stabilirea a ceea ce 

pot oferi de fapt studiile de prognoză în 
știință și tehnică, pentru a nu le pretinde 
acestora decit ceea ce pot da.

— Și ce pot da 7
— Inițial, variante probabile de evoluție 

a unuia sau a altuia dintre sectoarele 
avute în vedere. Apoi e necesară judeca

rea critică a acestora, astfel ca, în final, să 
se impună cîteva, cele mai probabile, sau 
una, cea optimă.

— Ce înseamnă, după dumneavoastră, 
„judecarea critică a variantelor proba
bile" ?

— Elaborarea pentru fiecare din aceste 
variante probabile a cîte unui „model 
prognotic privind evoluția viitoare" in 
direcția cea mai probabilă și cu evidenție
rea tuturor consecințelor previzibile, avan
tajoase și neavantajoase. Aceasta permite 
planificarea mai rațională a cercetărilor, 
distribuirea mai judicioasă a fondurilor, 
repartizarea mai riguroasă a forțelor. Abor
darea corectă a problemelor prospectării 
viitorului este determinată însă, în primul 
rînd, de cerințele sociale și economice care 
pot dicta concentrarea unor Importante 
forțe științifice într-un anume domeniu, 
pentru obținerea unor descoperiri solicitate 
de societate. Planul cincinal 1971—1975 
oferă un larg evantai de asemenea solici
tări majore, exprimate direct, clar. între 
acestea, valorificarea resurselor ușor acce
sibile de energie și găsirea unor resurse 
noi, convenabile, producția de materiale 
sintetice ieftine și cu calități speciale, des
coperirea unor mijloace eficiente de luptă 
cu bolile și cu bătrînețea ș.a., constituie 
adevărate comenzi sociale care impun o 
studiere atentă a posibilităților deschise de 
știință in fiecare din aceste domenii.

— O prospectare susținută, în direcții ca 
cele pe care le-ați enumerat, ar putea fi 
inițiată încă de pe acum ?

— Desigur, Numai că ea ar trebui să țină 
seama și de alți factori, printre care de 
înseși mecanismele interne de dezvoltare 
in perspectivă a științei, legată de procesul 
de integrare și totodată de diferențiere a 
diverselor ei domenii. Asemenea mutații 
determină transformări, de exemplu. in 
dinamica numărului și structurii cadrelor 
de cercetători științifici.

De altfel, o sferă'care trebuie să fie neîn
tîrziat prospectată, incepind chiar din anul 
1972, constă tocmai în căile de sporire a 
numărului de cercetători științifici în re
țeaua noastră. Pe .linia prevederii actualului 
plan cincinal, care indică creșterea cu circa 
60 la sută a numărului cadrelor cu studii su
perioare din cercetarea științifică și de circa 
2,5 ori pînă în 1980 (față de 1970), de la un 
asemenea studiu așteptăm sugestii privind 
cele mai. optime căi de atingere a acestui 
obiectiv, intr-un context extrem de dina
mic. în prezent, un interes deosebit par să 
suscite și pe plan mondial prognozele 
de evoluție a structurii cadrelor științifice 
pe rarhuri ale științei, pe categorii de vîrstă, 
pe niveluri de pregătire științifică ș.a. 
Ritmul de creștere a numărului oamenilor 
de știință face ca in țările industriale să 
aibă loc o dublare a numărului la fiecare 
10 ani și uneori într-un termen chiar mai 
scurt.

Cît timp va dura acest proces de creștere 
accelerată, care sînt consecințele sale și care 
sînt măsurile ce trebuie luate în legătură cu 
pregătirea cadrelor științifice, cu fondurile 
alocate pentru investiții și cu planificarea 
cercetărilor științifice — iată numai cîteva 
dintre problemele care se cer a fi contu
rate neîntîrziat și în ceea ce ne privește. 
Interes prezintă, de’ asemenea, prospecta
rea evoluției structurii cadrelor științifice 
pe diferite ramuri ale științei, pe categorii 
de virstă, pe sexe, pe niveluri de pregătire 
științifică ș.a. Unele studii, efectuate in ca
drul C.N.Ș.T., evidențiază o serie de schim
bări importante în structura potențialului 
științific național, in favoarea științelor 
tehnice. De asemenea, este de așteptat o 
creștere în prima perioadă a ponderii oa
menilor de știință tineri, pentru ca după 
1980 să sporească ponderea celor peste 40 
de anii Se poate preconiza, de asemenea, o 
creștere și a ponderii cercetătorilor de sex 
feminin care vor lucra în organizațiile știin
țifice.

— Referindu-ne la instituțiile științifice, 
în prezent, soluția organizatorică pare să 
încline intr-un singur sens : crearea a încă 
unui institut, a încă, unui sector sau labo
rator, atunci cind se intenționează atacarea 
unei noi problematici. Un studiu de pers
pectivă in acest sens nu ar fi util ?

— Ba da, mai ales că procesul de dife
rențiere al științei dă naștere constant unor 
noi ramuri și discipline științifice și, deci, 
crearea în continuare de subdiviziuni orga
nizatorice pare o soluție fără prea mare... 
perspectivă. Dificultățile pe care le implică 
reorganizarea unor asemenea institute, 
atunci cind aceasta este cerută de apariția 
unor cerințe științifice noi, confirmă conclu
ziile altor studii de prospectivă : cele care 
conduc la ideea că ar trebui să se aibă în 
vedere anumite „limite critice", dincolo de 
care un nucleu științific își poate pierde 
eficacitatea — fie prin dispersarea exage
rată in colective prea mărunțite, fie prin 
cealaltă exagerare, a gigantismului organi
zational. Prognoze efectuate în alte țări și 
care vor fi inițiate, in curînd, și la noi, 
recomandă ca fiind mai util procedeul in
vers, care să se remarce nu prin rigiditate 
organizatorică, ci prin elasticitate, pe orga
nizarea nu de sectoare, laboratoare, institute 
pe ramuri și discipline, ci de colective com
plexe, de nuclee științifice menite să ela
boreze, intr-un timp determinat, o anumită 
problemă, după care să se reorganizeze 
obligatoriu, în vederea abordării unei noi 
probleme.

Directorul Laboratorului de cercetări 
prospective al Universității București, conf. 
dr. Mihai Botez, precizează de la început :

— Nu este vorba de a vedea drumul de 
la previziune Ia acțiune ca doi pași strict 
consecutivi. De cele mai multe ori, în pro
cesul conducerii previzionale a activității 
de cercetare științifică, prognozele nu dic
tează automat, mecanic, decizia „optimală" 
— indiferent de criteriul la care se rapor

ÎN LOC DE CONCLUZII...
...un eventual „repertoriu de urgențe"

• ELABORAREA unui program general de obiective urgente ale progno
ticii românești, pornind de la sarcinile și direcțiile de bază ale actualului 
cincinal, ale programelor de dezvoltare mai largi (cum este cel de dezvol
tare a energeticii) ;

• CREAREA DE NUCLEE puternice, bine dimensionate, de prognoză 
sub controlul direct al C.N.Ș.T., pentru a se evita astfel fărîmifarea forțelor 
în colective mărunte, prea profilate ;

• ÎNTĂRIREA cu specialiști a laboratoarelor de prognoză ale diferite
lor ramuri și activizarea acestora în direcția stabilirii unor contacte siste
matice cu organele de sinteză, a orientării lor spre o tematică majoră, a 
efectuării unor schimburi de experiență largi cu specialiști în problemă do 
la C.S.P., C.N.Ș.T. ș.a.

• FACILITAREA accesului laboratoarelor de prognoză la centrele de 
calcul electronic ;

• STABILIREA de urgențe și punerea neîntirziată în lucru a cîte unei 
teme mari pentru fiecare laborator departamental de prognoză ;

• SPORIREA numărului de specialiști pregătiți în această direcție prii? 
profilare în forme universitare și post-universitare, prin policalificare și 
polispecializare ș.a. ;

• PROSPECTAREA, la nivelul C.N.Ș.T., a cerințelor pieței externe în 
vederea stabilirii priorităților de cercetare proprie și a valorificării aces
teia în relații internaționale (așa cum este prevăzut, de altfel, în Decre
tul de înființare a C.N.Ș.T., punctul 1, litera e).

surselor și valorificarea superioară a 
masei lemnoase, realizarea de ma- 
șini-unelte cu comandă program nu
merică și de noi motoare cu ardere 
internă, dezvoltarea electronicii și 
a domeniilor conexe, elaborarea de 
noi rășini sintetice, mase plastice, 
fire și fibre sintetice, crearea și fa
bricarea de catalizatori industriali, 
realizarea de medicamente de uz 
uman și veterinar și altele.

Este imperios necesar ca fiecare 
din aceste teme să fie elaborată Ia 
termene cît mai bine eșalonate, cu 
finalitate practică precisă și, o dată 
încheiate, rezultatele lor să fie fruc
tificate în producție, în scopul obți
nerii unor efecte economice superi
oare. Iar studiile de prognoză tre
buie să indice tocmai modalitățile 
optime de atingere a acestor obiec
tive, în interesul economiei națio
nale.

Anchetă realizată de 
Teodor CAZACU

tează aceasta — ci numai orientează, con
turează orizontul viitor al posibilului știin
țific, în care consecințele acțiunilor noas
tre pot fi efectiv urmărite. Pentru a fructi
fica superior studiile de prognotică pe care 
le vom efectua trebuie asigurată o bună 
orientare atît în efectuarea lor, cît și în 
folosirea rezultatelor. Prognoza unui dome
niu al științei românești, de exemplu, nu ur
mărește să descrie evoluția viitoare a aces
tui domeniu în orice condiții și indiferent 
de deciziile, noastre de astăzi ; ea permite 
numai estimarea eficienței viitoare a dife
ritelor variante de conducere a activității 
științifice. Cercetările prospective complexe 
asociază prognozele privind viitorul cu 
diagnozele asupra prezentului, considerat ca 
resort al dezvoltării. Aș remarca, cu această 
ocazie, că estimările privind viitorul par 
să fie cu atît mai exacte, cu cît se referă 
la domenii mai largi ale activității umane, 
„îngustarea" domeniului de investigație 
mărește spectrul variantelor posibile, deci, 
într-un fel, nedeterminarea. De acest lucru 
trebuie să se țină seama și în efectuarea 
cercetărilor de prognoză tehnico-științifică.

— Sînteți pentru o aplicare și valorifica^, 
re diferențiată, în funcție de specificul 
unuia sau altuia dintre domeniile științei și 
tehnicii, a prospectivării ?

