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ACUM, ÎN PRIMELE

ZILE ALE ANULUI
ÎN ZIARUL DE AZI :

SĂ CUNOAȘTEM IN PROFUNZIME,
SA REZOLVĂM OPERATIV
PROBLEMELE SPECIFICE
ALE FIECĂREI ÎNTREPRINDERI

Prin dimensiunile și complexitatea 
sarcinilor sale, planul de stat pe anul 
1970 pune în fața organizației jude
țene de partid Hunedoara mari răs
punderi în ridicarea eficienței între
gii activități economice. Este de- 
ăjuns să menționez că anul acesta 
producția industrială a județului ur
mează să crească cu 10,5 la sută fa
ță de prevederile anului 1969, pro
ductivitatea muncii cu 6,5 la sută, 
iar prețui de cost va înregistra o 
scădere importantă. în realizarea a- 
cestor sarcini ne sprijinim pe un fun
dament solid, concretizat în rezulta
tele pozitive obținute anul trecut în 
atingerea unor indici mai înalț! de 
utilizare a mașinilor și a agregate
lor, optimizarea, fluxurilor de fabri
cație, folosirea mai rațională a mate
riilor prime și materialelor. în acest 
sens, este demn de remarcat că, prin 
depășirea planului de creștere a 
productivității muncii cu 1,9 la sută, 
s-a obținut o producție în valoare 
de 232 milioane de lei.' Ca' e'feci al 
eforturilor pentru diversificarea pro
ducției, la C.S.H. gama de sorti
mente s-a îmbogățit cu 9 mărci de 
oțeluri și 3 tipodimensiuni de lami
nate.

Dezvoltînd experiența acumulată 
’*! valorificarea cit mai amplă a re- 

rvelor interne ale producției, con- 
j'ntrăm eforturile tuturor organe

lor și organizațiilor de partid, ale 
comitetelor de direcție și colective
lor de întreprinderi spre îndeplinirea 
ritmică, încă din primele zile, a sar
cinilor de plan pe anul 1970. desprin
zând concluziile care se impun din 
deficiențele care s-au manifestat în

loachim MOGA
prim-secretar al Comitetului județean 

Hunedoara al P.C.R.

organizarea muncii, în aproviziona
rea tehnico-materială relevate de 
plenara C.C. al P.C.R. din decem
brie 1989. Astfel, întrucît anul tre
cut unele unități industriale și de 
construcții au întîmpinat serioase 
greutăți în aprovizionare și desface
re, generate de insuficiența mijloa
celor de transport, secretariatul co
mitetului județean de partid a ana
lizat, împreună cu Direcția regiona
lă C.F.R., I.T.A. și principalii benefi
ciari, gradul de asigurare a mijloa
celor de transport, impulsionînd a- 
doptarea de măsuri menite să deter
mine. utilizarea ,mai...ratwnjțlă..a... va.-._ 
goanelor și parcului auto, scurtarea 
duratei de încărcări și descărcări, 
precizarea unor priorități. Pornind 
tot de la lipsurile care s-au tăcut 
simțite anul trecut. îndrumăm orga
nizațiile de partid să-și lărgească a- 
ria de activitate. înglobînd în cîm- 
pul lor vizual, ca o preocupare per
manentă. problemele privind asi
gurarea desfacerii produselor, rea
lizarea ritmică a planului de livrări 
conform clauzelor contractuale.

Asigurarea unui ritm constant de 
lucru din primele zile ale anului este 
însă condiționată în bună măsură și 
de modul în care ministerele' de

A început livrarea conductei de aducțiurie
pentru Hidrocentrala de

SIBIU (coresponden
tul „Scânteii"). — Pen
tru colectivul uzinei 
„Independența" Sibiu, 
noul an a demarat cu 
un succes important : 
începerea livrării pri
melor tronsoane din 
conducta forțată de a- 
ducțiune pentru Hidro
centrala de pe Lotru. 
Uriașul „tunel", alcă
tuit din 192 tronsoane 
metalice, fiecare in

greutate de 30 tone, e 
confecționat din oțe
luri aliate ; el are o 
lungime de 1 200 metri, 
un diametru de 4 me
tri și grosimea pereți
lor variind 
mm la bază 
la intrare.

Spre a da 
mai cuprinzătoare a lu
crărilor necesare pen- 

acestei 
suficient

între 58 
și 12 mm

o imagine

tru execuția 
comenzi, este

să arătam că sudarea, 
care se execută auto
mat, se face în 38—40 
de straturi ; pentru în
treaga lucrare este ne
voie de 55 tone de 
sîrmă de sudură. 
Transportul tronsoane
lor se face cu treilere 
speciale, pe Valea Ol
tului, la viaductul îna
intea comunei Tîlma- 
ciu fiind necesară in 
acest scop o deviere a 
șoselei.