— Exact 1 în activitatea de cercetare 
științifică prospectivările pot numai orienta 
această conducere, sugerind dominantele, 
sensurile majore, direcțiile prioritare. Ca
racterul „probabil" și riscul inerent oricărei 
activități creatoare nu pot fi, în esență, 
înlăturate prin investigații previzionale, ci 
pot fi cei mult măsurate lucid.

— Ce preconizați să faceți în cadrul co
lectivului dv., în anul 1972, în acest sens 7

— Să tratăm complex problemele, astfel 
îneît să nu ignorăm nici efectuarea de 
studii previzionale concrete, referitoare .Ia 
direcțiile închise, la spațiile „moarte" ale 
științei și tehnicii, care arată ce nu trebuie 
să facem. Spațiul a ceea ce putem face 
rămine insă foarte larg.

Prospectiva științifică, schițînd acest „re
pertoriu" variat de posibilități, oferă con
ducerii și elemente prin care diferitele deci
zii posibile pot fi evaluate.

în literatura de specialitate se vorbește 
astăzi despre prognoze-cadru. Un exemplu : 
prognoza privind evoluția științei și teh
nicii românești nu poate fi concepută, 
de pildă, in afara a cel puțin două 
prognoze-cadru : referitoare la evoluția 
științei și tehnicii pe plan mondial și la 
evoluția economică și socială a țării noas
tre. Numai în raport cu acestea poate fi 
evaluată prospectiv poziția științei și teh
nicii românești în sistemul de valori al 
științei și tehnicii mondiale, ca și modul 
în care răspund cercetările științifice și 
tehnice cerințelor dezvoltării economice și 
sociale ale României socialiste. Și numai 
conjugînd aceste aspecte vom putea aborda 
realist problemele referitoare la îmbinarea 
progresului științific real cu asigurarea 
unei eficiente economice cît mai înalte.

— A merge în sensul tendințelor pe 
care le evidențiază evoluția științei și teh
nicii mondiale este singura variantă po
sibilă ?

— După părerea mea, nu. Cel puțin în 
sensul strict al termenilor. Cred însă că 
acest „fundal", ca sistem de referință, nu 
poate fi ignorat. După cum nu pot fi ig
norate particularitățile de structură ale 
științei și tehnicii noastre actuale, care a- 
sigură „resursele" oricărei evoluții viitoare. 
Prognotipa este însă datoare să studieze 
și eficiența unor alte variante, teoretic po
sibile, de evoluție a științei și tehnicii ro
mânești : exportul de inteligență științifi
că și tehnică : cultivarea cu precădere a 
domeniilor ce par azi neglijate, dar care 
au șanse de a fi în viitor reactualizate ; 
concentrarea eforturilor in domeniile cu 
tradiție în știința noastră, in care ne-am 
cîștigat de pe acum o oarecare notorietate ; 
exploatarea inteligentă a unor momente 
conjuncturale favorabile viitoare. Sîntem 
datori să urmărim mai multe variante de 
obiective-prioritare, fiindcă, în general, 
știm cît costă „ceea ce facem", dar nu ne 
gindim cît costă „ceea ce nu facem"...
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JE ANGAJAM SA GOSPODĂRIM

FRUMOASE ORAȘELE NOASTRE

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Constantin Ene a fost nu
mit în funcția de reprezentant per
manent .al Republicii Socialiste 
România pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite și instituțiile specializate ale 
Organizației Națiunilor Unite din 
Geneva, în locul tovarășului Ion 
Datcu, care a primit o altă însăr
cinare.

Conferirea „Ordinului Muncii*1 clasa I

au obținut recolte mari de cartofi în 1971

Si

..im.K.

O mare realizare

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în aceste zile, In numeroase loca
lități din țară au avut loc adunări 
festive în cadrul cărora au fost de
cernate premiile, diplomele și men
țiunile obținute în întrecerea pentru 
înfrumusețarea și buna lor gos
podărire. Participanții au adre
sat, cu acest prilej, telegrame COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care, mulțumind pentru înalta apre
ciere dată muncii lor, se angajează 
să-și mobilizeze și mai susținut for
țele pentru ca localitățile lor să de
vină tot mai frumoase.

Oamenii muncii din municipiul 
Piatra Neamț, se spune într-o tele
gramă. întruniți în adunarea festivă 
cu prilejul decernării premiului II 
în întrecerea patriotică pe țară des
fășurată în anul 1971, raportează 
conducerii partidului că, sub condu
cerea organizațiilor de partid, au 
participat cu entuziasm la acțiunile 
de . înfrumusețare și edilitar-gospo- 
dărești, realizînd lucrări în valoare 
de aproape 50 milioane lei. Răspun- 
zind chemării lansate de Consiliul 
popular al județului Hunedoara, ne 
vom înzeci eforturile pentru a crea 
■condiții de viață și muncă mai bune 
locuitorilor orașului nostru.

Noi, locuitorii orașului Aleșii, din 
județul Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități — se spune 
într-o altă telegramă, ocupînd locul 
5 pe țară în categoria orașelor cu o 
populație sub 10 000 locuitori, expri
măm conducerii partidului și statului 
nostru, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, profunda 
noastră satisfacție și mulțumire pen

tru înalta apreciere dată muncii 
noastre. Vă asigurăm că ne vom în
zeci eforturile pentru a îndeplini 
sarcinile economice, sociale și cultu
rale ce ne revin.

Participanții la adunarea festivă 
care a avut loc în orașul Novaci, 
județul Gbrj, localitate căreia 1 s-a 
acordat mențiunea a doua pentru 
rezultatele obținute în anul 1971, a- 
rată în telegrama adresată cu acest 
prilej că rezultatele obținute sint rod 
al profundului atașament față de 
politica înțeleaptă a partidului, al 
dragostei față de orașul în care își 
desfășoară activitatea. In această 
etapă de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, se 
spune în telegramă, animați de pre
vederile recentelor documente de 
partid și de stat, locuitorii orașului 
Novaci se angajează în fața condu
cerii de partid și de stat să obțină 
în anul în care am pășit rezultate 
mai valoroase, aducîndu-și contri
buția la înfăptuirea programului 
elaborat de cel de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

In telegrama adresată de partici- 
panții la adunarea populară a locui
torilor din orașul Năvodari, munici
piul Constanța, cu ocazia înmînă'rii 
mențiunii de oraș fruntaș în acțiu
nile de înfrumusețare și bună gos
podărire, se subliniază că în cursul 
anului 1971 angajamentele luate în 
întrecere au fost depășite cu 2 412 200 
lei. Ne angajăm, se spune în tele
gramă, să muncim și mai bine în 
anul 1972, să ridicăm nivelul urba
nistic al celui mai tînăr oraș al lito
ralului românesc, să contribuim ast
fel la înflorirea și prosperitatea pa
triei noastre socialiste.

SPORT • 'SPOIÎȚ • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

Derbiul de aseară 
a revenit echipei Steaua

Pentru a treia oară în acest cam
pionat, hocheiștii de la Steaua și Di
namo, s-au aflat față în față, cu oca
zia derbiului lor de veche tradiție, 
decisiv , pentru cucerirea titlului de 
campioni.

Ca și în derbiurile precedente, în 
care miza a contat în primul rînd, 
calitatea în sine a jocului nu a de
pășit nivelul mediu, uneori — spre 
regretul spectatorilor, bineînțeles — 
spiritele s-au încins peste măsură, 
intervențiile arbitrilor, și deci frag
mentarea jocului, fiind absolut nece
sare. Spre deosebire de partida de 
joi, acum Steaua a intrat mai hotărî- 
tă, încercînd să-și impună inițiativa 
din primele minute. Poarta lui Du- 
mitraș a fost supusă la un veritabil 
asediu, șuturile hocheiștilor de la 
Steaua părînd fără sfîrșit. O adevă
rată canonadă ! Un singur gol însă, 
în minutul 9. din șutul lui Gheor
ghiu. In tot acest timp, mai fructu
oase au fost intervențiile arbitrilor : 
pe banca eliminaților, Dinamo și-a 
„trimis" pe rînd cinci jucători, iar 
Steaua — patru, fiecare pe timp de 
cite două minute... Dinamoviștii au 
egalat nu prea tîrziu după pauză. 
Steaua a luat din nou conducerea, 
dar numai pentru un minut, pentru 
că — la capătul uneia dintre cele 
mai frumoase (din destul de puți
nele !) faze de hochei adevărat — 
Dinamo a egalat iarăși. în ultima re
priză, hocheiștii de la Steaua se a- 
rată în vervă deosebită, forțele lor 
părînd încă proaspete. înscriu două 
goluri, nu primesc nici unul și, pe 
deplin merit, cuceresc o frumoasă

victorie (scor : 4—2), care îi aduce 
din nou în fruntea clasamentului, cu 
un avans de două puncte față de Di
namo.

Arbitrii FI. Gubemu. și Gh. Țasnadi 
au condus cu autoritate.

Cealaltă partidă de ieri — prece- 
dind derbiul — a revenit formației 
Avîntul Miercurea Ciuc : 7—3 cu A- 
gronomia Cluj. Superioritatea hoche
iștilor din Ciuc a fost netă în prima 
și în cea de-a treia repriză (cînd au 
marcat cite două goluri). Clujenii nu 
au reușit mai mult decît o repriză 
egală (3—3).

★
De data aceasta, publicul bucureș- 

tean a părut ceva mai interesat să 
fie la fața locului, marcîndu-și pre
zența nu numai' numericește .(peste 
4 000 de spectatori), ci și destul de 
zgomotos, galeriile respective fiind 
la fel de decise — dacă nu chiar mai 
decise decît echipele de pe gheață 
— să nu piardă „partida". în legă
tură cu atmosfera de aseară de la 
patinoar, se impune o observație : 
pe de o parte, fumul ca la cafenea, 
pe de alta, serpentinele de carnaval 
și... monedele aruncate în teren (în 
semn de simpatie sau antipatie pen
tru o echipă sau alta, pentru arbi
tri) au stînjenit buna desfășurare a 
jocului. Nu este deloc întîmplător că 
printre cei mai „temperamentali" su
porteri se aflau unii care, în preala
bil, se „magnetizaseră" bine la bufe
tul din incintă, unde coniacul se 
servește la discreție...

I. DUMITRIU

INFORMAȚII
Marți a sosit în Capitală dr. Ed

ward W. Blyden, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Sierra Leone în Republica Socialistă 
România. (

★

Marți dimineața a părăsit Capitala 
Hassan Abbas Zaky, guvernator al 
Fondului de dezvoltare arabă, consi
lier special al președintelui Federa
ției Emiratelor Arabe Unite, emi
rul Zayd Ben Sultan, și al președin
telui Republicii Democratice Sudan, 
Mohamed Gaafar Numeiry, care a 
făcut o vizită oficială in țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,. 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică, 
de alte persoane oficiale, precum și de 
Ibrahim Youssri, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii A- 
rabe Egipt la București.

*
La invitația președintelui Comitetu

lui de Stat pentru Energia Nucleară, 
loan Ursu, marți seara a sosit în 
Capitală, prof. Urs Hochstrasser, pre
ședintele Comisiei de energie atomică 
din Elveția, care va face o vizită în 
țara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele va purta 
convorbiri privind dezvoltarea colabo
rării dintre România și Elveția in 
domeniul aplicațiilor pașnice ale 
energiei atomice și va vizita unele 
unități de cercetare și învățămînt 
din sectorul fizicii nucleare.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
omul de știință elvețian a fost în- 
tîmpinat de președintele Comitetului 
de. Stat pentru Energia Nucleară, de 
alte persoane oficiale, precum și de 
membri ai ambasadei Elveției la 
București.

*
La invitația ministrului minelor, 

petrolului și geologiei, Bujor Almă- 
șan, Robert C. Gunness, președintele 
Societății americane „Standard Oii 
Company — Indiana", a făcut o vizită 
în țara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri cu 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării; 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Bujor Almășan, și Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme de interes comun 
din domeniul industriei extractive de 
petrol și al prelucrării petrolului.

Președintele societății Standard 
Oil a vizitat Combinatul petrochi
mic. de la Brazi și Institutul de cer
cetare foraj-extracție din Cîmpina.

*
Comeliu Mănescu, ministrul aface- 

rilor. externe,, al .Republicii Socialiste 
România, a primit din partea secre
tarului federal pentru afacerile ex
terne al R.S.F. Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
sărbătorii naționale.

★

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu ‘Mănescu. a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Murad Ghaleb, cu prilejul 
numirii sale în această funcție.

(Agerpres)

Pentru contribuția adusă la înfăp
tuirea politicii partidului, de dezvol
tare a agriculturii socialiste și pen
tru participarea activă a țăranilor 
cooperatori, muncitorilor, mecaniza
torilor, tehnicienilor și inginerilor la 
obținerea, în anul 1971, a unor re
colte mari de cartofi, pe întreaga su
prafață avută în cultură și livrarea 
la fondul de stat a unor cantități 
sporite. Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România a conferit „Or
dinul Muncii" clasa I următoarelor 
cooperative agricole de producție : 
Chilișeni, județul Suceava, care a 
realizat 38 181 kg cartofi la hectar ; 
Reușeni, județul Suceava — 32 516 kg 
la hectar ; Moara, județul Suceava — 
31 528 kg la hectar ; Dumbrăveni, ju
dețul Suceava — 31 500 kg la hectar.; 
Vîrful Cîmpului, județul Botoșani — 
30 278 kg la hectar ; Ipotești, județul 
Suceava — 29 036 kg la hectar ; Bo- 
sanci, județul Suceava — 28 500 kg la 
hectar ; Calafindești, județul Suceava. 
— 27 200 kg la hectar ; Sînzieni,

județul Covasna — 26 600 kg la hec
tar ; ' Ghimbav, județul Brașov — 
26 287 kg la hectar ; Uișești, județul 
Suceava — 26 180'kg la hectar ; Fîh- 
tinele, județul Suceava — 26 132 kg 
la hectar ; Tîrgu Secuesc, județul Co
vasna — 26 116 kg Ia hectar ; Liteni, 
județul Suceava — 25 400 kg la hec
tar ; Sinpetru, județul Brașov — 
25 274 kg la hectar ; Sînmartin, ju
dețul Harghita — 25 082 kg la hectar ; 
Grănicești, județul Suceava — 25 067 
kg la hectar ; Turia, județul Covasna 
— 25 016 kg la hectar ; Cernat, jude
țul Covasna — 20 600 kg la hectar.

Prin același decret a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I întreprinde
rii agricole de stat Suceava, județul 
Suceava, care a realizat 26 030 kg car
tofi la hectar ;. întreprinderii agrico
le de stat Sfintu Gheorghe, județul 
Covasna — 21 254 kg la hectar, pre
cum și Stațiunii experimentale agri
cole Suceava, județul Suceava, care 
a realizat 28 600 kg la hectar.

0 delegație a Asociației de prietenie
sovieto-română aB sosit in Capitală

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 ianuarie. Iu țară : Vremea va 
fi in general umedă și închisă. Vor 
cădea ninsori temporare în jumătatea 
de sud-vest a țârii, unde vîntul va pre
zenta intensificări în prima parte a 
terValului. In rest ninsorile vor fl 
cale. La 
Banat și 
lapoviță. 
continua

a fizicii moderne
„LUDMILA" - MICROSCOP URIAȘ 
PENTRU STUDIEREA MICROLUMII

MOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : In 
orășelul științific Protvino, de lingă Moscova, a avut loc inaugurarea 
oficială a camerei de bule cu hidrogen lichid „Ludmila", creație a co
lectivului Institutului unificat de cercetări nucleare de Ia Dubna. Acest 
uriaș „microscop" pentru studierea microlumii, care este aprovizionat 
eu particulele create de cel mai mare accelerator din lume ce l'unc-
ționează tot aici, este apreciat drept unul din succesele cele mai de 
seamă ale fizicii moderne.

HANDBAL, LA TIMIȘOARA

Clujencele au furnizat surpriza etapei

iri- 
lo- 
în 
Și 

va 
_ ___ __ ____ ________ _ _______ vor 
fl cuprinse între minus 13 și minus 3 
grade, mal coborîte în depresiunile din 
estul Transilvaniei și în Moldova, iar 
maximele vor oscila între minus 8 și 
plus 4 grade, în nord-estul țării, și între 
minus 4 și plus 4 grade, în rest. In 
București : Vremea va fl în general 
umedă și închisă. Temporar ninsoare, 
iar în prima parte a intervalului, și 
vînt cu intensificări. Temperatura va 
continua să crească ușor.

sfirșltul intervalului, 
Oltenia, este posibilă 

Temperatura aerului 
să crească. Minimele

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., marți a sosit în Capitală 
o delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de A. V. 
Grebnev, vicepreședinte al conducerii 
centrale a asociației, redactor-șef ad
junct al ziarului „Izvestia".

Oaspeții vor purta convorbiri și

vor semna planul de colaborare pe 
anul 1972 între cele două asociații.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau de față acad. Iorgu Iordan, vi
cepreședinte al Consiliului 
A.R.L.U.S., precum și 
ai Ambasadei Uniunii 
București.

General 
reprezentanți 
Sovietice la 

(Agerpres)

Cu prilejul „Zilelor Varșoviei"
Marți seara, în cadrul 

Varșoviei", a avut loc la 
Giulești din Capitală un spectacol cu 
piesa „Peer Gynt" de H. Ibsen, pre
zentat de un colectiv al teatrului 
„Ateneum" din capitala R.P. Polone.

Teatru cu tradiție progresistă, care 
s-a afirmat în mișcarea _ dramatică 
poloneză între cele două- războaie 
mondiale, sub conducerea' cunoscu- 
ților oameni de teatru .Ștefan Jaracz 
și Leon Schiller,. prin nota-de ascu
țită critică socială a repertoriului 
său, „Ateneum" s-a impus în ultimul 
timp în fruntea scenei poloneze, 
golectivul teatrului a obținut suc
cese de răsunet și în străinătate, pe 
scena Teatrului Națiunilor din Paris, 
sau la festivaluri internaționale, ca
cele de la Berlin, Sarajevo, . Bergen. .___

„Zilelor 
Teatrul

și Oslo, prilejuri cu care și-a cîști- 
gat stima și, prețuirea publicului.

La spectacolul de marți al artiști
lor polonezi au asistat Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Ion Brad, vicepreședinte al Consi
liului Culturii șj Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

De asemenea, au fost prezenți Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul R.P. 
Polone la București, șefi ai unor 
siuni diplomatice și alți membri 
corpului diplomatic.

Stilul original de Interpretare 
piesei, precum și arta scenică a 
torilor s-au bucurat de aprecierea 
publicului bucureștean care i-a răs
plătit cu vii aplauze.

mi- 
ai

a
ac-

_ (Agerpres)

AGENȚIEI DE INFORMAȚII A S.U.A
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Marți după-amiază, a sosit în Ca
pitală Frank Shakespeare, directorul 
Agenției de Informații a Statelor 
Unite ale Americii, care va lua parte 
la deschiderea oficială a Bibliotecii 
americane din București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de VaSile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A la București, și 
membri ai ambasadei.

*
La sosire, directorul Agenției de 

Informații a S.U.A. a răspuns între
bărilor adresate de redactorul „A- 
gerpres" Alfred Neagu.

Este o mare plăcere 
din nou în țara dv — a 
tele. Am mai fost în
1969 ; era prima vizită în străinătate 
după intrarea mea în guvernul S.U.A.

Referindu-se la deschiderea biblio
tecii române la New York și a bi
bliotecii americane la București.

să mă aflu 
spus oaspe- 
România în

oaspetele a spus : Importanța acestor 
acțiuni a fost subliniată în modul 
cel mai clar de președintele Richard 
Nixon și președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca o contribuție la dez
voltarea relațiilor culturale dintre 
S.U.A. și România.

Eforturile depuse de țara dv. pen
tru organizarea primei biblioteci ro
mâne în S.U.A. au fost încununate 
de succes — a spus oaspetele. A 
fost creat un foarte modern centru 
cultural românesc în cel mai mare 
oraș din țara noastră, New York, 
într-o zonă în care mulți oameni au 
ocazia ,să-l viziteze. Am avut onoa
rea de a lua parte la inaugurarea a- 
cestei instituții culturale. Acum am 
venit la București pentru a participa 
la deschiderea bibliotecii

Cu acest prilej, sper să 
de a purta convorbiri cu 
tați din diverse sectoare
culturale și publice române și 
cunosc cit mai bine România, 
menii și viața lor.

americane, 
am ocazia 
persohali- 

ale vieții 
să 

oa-

TIMIȘ OARA (corespondentul 
„Scînteii", Cezar Ioana). Etapa de 
ieri, disputată în sala „Olimpia" din 
Timișoara, s-a încheiat în general cu 
rezultate normale, favoritele adju- 
decîndu-și punctele puse în joc. A 
existat însă și o excepție, de fapt, 
surpriza etapei : Universitatea Cluj, 
ocupanta ultimului loc, a reușit să 
învingă pe Textila Buhuși, aflată pe 
poziția a 5-a în clasament. Victoria 
nu se datorește nicidecum întîm- 
plării, ci ambiției extraordinare cu 
care clujencele au luptat din primul 
pînă în ultimul minut, dăruirii do
vedite în lupta pentru fiecare minge.

Deosebit de disputată a fost parti
da dintre Universitatea București și 
Mureșul Tirgu-Mureș. Au învins 
bucureștencele la diferență de un 
punct, înscriindu-și î.n palmares o 
victorie extrem de prețioasă pentru 
menținerea locului secund în clasa
ment. De reținut însă că mureșencele 
au avut 12 bare, ratînd si o lovitură 
de la 7 metri. Voința Odorhei a în-

ceput destul de bine partida cu 
I.E.F.S. A și condus (cu 4—3), dar re
gruparea în apărare și contraatacurile 
eficiente ale studentelor de la 
I.E.F.S. au întors rezultatul în fa
voarea lor, la o diferență apreciabilă, 
în cel mai frumos meci al serii, Uni
versitatea Timișoara, se pare echipa 
cea mai in formă la ora actuală, a 
întrecut la scor pe Rulmentul Bra
șov. „Derbiul codașelor" (Rapid — 
Confecția) n-a făcut decît să eviden
țieze calitatea slabă a jocului celor 
două formații...

Rezultate tehnice : Universitatea 
Cluj — Textila Buhuși 15—13 (9—9) ; 
Universitatea București — Mureșul 
Tirgu-Mureș 11—10 (6—4) ; I.E.F.S.— 
Voința Odorhei 16—10 (8—5) ; Uni
versitatea Timișoara — Rulmentul 
Brașov 24—11 (11—6) ; Rapid — Con
fecția 13—11 (6—5).

Astăzi, o nouă suită de cinci me
ciuri, dintre care cel mai atractiv se 
anunță a fi I.E.F.S. — Mureșul Tg. 
Mureș.

(Urmare din pag. I)

A

In cîteva
BASCHET, — S-au încheiat între

cerile celOr două grupe ale turneu
lui internațional masculin de baschet 
de la Varșovia. în grupa B, intr-un 
joc decisiv pentru ocuparea locului 
doi, s-au intilnit reprezentativele 
orașelor Sofia și București. Victoria 
a revenit cu scorul de 90—82 (52—36) 
baschetbaliștilor bulgari. în finala 
competiției se vor întîlni selecționata 
orașului Moscova și formația Polonia 
din Varșovia.

HANDBAL. — 5 000 de spectatori
au urmărit la Bremen întîlnirea in
ternațională amicală de handbal din
tre reprezentativele masculine ale 
R. F, a Germaniei și Iugoslaviei. 
După un joc echilibrat, partida s-a

rîndurî
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
16—16 (7—7).

FOTBAL. — Echipa O.F.K. Bel
grad a susținut la Lima un meci în 
compania echipei peruviene Megar, 
care activează în prima ligă. Fotba
liștii iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0).

SCHI. — Pe pîrtiile de la Ma
donna di Campiglio au luat sfîrșit 
campionatele europene de schi rezer
vate juniorilor. Proba feminină de 
slalom uriaș a fost ciștigată de nor
vegiana Torill Foerland — l’37”08/100, 
urmată de Inge Morerod (Elveția) — 
l’37”85/100. în proba masculină de 
slalom special, pe primul loc s-a 
clasat austriacul Alois Morgenstern.

țări aflate încă sub dominația colo
nială, ca, de exemplu, Mozambicul, 
unde analfabetismul ajunge pînă la 
90 la sută.

Formarea unui proletariat stabil 
trebuie să învingă de asemenea 
obstacolul reprezentat de feno
menul migrației. în majoritatea lor, 
lucrătorii din întreprinderile africa
ne provin din rindul țăranilor, care 
au fost expropriați de coloni sau 
care au pămînt puțin. Ei pleacă la 
oraș ’ în funcție de mersul recoltei 
și de cotele impozitelor ; după ce 
string o anumită sumă, se reîntorc 
în satele lor. Apoi acționează și mi- 
grația externă — căutarea de lucru 
in țările capitaliste avansate.

Factorii enumerați explică de ce 
proletariatul african nu este prea 
numeros și dezvoltat. în prezent, la 
o populație totală de aproximativ 
325 de milioane de locuitori, adică 
10 la sută din populația lumii, - pe 
continent există doar 20 milioane de 
salariați, ceea ce înseamnă circa 7 
la sută din totalul populației și mai 
puțin de 20 la sută din populația 
activă. Dincolo de aceste cifre gene
rale se ascunde o mare inegalitate 
a repartiției de la o zonă geografică 
la alta, de la o țară la alta. Cîteva 
cifre sint edificatoare. Dacă în Al
geria sânt 898 000 salariați, din care 
407 000 în industrie, în țări ca Re
publica Mali, la 4 787 000 locuitori 
sint 18 000 salariați. din care doar 
1 600 în industrie, tn țările Africii 
tropicale, unde domină încă econo
mia naturală și seminatutală, dar 
unde trăiesc trei pătrimi din popu
lația continentului, numărul salaria- 
ților reprezintă abia patru la sută din 
populație și 10 la sută din populația 
activă.

Compoziția și structura salariați- 
lor din Africa se deosebesc radical 
de structurile „clasice". în rân
durile clasei muncitoare africane e-

xistă un mare număr de elemente 
eterogene, semiproletare. care nu 
sint legate nemijlocit de procesul in
dustrial, desfășurîndu-și activita
tea în agricultură, pe marile plan
tații. în comerț sau alte ramuri e- 
conomice. Numărul lucrătorilor din 
agricultură este în R.S.A- de 700 000, 
Rhodesia — 248 000, Tunisia — 180 000, 
Maroc — 325 000, Coa-sta de Fildeș 
— 90 000. Această categorie s-a de
tașat definitiv de țărănime, cîștigîn- 
du-și existența în principal prin vîn- 
zarea forței de muncă. în același

litru lapte, 2 ouă. Ca și majoritatea 
populației africane, muncitorul afri
can este condamnat la subnutriție. 
Totodată, asistența medicală și alte 
avantaje materiale sint deosebit de 
precare.

Deși este încă puțin numeroasă și 
s-a dezvoltat în condițiile arătate, 
clasa muncitoare africană joacă un 
rol tot mai important în viața Afri
cii, afirmîndu-se ca o importantă 
forță a progresului pe continent. în 
anii din urmă, revendicările econo
mice se împletesc tot mai mult cu

ț La adunarea festivă 
i prilejuită de acest e- 
* veniment, colectivul 
i care a realizat insta- 
’ lația „Ludmila" a fost 
ț felicitat de reprezen- 
i tanți ai instituțiilor 
1 științifice din Bul- 
l garia, Cehoslovacia, 
? R. D. Germană, Po- 
’ lonia, România și 
\ R.D. Vietnam, tn nu- 
J mele oamenilor de 
) știință din țara noas- 
i tră, a adresat călău- 
[ roase felicitări prpf. 
ț loan Ursu, membru 
i corespondent al Aca- 
1 demiei Republicii So- 
l cialiste România, pre- 
? ședințele Comitetului 
ț de stat pentru energia 
i nucleară.
1 într-o convorbire cu 
l corespondentul Ager- 
? preș la Moscova, șeful 
y secției pentru came- 
i rele cu hidrogen a 
' Institutului unificat 
l de cercetări nucleare, 
1 N.M. Viriasov, a ex- 
1 - pus succint princi- 
i piui de funcționare a 
J camerei de bule cu 
i hidrogen lichid „Lud- 
l mila".
1 „Camera constă din- 
I tr-un corp metalic a- 
: coperit de o sticlă 
ț optică. înainte de pă- 
i trunderea particule- 
1 lor, provenite de la 
l accelerator, se pro- 
! duce, intr-un interval 
ț de cîteva miimi 
i secundă, o
1 bruscă

de 
extindere 

a hidrogenu- 
!lui lichid. Hidrogenul 

parcă se dilată, 
siunea lichidului

' vine mai scăzută față

Pre- 
de-

de cea a vaporilor e- 
gali in greutate cu li
chidul, reducindu-se 
de la 6 atmosfere la 
3.5 atmosfere.

Particulei^ încărcate 
pătrund în acest mo
ment în cameră, cioc- 
nindu-se de electroni 
atomici. La rindul 
lor, electronii, cioc- 
nindu-se repetat în 
spații foarte mici, 
transmit energia lor 
atomilor vecini de hi- 

. drogen, incălzindu-l 
brusc. Peste una sau 
două miimi de se
cundă, se formează 
embrionii bulelor care 
ating proporții vizi
bile. In acest moment, 
o puternică flamă a 
lămpii de impulsie 
facilitează fotografie
rea urmelor lăsate de 
particulele încărcate". 
Deci, un microscop al 
microlumii.

Renumiții savanți 
acad. M.D. Milionsci
kov și
Markov au 
următoarele 
pondentului Agerpres, 
în legătură cu sarci
nile și țelurile cer
cetărilor, facilitate de 
instalația „Ludmila".

— Ce anume vrem 
să descoperim ? Vă 
voi răspunde prin ce
lebra teză a lui Fre
deric Joliot
„Nu știm ce". Căci in 
fizica energiilor înal
te, fenomene care pă
reau cu totul nesem
nificative au dus la
descoperiri epocale, ca 
energia nucleară, să

acad. M. A. 
declarat 

cores-

Curie

zicem, opinează acad. 
M.A. Markov. Dacă 
am ști ce anume tre
buie descoperit, nu 
am mai avea nevoie 
de camere de bule cu 
hidrogen lichid. Aici, 
aș putea spune, in do
meniul cel mai înain
tat al fizicii, orice nou 
fenomen prezintă o 
importanță omniva- 
lentă pentru știință.

La rindul său, M.D. 
Milionscikov „concre
tizează" întrucîtva.
„Este vorba, desigur, 
a spus domnia-sa.
despre încercările de 
a demonstra în prac
tică justețea unor teo
rii de excepțională 
importanță, cum. ar fi 
cea a mono-polului lui 
Dirak. (Potrivit calcu
lelor, este posibilă 
despărțirea particule
lor cu încărcătura ne
gativă de 
încărcătura 
ceea ce in natură nu 
se întâlnește. Adică, 
oriunde există o în
cărcătură negativă, a- 
pare în fracțiuni in
fime de timp și una 
pozitivă. în cazul des
părțirii acestor poli, 
devine posibilă reali
zarea atât de 
de omenire a 
ziei nucleare dirijate).

Ambii 
știință 
dorința 
colaborări 
nale în aceste 
nii atât de importante 
ale științei puse 
slujba păcii.

cele cu 
pozitivă,

dorită 
explo-

oameni de 
au exprimat 
unei ample 

internațio- 
dome-

in
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îndeplinirea planului dezvoltării 

economice in Cehia și Slovacia
PRAGA 18. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Direcțiile de statistică ale Cehiei își 
Slovaciei au făcut cunoscute datele 
privind îndeplinirea planului dezvol
tării economice a celor două republici 
în anul 1971.

Volumul producției industriale a 
fost anul trecut în R.S. Cehă cu 6,5 
la sută superior celui realizat în 1970 
și a depășit cu 1,3 la sută nivelul pla
nificat. Creșteri mai pronunțate au 
fost înregistrate de ramurile 
bază ale industriei : 9 la sută în 
industria metalurgică și construc
toare de mașini, 8,4 la sută în in
dustria chimică. 11 la sută în cea a 
cauciucului și maselor plastice. Anul 
1971 a însemnat pentru R.S. Cehă un 
pas important în direcția ameliorării

de

situației existente în balanța ener
getică și de combustibil. Producția 
de energie electrică a crescut cu 
5,7 la sută, iar extracția de cărbune 
cu 3,2 la sută în comparație cu 
anul 1970.

Volumul producției industriale rea
lizat anul trecut în R.S. Slovacă este 
cu 8,5 la sută mai mare in raport 
cu realizările obținute în 1970, re- 
prezentînd o creștere de 1,3 la sută 
în comparație cu volumul planificat, 
întueprinderile și • organizațiile de 
construcție au efectuat lucrări al 
căror volum depășește cu 12 la sută 
pe cel realizat în 1970. Prin rețeaua 
comerțului de stat și cooperatist au 
fost desfăcute cu 5,6 la sută mai 
multe mărfuri.

Economia R. P
ULAN BATOR 18 (Agerpres). — La 

Ulan Bator a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică privind rezultatele îndeplinirii 
planului economic pe anul 1971. în 
anul trecut, se spune în comunicat, 
fondurile de bază ale economiei na
ționale mongole au sporit cu 9 la sută, 
volumul investițiilor capitale in 
nomia națională ajungînd la 1,1 
liarde tugrici.

în anul 1971, în agricultură, 
telul de vite a crescut cu 100 000 
de 1970, realizîndu-se, totodată, o re
coltă record de cereale. Volumul in
vestițiilor în agricultură a crescut 
în comparație cu 1970 cu 25,3 la sută,

eco- 
mi-

șep- 
față

cipalelor mijloace de producție, lupta 
pentru consolidarea independenței po
litice, cucerirea celei economice etc. 
Muncitorii din Zambia, Tanzania, 
Algeria. Guineea, dintr-o serie de 
alte țări, s-au aflat în fruntea acți
unilor de sprijinire a preluării de 
către stat a întreprinderilor indus
triale. minelor, mijloacelor de co
municație și altor obiective econo
mice. Proletariatul din Republica 
Populară Congo. Volta Superioară, 
Dahomey etc. a contribuit într-o mă
sură esențială la înlăturarea guver

Afirmarea clasei muncitoare în tarile Africii
timp, trebuie avut în vedere faptul 
că o mare parte din muncitori sint 
necalificați. în statele Africii tropi
cale procentul de muncitori neca- 
lificați se ridică la 50—90 la sută. 
Pînă nu de mult, grupul de munci
tori calificați provenea aproape în 
întregime din rândul europenilor, 
care, avind salarii bune — de 10—15 
ori mai ridicate ca cei africani — 
nu se interesau, decît în cazuri foar
te rare, de calificarea lucrătorilor 
africani.

Proletariatul african este confrun
tat cu probleme sociale complexe și 
serioase. Nivelul său de trai este u- 
nul din cele mai scăzute. Potrivit 
unor date furnizate de Organizația 
Internațională a Muncii, din salariul 
obținut pe o zi de muncă un miner 
dahomeyan poate cumpăra 1 kg 
brânză și 750 gr piine ; un textilist 
din Madagascar — 1 kg de orez, 1

revendicări de ordin politic, cu ac
țiuni împotriva colonialismului și 
neocolonialismului.

tn țările africane care și-au do- 
bîndit recent Independența clasa 
muncitoare participă activ la trans
formările înnoitoare din aceste țări. 
Faptul că aceste țări nu vor să mai 
fie doar simple surse de materii pri
me. efortul întreprins de ele pentru 
valorificarea în propriul interes a 
resurselor naturale, determină inten
sificarea procesului de industrializa
re și, implicit, creșterea rândurilor 
clasei muncitoare, deschide perspec
tive tot mai ample ridicării rolului ei 
ca promotor al progresului social. Cu 
toate greutățile care decurg din cauza 
unor slăbiciuni iminente stadiului ac
tual de dezvoltare, clasa muncitoare 
africană dispune de acuma de un pro
gram de luptă închegat, vizînd prefa
ceri de structură: naționalizarea prin

nelor aflate în slujba neocolonialis
mului.

în țările aflate încă sub jugul co
lonial și al opresiunii rasiste, clasa 
muncitoare desfășoară ample acțiuni 
împotriva exploatării monopoliste, 
pentru dreptul la pline și muncă. Ea 
se află în primele rânduri ale luptă
torilor pentru independență, pentru 
abolirea apartheidului. în Republica 
Sud-Atricană. Namibia, Rhodesia, 
coloniile portugheze, muncitorii lup
tă în cele mai diferite forme — de la 
greve și pînă la lupta armată — 
pentru independența țărilor lor, pen
tru dreptul popoarelor respective de 
a fi stăpîne pe destinele lor.

Caracteristicile actualei etape de 
dezvoltare a clasei muncitoare din 
țările Africii își pun amprenta și 
asupra stadiului și formelor ei de 
organizare politică, asupra compo
ziției și rolului pe care îl au parti

Mongole in 1971
ceea ce a permis achiziționarea a 
mii de tractoare, combine, și alte ma
șini agricole și construirea mai 
multor mii de adăposturi pentru vite 
și puțuri în zonele secetoase.

în anul 1971, volumul producției 
industriale a crescut în Mongolia, în 
medie, cu 8,5 la sută, iar productivi
tatea muncii în industrie cu 10 la 
sută în comparație cu anul 1970.

A sporit simțitor numărul absol
venților școlilor de toate gradele față 
de anul precedent. Fondul de locuin
țe a crescut cu 5,2 la sută, iar vîn- 
zările de mărfuri către populație au 
înregistrat un spor de 5,4 la sută în 
comparație cu 1970.

dele comuniste și muncitorești ce 
activează în țările continentului 
african. în unele țări, aflate pe o 
treaptă mai înaintată de dezvoltare 
și unde există un proletariat mai 
numeros, partidele comuniste, for
mate din partea cea mai conștientă 
a muncitorilor, cunosc un proces de 
creștere numerică și maturizare po
litică ; ele unesc în jurul lor pături 
și categorii sociale tot mai largi in
teresate in lupta împotriva colonia
lismului, neocolonialismului, rasis
mului, pentru deplina independență 
politică și economică, pentru pro
gres economic și social. în statele 
unde proletariatul este încă slab, în 
compoziția și activitatea partidelor 
comuniste au o pondere mai mare 
elementele de la sate. In sfîrșit, 
există țări în care procesul de orga
nizare a partidelor comuniste este 
într-o fază incipientă. Pretutindeni 
însă comuniștii, militanții cu con
vingeri comuniste, muncitorii înain
tați politicește pășesc în primele 
rânduri ale luptei de eliberare na
țională și socială, pentru unirea 
forțelor democratice si progresiste 
într-un larg front antiimperialist. în 
cadrul sindicatelor, comuniștii, făcînd 
față la numeroase greutăți, se află 
în primele rânduri ale luptei pentru 
satisfacerea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc. Comuniștii din ță
rile independente sprijină transfor
mările progresiste, militează pentru 
naționalizări și reforme agrare, ac
ționează pentru valorificarea marilor 
bogății de care dispun, așezarea ba
zelor industrializării, pentru demo
cratizarea vieții politice și progres 
social.

Rîndurile clasei muncitoare afri
cane cresc an de an, pe măsura dez
voltării potențialului economic al 
continentului. Ea se afirmă ca o 
forță socială în plină ascensiune, 
care-și spune tot mai răspicat cu- 
vîntul în ceea ce privește liniile di
rectoare ale dezvoltării Africii.



viața internațională
Opinii în favoarea convocării 
conferinței general-europene

MOSCOVA RHODESIA

ROMA 18 (Agerpres). — „Confe
rința general-europeană în proble
mele securității și colaborării trebuie 
să fie convocată intr-un termen cît 
mai scurt", a declarat Remo Salati, 
secretarul Comisiei pentru, afacerile 
externe a Parlamentului italian, se
cretar general al Comitetului italian 
al păcii, unui corespondent al agen
ției T.A.S.S. Salati a adăugat că 
această conferință ar fi utilă tuturor 
popoarelor din Europa, fără excepție.

BERLIN 18 (Agerpres) — în ve
derea pregătirii celei de-a 15-a Con
ferințe internaționale a muncitorilor 
din țările baltice, Norvegia și Islan
da, care urmează să aibă loc la Ros
tock in iulie, la Berlin a avut loc o 
întîlnire a reprezentanților organiza
țiilor sindicale din R. D. Germană și 
Danemarca. Părțile, menționează a- 
genția A.D.N., au subliniat necesitatea 
convocării grabnice a unei conferințe 
a statelor europene pentru securitate 
și colaborare.

pe ambasadorul 
României la Moscova
MOSCOVA 18 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 18 ianua
rie, ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, Teo
dor Marinescu, a fost primit de 
K.F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în legătură cu apropiata 
sa plecare definitivă în patrie. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Ședința Comitetului Executiv
9 5

al C. A. E. R.
MOSCOVA 18. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Moscova au 
început marți lucrările celei de-a 
56-a ședințe a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, la care participă reprezen
tanții permanenți în Comitetul Exe
cutiv, vicepreședinți ai guvernelor 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Mongoliei, Poloniei, României, 
Ungariei și Uniunii Sovietice, pre-

curri și un reprezentant al R. S. F. 
Iugoslavia. Din România, la lucrările 
ședinței participă tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri.

Tratativele

INCIDENTE
ÎNTRE POPULAȚIA 

DE CULOARE Șl POLIȚIE 
• 8 000 DE AFRICANI AU DE

MONSTRAT ÎMPOTRIVA 
PREVEDERILOR ACORDULUI 

ANGLO RHODESIAN

INSTANTANEE

DECLARAȚIA M.A.E. AL G.R.P. 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD Nervozitate la bursele occidentale

(AgerVIETNAMUL DE SUD 18 
preș). — Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a dat publicității o declarație 
în legătură cu măsurile americano— 
saigoneze privind punerea în apli
care a planului de evacuare forțată 
a populației din provinciile de nord in 
zonele meridionale ale Vietnamului 
de sud — relatează agenția de presă 
Eliberarea. în declarație se arată că 
strămutarea a milioane de oameni din 
nord în lagăre de concentrare din

ea scop să evite eșe-zona sudică are
cui total al strategiei de „vietnami- 
zare a războiului" și să transforme 
provinciile de la sud de zona demili
tarizată intr-un „pămînt al nimănui", 
pentru a se putea, astfel, pune în 
aplicare politica americano—saigone- 
ză de perpetuare a divizării Vietna
mului.

Declarația subliniază că populația 
Vietnamului de sud este hotărîtă să 
zdrobească complet planul america
no—saigonez de evacuare forțată.

• DOLARUL CONTINUA SĂ PIARDĂ POZIȚII
• CREȘTERE SENSIBILĂ A PREȚULUI AURULUI

S. A. L. T,
VIENA 18 (Agerpres). — între

vederile conducătorilor delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la cea de-a șasea 
rundă a tratativelor pentru limitarea 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.) au 
continuat, marți, în capitala Austriei, 
la sediul ambasadei sovietice. O nouă 
întrunire a celor două delegații a fost 
programată vineri la ambasada 
S.U.A. din Viena.

SALISBURY 18 (Agerpres). — în 
orașul rhodesian Gwelo au avut loc 
marți noi incidente între populația 
de culoare și poliția din localitate. 
Aproximativ 8 000 de africani au or
ganizat o nouă demonstrație de pro
test împotriva prevederilor acordu
lui anglo-rhodesian destinat soluțio
nării crizei declanșate ca urmare a 
proclamării unilaterale a independen
ței Rhodesiei, în 1965. Poliția a inter
venit din nou cu brutalitate.

în aceste condiții, autoritățile rho- 
des.iene au contramandat audierile pe 
care membrii 
,,Pearce" urmau să 
la Gwelo, pentru 
populației africane 
anglo-rhodesian.

misiunii britanice 
le înceapă marți, 
a sonda opinia 
față de acordul

Protest împotriva
amestecului tailandez în Laos

DECLARAȚIA C.C. AL FRONTULUI PATRIOTIC LAOȚIAN
XIENG QUANG 18 (Agerpres). 

Comitetul Central al Frontului Pa
triotic Laoțian a dat publicității o 
declarație in care condamnă admi
nistrația tailandeză pentru ajutorul 
dat S.U.A. în intensificarea războiu
lui lor de agresiune din Laos.

După ce citează fapte care dove
desc că de mulți ani administrația 
de la Bangkok a transformat țara 
intr-o neocolonie și o bază militară 
a Statelor Unite pentru acțiunile lor 
agresive împotriva Laosului și altor 
țări din Indochina, declarația subli
niază că, în acest fel, Tailanda per
mite imperialismului american să 
desfășoare „războiul special intensifi
cat" din Laos. Totodată, autoritățile 
de Ia Bangkok au introdus zeci de 
batalioane tailandeze în Laos. După 
cum recunoștea Comisia pentru rela
ții externe a Senatului S.U.A., efec
tivele militare tailandeze în Laos se 
ridică deja la peste 30 000 oameni. 
Declarația menționează că, în urma 
intîlnirii dintre Thanom Kittikachorn, 
șeful guvernului militar tailandez, și 
generalul Creighton Abrams, coman-, 
dant-șef al trupelor americane din 
Vietnamul de sud. noi batalioane tai
landeze au fost trimise în regiunea 
Long Cheng. La 13 ianuarie a.c., 
Kittikachorn a declarat chiar, in mod 
deschis, că noi nave tailandeze vor 
li trimise în operațiune pe rîul Me
kong. Toate acestea constituie o în
călcare a acordurilor de Ia Geneva 
din 1954 cu privire Ia Indochina și. 
in special, a acordurilor din 1962 asu
pra Laosului, a căror semnatară este 
și Tailanda.

Frontul Patriotic Laoțian cere gu-

vernului Kittikachorn să curme ime
diat trimiterea de trupe în Laos și 
să nu mai pună teritoriul tailandez 
la dispoziția intervenționiștilor ame
ricani.

NEW YORK 18 (Agerpres). — Po
ziția dolarului a continuat să slăbeas
că în operațiunile de bursă înregis
trate luni la New York în aseme
nea măsură îneît cunoscuta publicație 
„The New York Journal of Com
merce" a cerut, marți, intr-un edito
rial, guvernului S.U.A. să acționeze 
energic pentru apărarea dolarului. 
Reinarcind că acest proces se perpe
tuează pe principalele piețe monetare 
occidentale, cotidianul cercurilor de 
afaceri new-yorkeze se pronunță pen
tru „o imediată devalorizare a dola
rului, cel puțin pină la limita la care 
s-a căzut de acord, adică de 8.57 la 
sută în raport cu alte monede, fără a 
mai aștepta ca partenerii S.U.A. să 
îndepărteze unele 
comerciale pe 
Washington le 
sideră situația

dintre restricțiile 
care guvernul de la 
solicită". Ziarul con- 
drept alarmantă.

★
Pentru prima dată, la Londra se 

anunță că dolarul a suferit luni im
portante pierderi de poziții în fața

Condamnare vehementă a represiunilor
dezlănțuite de regimul de la Seul

SCRISOARE PUBLICATA ÎN „NEW YORK TIMES”

lirei sterline, în timp ce la principa
lele burse de schimb se accentuează 
tendințele de deteriorare a parității 
monedei americane față de alte mo
nede vest-europene.

Nervozitatea semnalată la bursele 
de schimb și-a pus amprenta și asu
pra prețului aurului care a atins luni, 
la Londra, nivelul record de 16,75 
dolari uncia, in comparație cu prețul 
oficial de 38 dolari.

0 cuvîntare
a lui Fidel Castro

DUPĂ CONDAMNAREA MILITANTULUI
COMUNIST SPANIOL LOBATO

TELEGRAMA DE SOLIDARITATE ADRESATA DE LUIGI LONGO 
LUI SANTIAGO CARRILLO

WASHINGTON 18 — Coresponden
tul nostru, C. Alexandroaie, trans
mite : într-o scrisoare publicată în 
„New York Times", Yong Jeung, 
președintele Institutului pentru pro
blemele coreene din Washington, 
condamnă cu vehemență noul val de 
represiuni și teroare dezlănțuit . de 
regimul dictatorial din Seul și cere 
Statelor Unite „să suspende orice 
ajutor economic și militar către Co
reea de sud". Autorul scrisorii se 
pronunță, de asemenea, pentru 
„demascarea cu hotărîre în presa a- 
mericană a practicilor grupului Pak 
Cijan Hi, corupt și tiranic, 
boicotarea de 
porturilor din 
sud".

Yong Jeung 
din Seul este 
și nu ar putea supraviețui nici măcar 
trei luni de zile fără ajutorul ame
rican. Coreea de sud a devenit un 
protectorat al S.U.A.”.

pentru 
către docheri a trans- 
sau spre Coreea de

apreciază că „regimul 
creația Statelor Unite

In scrisoare sînt trecute în re
vistă măsurile polițienești adoptate 
de către regimul din Seul, dintre 
care sînt citate declararea la 6 de
cembrie a stării de urgență, adop
tarea unei legi prin care i se dau 
dictatorului Pak Cijan Hi „puteri 
excepționale", reprimarea opoziției, 
întemnițarea și torturarea 
telor progresiste. Autorul 
arată că „teroarea și desfășurarea de 
forțe denotă îngrijorarea guvernan
ților din Seul ; sesizînd creșterea ne
mulțumirii populare, ei au hotărît 
să-și prelungească șederea la putere 
și să-și sporească averile prin folo
sirea forței brutale".

în încheiere, președintele Institu
tului . ' .
subliniază că poporul coreean aș
teaptă de la Statele Unite să pună în 
practică măsurile privind suspenda
rea tuturor ajutoarelor militare, fi
nanciare și economice către junta 
polițistă din Seul.

HAVANA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : Pri
mul ministru Fidel Castro a asistat 
la aplicațiile militare care au înche
iat manifestările în cinstea celei de-a 
XV-a aniversări a forțelor armate 
revoluționare ale Cubei. A asistat, de 
asemepea, delegația militară chiliană 
care se află în vizită în Cuba.

Luînd cuvîntul în fața ofițerilor, 
subofițerilor și soldaților care au 
participat la aplicații, Fidel Castro 
i-a felicitat pentru măiestria de care 
au dat dovadă în mînuirea arma
mentului modern cu care sint înzes
trate forțele armate ale Cubei. Apă
rători ai cuceririlor revoluționare — 
a spus premierul — ostașii forțelor 
armate sint continuatorii glorioaselor 
tradiții de luptă ale poporului cu
banez.

ROMA 18. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : în urma con
damnării de către Tribunalul ordinii 
publice din Madrid a lui Luis Lucio 
Lobato Espronceda, membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din Spa
nia, Luigi Longo, secretar general 
al Partidului Comunist Italian, a 
trimis lui Santiago Carrillo, secretar 

din Spania, o 
își exprimă 

condamna - 
de ani și jumătate de 

a militantului comunist 
.Curajosul act de acuzare 

rostit

general al 
telegramă 
indignarea 
rea la 21 
închisoare 
spaniol, „i 
pe care tovarășul Lobato l-a

elemen- 
scrisorii

pentru problemele coreene 
coreean

Criza politică din Italia
Va fi reconstituită coaliția de centru-stînga ?

P.C.
în care
față _ de

în fața judecătorilor, pentru a re
vendica o amnistie generală și pen
tru a evidenția procesul de unitate 
a tuturor forțelor antifasciste care 
luptă împotriva dictaturii franchiste, 
pentru libertate și democrație — 
se spune in telegramă — constituie 
un document ce face onoare partidu
lui vostru și tuturor activiștilor săi", 
în încheiere, secretarul general al 
P.C.I. exprimă admirația comuniști
lor italieni și a sa personală față de 
Lucio Lobato și asigurarea că toate 
forțele democrate și antifasciste ita
liene își vor întări solidaritatea cu 
lupta poporului spaniol.

Suveniruri...
Centrul memorial de cultură 

„Kennedy", deschis in toamna 
anului trecut la Washington, a 
devenit una din atracțiile capi
talei S.U.A. Valoarea acestei 
clădiri, care cuprinde un teatru 
de operă și balet, o sală de 
concerte, un teatru dramatic, se 
ridică la 70 milioane dolari — 
sumă acoperită, parțial, prin 
contribuția benevolă a numeroa
se țări.

Pină in prezent, prin centrul 
memorial s-au perindat aproape 
un milion de vizitatori. Dar ei 
n-au trecut pur și, simplu, ci, 
dornici să cinstească intr-un 
mod original memoria lui Ken
nedy, iau cu dînșii cite... o a- 
mintire. Unii au zmuls tablou
rile de pe pereți, alții au de
montai lămpile electrice, alții 
robinetele din toalete, ba au iost 
scoase pină și florile din ghi
vece. Din restaurante au dispă
rut scrumiere, solnițe, farfurii 
și tacîmuri de argint. S-au rupt 
ca „amintire" bucăți din covoare 
și draperii. Podoabele de cristal 
care înfrumusețau lustrele se 
vînd acum la prețul de 86 de 
dolari bucata.

în disperare de cauză, admi
nistratorii centrului s-au adre
sat Congresului cu cererea de a 
li se aproba o jumătate de mi
lion pentru „asigurarea secu
rității centrului" și recuperarea 
pagubelor. Cererea le-a fost sa
tisfăcută. Dar ei se gindesc cu 
groază ce se va intîmpla dacă 
in viitor va crește numărul celor 
ahtiați de „cultură" 2

Batalioanele — 
fantomă

agențiile de presă

Printr-o simplă trăsătură de 
condei, armata regimului de la 
Pnom Penh s-a redus cu 30 de 
batalioane, sau 15 000 de oameni. 
Reducerea nu afectează cu ni
mic potențialul de luptă, și așa 
nu prea ridicat, al trupelor lui 
Lon Noi, pentru că, pur și sim
plu — după cum informează co
tidianul vest-berlinez „Telegraf" 
— aceste unități nu existau decit 
pe hârtie. Comandanții acestor 
batalioane — de fapt singurii

Componența noului 
guvern egiptean

transmit

Prima rundă de consultări de la 
Palazzo Quinnale, sediul Președin
ției republicii, in vederea soluționă
rii crizei de guvern, declanșate la 
sfirșitul săptămînii trecute prin de
misia guvernului Colombo, s-a înche
iat fără a fi înregistrat elemente deo
sebite. Luni, șeful statului italian a 
primit pe foștii președinți ai repu
blicii, pe președinții Camerei Depu- 
taților și Senatului, foști prim-mi- 
niștri și alte personalități ale vieții 
politice. Seria consultărilor va conti
nua pină vineri seara. Azi, o dată cu 
primirea la Quirinale a șefilor gru
purilor parlamentare și a secretari
lor partidelor politice, se va intra in 
așa-numita „fază caldă" a desfășu
rării crizei, caracterizată de propu
neri concrete privind conținutul pro
gramului guvernamental și desemna
rea viitorului premier.

Tocmai în perspectiva acestor ne
gocieri s-au întrunit, zilele acestea 
la Roma, conducerile unor partide.

Astfel, plenara C.C. al P.C. Italian 
dezbate tema „Comuniștii față de ac
tuala criză politică”, pe baza unui 
amplu raport prezentat de Aldo Tor
torella, membru al Direcțiunii P.C.I. 
Analizind situația politică din Italia 
după declanșarea crizei de guvern, 
raportul menționează că această 
criză — care nu se dezbate în cadrul 
Parlamentului, unde fiecare forță 
politică și-ar putea exprima în mod 
clar părerea și propunerile în fața 
țării — este rezultatul „unei stări 
grave de fapt și, sub multe aspecte, 
periculoasă. în centrul ei se află 
lipsa de voință politică — în primul 
rind a democrat-creștinilor, precum 
și a aliaților lor — de a desprinde 
și interpreta cerințele de reînnoire 
democratică și națională atit de clar 
exprimate de ultimele alegeri poli
tice generale și de marile mișcări 
sindicale și politice unitare, care au 
zguduit țara în ultimii '
tinuare, raportorul a 
„Orientarea greșită a 
agravat dezechilibrul 
și sudul țării, dintre 
populate și cele depopulate, a sacrifi
cat agricultura și sectoarele tehnolo
gice înaintate". Tortorella a arătat a- 
poi că linia pe ca~e o propun comu
niștii este de a nu se face concesii 
dreptei, pozițiilor contrare unei po
litici de reînnoire și de reforme. 
Pentru acest ultim an al actualei le
gislaturi — a spus el — comuniștii 
italieni pun pe prim plan necesita
tea relansării ocupării in producție

ani". în con- 
menționat că 
investițiilor a 
dintre nordul 
zonele supra-

de muncă 
resurselor,

prin mobilizarea 
in scopul acce- 

— in primul rind 
din partea între-

a forței 
tuturor 
lerării investițiilor 
în Mezzogiorno — 
prinderilor cu participație de stat și 
a ansamblului sistemului productiv.

Raportorul a arătat în continuare 
că în domeniul politicii externe ita
liene sint necesare acțiuni și anga
jamente concrete pentru convocarea 
conferinței securității europene în a- 
nul 1972, recunoașterea R. D. Ger
mane și a R. D. 
tate mai concretă 
relațiile cu țările

Raportul relevă 
faptul realmente 
situația forțelor politice italiene 
constituie dezvoltarea unui proces

Vietnam, o activi- 
pentru a consolida 
socialiste.
mai departe 
nou și pozitiv

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

că 
in 
îl

de unitate a stingii, a partidelor și 
forțelor ce o alcătuiesc — P.C.I., 
P.S.I., P.S.I.U.P., Mișcarea socia
liștilor autonomi, independenții de 
stingă, Mișcarea politică a muncito
rilor (M.P.L.) și grupuri catolice de 
stingă — fără pierderea autonomiei 
fiecărei forțe. Experiențe de reali
zare a unei largi unități pe terenul 
antifascismului, al revendicărilor e- 
conomice, al reformelor, care au 
constituit o bază esențială pentru 
salvgardarea democrației în situații 
dintre cele mai dramatice, ca aceea de 
la Milano și din alte părți, pot și tre
buie să continue să se dezvolte. A- 
ceastă extindere a acțiunilor unitare 
confirmă, evident, că problema e- 
sențială pentru toate forțele politice 
și pentru țară este și rămâne cea a 
raporturilor cu partidul nostru — a 
spus raportorul. Fără comuniști nu 
se poate salvgarda democrația 
lupta împotriva fascismului, nu se 
poate dezvolta o politică de indepen
dență și pace — se spune in înche
iere în raportul prezentat plenarei 
C.C. al P.C.I.

Necunoscutele crizei guvernamen
tale prin care trece în prezent Italia 
sînt încă multe și, chiar dacă parti
dele de centrp-stînga se declară dis
puse să refacă coaliția cvadripartită, 
nimeni nu nutrește iluzii excesive a- 
supra unei posibilități de înțelegere 
rapidă. Dat fiind această situație, se 
pune, pe bună dreptate, întrebarea •

și

de ce a mai fost nevoie să se de
clare criza de guvern din moment 
ce componentele coaliției guverna
mentale sînt de acord să reconstituie 

• aceeași coaliție ? Realitatea este că 
disponibilitatea declarată pentru re
facerea centrului-stîngâ este, pe plan 
politic, mai mult formală decit de 
substanță, întrucit cele patru partide 
interpretează în mod diferit și a- 
desea contradictoriu politica pe care 
ar urma să o înfăptuiască un nou 
guvern de coaliție.

Care este, deci, perspectiva rezol
vării actualei crize de guvern ? Ce 
posibilități există pentru reconsti
tuirea unei noi. formule a centrului- 
stînga ? Evident, răspunsul nu este 
ușor de dat. Dacă partidele coaliției 
guvernamentale ar decide să recon
stituie un nou guvern, cu sau fără 
republicani, menținînd însă în linii 
esențiale același program al cabine
tului Colombo, criza se poate rezolva 
rapid. Dar dacă ele intenționează să 
aibă o confruntare de fond asupra ac
tivității legislative, ce a mai rămas 
pină la alegerile din 1973, asupra si
tuației economice și financiare a 
țării, ce încă prezintă aspecte îngri
jorătoare, asupra unora dintre cele 
mai importante proiecte de lege afla
te în discuția Parlamentului, ca, de 
pildă, reforma învățămîntului, a asis
tenței medicale, desființarea siste
mului de dijmă din agricultură, dez
voltarea economică a sudului țării 
(Mezzogiorno) — atunci lucrurile se 
schimbă fundamental și divergențele 
apar in toată profunzimea lor. De 
altfel, P.S.I. a și anunțat că partici
parea sa la un nou guvern de cen
tru-stînga are justificare numai în 
măsura in care vor fi înfruntate și 
rezolvate . problemele majore care 
confruntă în prezent masele de oa
meni ai muncii din Italia. Nu întîm- 
plător se afirmă in unele cercuri că, 
tocmai pornind de la complexitatea 
actualei situații și dificultatea rezol
vării problemelor amintite, se vor
bește și de posibilitatea recurgerii la 
dizolvarea: Parlamentului și organi
zarea anticipată de noi

Starea de incertitudine 
luției crizei politice se 
încă două-trei zile, pină
tul în care va fi desemnată, de către 
președintele Leone, personalitatea în
sărcinată să încerce formarea unui 
nou cabinet.

CAIRO 18 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a emis un decret prezidențial 
privind constituirea noului guvern al 
țării, condus de primul ministru Aziz 
Sedky. Din noul cabinet anunțat de 
premier fac parte cinci vicepre
ședinți și 26 de miniștri. în funcțiile 
de vicepremieri au fost numiți : Mo
hamed Kader Hatem, care deține și 
portofoliul de ministru al culturii și 
informațiilor, Mohamed Abdel Salam 
Ei Zayyat, Mohamed Marzeban, în 
atribuțiile căruia intră și funcția de 
ministru al economiei și comerțului 
exterior, Mamdouh Salem, care ocu
pă și funcția de ministru de interne, 
și Mohamed Ahmed Sadele, care con
tinuă să rămînă ministru al apără
rii. Conducerea Ministerului Aface
rilor Externe a fost Dreluată de Mo
hamed Mtirad Ghaleb.

Marți, noul guvern a depus jură- 
mîntul constituțional în fața pre
ședintelui Anwar Sadat. în aceeași 
zi, șeful statului egiptean a prezidat 
prima reuniune a noului cabinet, in
formează agențiile Reuter și France 
Presse.

M. Schumann

TOKIO 18 (Agerpres). — Aflat în 
vizită la Tokio pentru a participa la 
lucrările reuniunii consultative mi
nisteriale franco-nipone, ministrul 
de externe al Franței, Maurice Schu
mann, a avut o nouă întrevedere cu 
omologul său japonez, Takeo Fu
kuda.

în timpul convorbirii, relatează a- 
genția Kyodo, Maurice Schumann a 
declarat că „normalizarea relațiilor 
japono-chineze va contribui în mare 
măsură la destinderea încordării nu 
numai în Asia, ci și in 
lume". La rîndul său. Takeo 
a afirmat că „Japonia este 
să-și concentreze eforturile 
normalizarea relațiilor cu R. 
neză, în lumina situației internațio
nale aflate

întreaga
Fukuda 
dispusă 
pentru 

P. Chi-

într-o rapidă schimbare".

întîlnire Todor Jivkov - 
Iziz Mohammed. De cîteva 
zile se află în Bulgaria, la invitația 
C.C. al P.C. Bulgar, primul secretar 
al C.C. al P.C. Irakian, Aziz Moham
med. La 17 ianuarie, primul secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, Todor Jivkov, 
s-a întîlnit și a purtat convorbiri cu 
Aziz Mohammed. Ei s-au informat 
reciproc asupra activității celor două 
partide și au examinat unele proble
me ale situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Secretarul general al P.C. 
Italian, Luigi Longo, l-a primit 
marți pe Vladimir Balearic!. membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., aflat într-o vizită la Roma. La 
convorbirea care a avut loc cu acest 
prilej a participat Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii P.C.I. și al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.I. în
tr-o atmosferă prietenească, mențio
nează agenția Taniug, a fost efectuat 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes reciproc.

Convorbiri între delega
țiile P.C. din Austria si 
U.C.I. La Belgrad au avut loc con
vorbiri între o delegație a P.C. din 
Austria, condusă de Erwin Scharf, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central, și o delegație 
a Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, condusă de Budislav Șoșkici, 
membru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., informează agenția 
Taniug. în cursul convorbirilor, men
ționează agenția, au fost abordate as
pecte ale activității desfășurate de 
U.C.I. și P.C.A. pe plan intern și 
internațional, precum și probleme 
privind colaborarea dintre cele două 
partide.

Georges Marchais, secre- 
tar general adjunct al P. C. Francez, 
l-a primit pe Stane Dolanț, membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., aflat într-o vizită la Paris, in
formează agenția Taniug. în cursul 
convorbirii a avut loc un schimb de 
informații asupra situației din Franța 
și Iugoslavia, precum și în legătură 
cu perspectivele de dezvoltare a re
lațiilor dintre cele două partide.

Convorbiri sovieto-bul- 
gare. Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. au avut loc marți

IARNA IN EUROPA

alegeri. 
asupra evo- 
va prelungi 
in momen-

N. PUICEA

în Spania 
ninsori și 
dente, în special 
dișul Castiliei 
nordul țării, 
sute 
sporturi 
rămas, 
blocați de zăpadă în 
stațiunile montane spa
niole de la Barnavieja 
și Nuria.

în R. F. a Germanici 
s-au înregistrat tem
peraturi scăzute in re
giunile de nord și de 
est, unde mercurul ter
mometrelor a coborit 
peste tot sub minus zece

căzut 
abun- 
în po- 
și în 
Cîteva 

de amatori de 
de iarnă au- 

de duminică,

au 
ploi

grade. Pe rîuri și canale 
navigația este conside
rabil îngreunată de slo
iuri de gheață.

în plină Mediterană, 
în Cipru, vremea 
cețoasă, iar 
acoperiți de

în schimb 
Austriei, in 
le 
vremea 
lipsind, totuși, zăpada 
atît de 
schiori, 
considerat cel mai să
rac în zăpadă din ulti
mii 60 de ani. creează 
mari dificultăți induș-

este 
munții sint 
zăpadă.

în Alpii 
principale- 

montane,stațiuni
este frumoasă,
așteptată de 
Acest sezon,

triei hoteliere aus
triece.

Ca urmare a înghe
țului puternic, naviga
ția fluvială din R.D. 
Germană a fost oprită 
— informează agenția 
AD.N. în prezent, spăr
gătoare de gheață ajută 
la efectuarea ultimelor 
transporturi, cu scopul 
de a readuce toate na
vele în porturile lor 
sau de a le plasa în 
locuri sigure. Transpor
turile efectuate pină 
acum pe cale fluvială 
vor fi preluate de ca
lea ferată.

convorbiri 'între Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe sovie
tic, și omologul său bulgar, Petăr 
Mladenov, care se află la Mos
cova la invitația guvernului Uniu
nii Sovietice. După cum menționează 
agenția T.A.S.S., cei doi miniștri au 
făcut un schimb de păreri în proble
me privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborării dintre cele 
două țări. Au fost abordate, de ase
menea, problema securității europene, 
precum și alte chestiuni internațio
nale actuale.

Giinter Mittag, ^mbru ai 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a primit marți delegația C.C. 
al P.C. Bulgar, condusă de peniu Ki- 
rațov, secretar al C.C. al P.C.B. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
A.D.N., a avut loc o convorbire prie
tenească.

Comitelui Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.au adresat £eli“ 
citări colectivelor de constructori, 
montori, tuturor participanților la 
proiectarea, construirea și exploata
rea termocentralei de la Ladîjinsk, cu 
ocazia intrării ei în funcțiune cu în
treaga capacitate proiectată — 
1 800 000 kW. O dată cu darea în ex
ploatare a celui de-al șaselea bloc 
energetic, termocentrala de la Ladi- 
jinsk a devenit unul dintre cele mai 
mari obiective industriale din Ucraina.

Nepalul a recunoscut Re
publica Bangla Desh, s_a 
anunțat la Katmandu. Un purtător 
de cuvînt oficial care a făcut cunos
cută această hotărîre a menționat că 
„guvernul nepalez dorește, de aseme
nea, să întrețină relații prietenești 
cu Republica Islamică Pakistan". 
Postul de radio pakistanez a anunțat 
că guvernul de la Rawalpindi a ho
tărît să-și recheme ambasadorul din 
Nepal, în urma recunoașterii de către 
autoritățile de la Katmandu a Re
publicii Bangla Desh.

Un seminarla care au parti_ 
cipat juriști din R. P. Polonă și R. F. 
a Germaniei, specialiști în drept in
ternațional a avut loc în localitatea 
vest-germană Gummersbach. întîlni- 
rea, prima de acest fel, relevă agen
ția P.A.P., a abordat probleme de 
drept internațional de o deosebită im
portanță pentru relațiile dintre cele 
două țări. Participanții au ajuns la 
concluzia că ratificarea tratatelor 
R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și Po
lonia este necesară și au exprimat 
convingerea că această ratificare va 
avea loc.

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, a primit pe Yang 
Chieh, ministrul comunicațiilor al 
R. P. Chineze, șeful delegației guver
namentale chineze. Agenția China 
Nouă menționează că delegația chi
neză a sosit la Dar Es Salaam pen
tru ce,a de-a cincea rundă a convorbi
rilor cu privire la construcția căii fe
rate Tanzania—Zambia și pentru o 
vizită de prietenie în aceste două țări.

încheierea negocierilor 
dintre reprezentanții Marii Britanii 
și ai Pieței comune privind aderarea 
Angliei la C.E.E. Textul definitiv al 
acordului nu soluționează însă toate 
problemele. Rămîn încă în suspen
sie multe aspecte referitoare la poli
tica agrară și comerț — menționează 
agenția Associated Press.

militari cu o prezență pământea
nă certă — au întocmit luni de 
zile lungi state de salarii și au 
recepționat regulat armamentul 
american de ultimul tip pentru 
efective care nu existau. Banii 
intrau in propriile lor buzunare, 
iar echipamentul militar îl vin
deau... tot in folosul personal.

La urma urmei, ce, li s-ar pu
tea reproșa ? Ofițerașii făceau 
în mic ceea ce superiorii lor fac 
in stil mare : storc bani dintr-un 
regim-fantomă.

Jean Valjean 
și interpretul său
O manifestație puțin obișnu

ită în fața fermei Bichonniere, 
proprietatea cunoscutului actor 
francez Jean Cabin. Aproximativ 
1 000 de agricultori au ținut s4 
protesteze in acest fel împotriva 
gestului proprietarului de ai fi 
acționat în judecată pe un com
biner. Acesta, manevrind volu
minoasa mașină, a produs, fără 
să vrea, stricăciuni pe o porți
une de numai 75 metri pătrați 
din lanul de griu al fermei lui 
Jean Gabin. Iar actorul cere 
morțiș să fie despăgubit, chiar 
dacă suma ar fi cu totul negli
jabilă față de veniturile colo
sale ale actorului-moșier.

De unde se vede că sentimen
tele generosului Jean Valjean, 
întruchipat cu atîta convingere 
de actor în filmul „Mizerabilii", 
au rămas doar pe... pînza ecra
nului.

Schimbare 
de pălărie.»

Colonialismul portughez trece 
prin zile grele : în Angola, in 
Mozambic, patrioții ii dau lovi
turi grele. Ce e de făcut ? E.r- 
perții preconizează o inovație 
senzațională. Teritoriile colonia
le din Africa nu se vor mai 
numi, ca pină acum, „provincii", 
ci „state". Modificarea ar urma 
să intre in vigoare — după cum 
relata ieri din Lisabona agen
ția France Presse — de îndată 
ce Adunarea Națională portu
gheză va adopta un proiect de 
lege care acordă teritoriilor „de

peste mări" „o largă autonomie 
administrativă" in conformitate 
cu noile dispoziții ale reformei 
constituționale din 1971. Și ce 
presupune „larga autonomie ad
ministrativă" ?

Că noul „stat" va fi condus de 
un guvernator general, numit de 
Lisabona, o Adunare legislativă, 
prezidată de guvernatorul gene
ral. un consiliu consultativ pen
tru a asista pe guvernatorul ge
neral etc etc. După cum se vede, 
în fapt, nici o schimbare in ra
porturile dintre metropolă și co
lonii Deci, un simplu exercițiu 
semantic ! Sau. cum se mai spu
ne, „Aceeași Mărie, cu altă 
pălărie"
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