Primele mașini 
și utilaje la export

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii"). — în 
1969, colectivul uzinei 
„Tehnofrig" din Cluj 
a realizat cu trei luni 
mai devreme planul la 
producția 
livrînd 
mașini ți 
valoare 
milion lei valută. Pen
tru anul în curs, pla
nul ia export este 
mult mărit. în loc de 
693 tone utilaje pentru 

! industria alimentară 
și a frigului, cite s-au 
realizat anul trecut.

de export, 
suplimentar 

utilaje în 
de peste un

se vor exporta peste 
1000 de tone. Sînt pre
văzute a se livra în 
R. D Germană, R P 
Polonă, R.P.D. Coreea
nă, Cuba și în alte 
țări agregate și com- 
presoare frigorifice de 
toate mărimile, tancuri 
izoterme, inoxidabile, 
mașini de tocat carne 
tip „Matoca" cu o ca
pacitate de 3 000 kg pe 
oră, mașini de tocat 
fructe, frămîntătoare 
de aluat etc. _

încă din primele zile 
ale anului, colectivul

de aici și-a pus la ini
mă' realizarea și livra
rea ritmică a produse
lor pentru export. Ieri, 
reprezentanții între
prinderii de comerț 
exterior au recepționat 
5 tancuri izoterme, in
oxidabile, de cite 5 000 
litri fiecare, care vor 
fi livrate în R. D Ger
mană. în zilele urmă
toare vor părăsi uzina 
mai multe tipuri de 
mașini pentru indus
tria alimentară, avînd 
destinația în diferite 
țâri ale lumii.

Telegrame
Excelenței Sale 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am onoarea să vă mulțumesc pentru urările pe care ați binevoit să 
le adresați cu ocazia sărbătorii noastre naționale. Totodată, vă 
primiți urările pe care poporul camerunez, guvernul meu și eu 
vi Ie adresăm pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru 
ritatea poporului român.

Cu înaltă considerațiune,

rog sa 
însumi 

prospe-

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Federale Camerun

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a trimis primului ministru al Israelului, 
doamna Golda Meir, o telegramă de felicitare cu prilejul realegerii sale 
în această funcție.

In răspunsul său, premierul Israelului mulțumește călduros pentru 
felicitările ce i-au fost adresate.

© A FI COMUNIST ÎN
SEAMNĂ A FI ACTIV! 
• SCRISORI CARE CIR
CULĂ ÎN SENS INTERZIS 
® SUBSTANȚA SOCIALĂ 
CONDIȚIONEAZĂ CARAC
TERUL MODERN AL PRO
ZEI • LA COMEMORA
REA UNUI POET AL DU
RERII ȘI AL REVOLTEI

m

DE PE PLATFORMA COMBINATULUI SIDERURGIC GĂLÂȚEAN

Galațiul este, după cum se știe, 
un puternic centru siderurgic. De 
aici a pornit o valoroasă inițiativă 
de economisire a metalului. A- 
ceastă vastă acțiune, aflată în 
curs de desfășurare, urmărește ob
ținerea, din aceleași cantități de 
materii prime, a unor producții 
sporite de fontă, oțel și laminate.

Pe platforma combinatului si
derurgic din Galați, din care vă 
prezentăm în imagine cele două 
furnale de 1700 mc, s-a asigurat 
depășirea simțitoare a planului de 
producție. Aici, comparativ cu anul 
1969, producția va crește în anul 
1970 cu 81 la sută la fontă și cu

83 la sută la oțel. Prin încheierea 
primei etape de construcție a com
binatului siderurgic, s-au asigurat 
condiții pentru îndeplinirea sarci
nii prevăzute în planul cincinal de 
a se produce în anul 1970, la Ga
lați, circa 2 milioane tone de oțel.

Foto : Gh. Vințilă

resort sprijină întreprinderile In con
tractarea materiilor prime și a mate
rialelor. ca și in desfacerea produse
lor Comitetul j 
consideră inadmisibilă 
situației 
dere de 
Bîrcea, 
țiune în 
nu știe
Deși implicațiile economice ale unei 
asemenea stări de lucruri sînt cunos
cute (stocuri supranormative. imo
bilizări de fonduri), Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții 
și centrala industrială de resort în- 
tîrzie adoptarea unor măsuri e- 
nergice pentru redresarea situației e- 
conomico-financiare a întreprinderii, 
care a intrat și in acest an cu un 
asemenea „balast". Trebuie să arăt 
că nu e vorba de un caz singular : 
nici acum două din marile unități 
economice ale județului — Combi
natul siderurgic din Hunedoara și 
urina „Victoria" 'din 'Călări — rin 
sint în posesia tuturor datelor cu 
privire la structura materiilor pri
me din import necesare realizării 

■producției pe primul trimestru.
O caracteristică principală a pla

nului pe anul 1970 este, după cum a 
■ subliniat plenara CC al PC.R.. pu

nerea unui accent deosebit pe ridi
carea eficienței întregii activități eco
nomice. Asigurarea sporirii produc
ției în conditi’ de maximă eficiență 
preocupă cu atît mai mult comitetul 
județean de partid, cu cît 67 la sută 
din producția județului se realizea
ză în siderurgie., ramură în care chel
tuielile materiale ocupă un loc pre
ponderent în structura prețului de 
cost. Ponderea importantă a cocsu
lui și metalului în balanța econo
miei naționale a determinat condu
cerea Combinatului siderurgic din 
Hunedoara să organizeze săptămînal, 
de la începutul adpstui an. ana
liza consumurilor la aceste materia
le la nivelul sectoarelor în același 
timp, ca urmare a propunerilor fă
cute de întreprinderi pentru reduce
rea consumurilor de materii pri
me. materiale, combustibil și ener
gie, s-au depistat., pe ansamblul ju
dețului. importante rezerve suplimen
tare. Trebuie să arătăm însă 
că. deși dinamica consumurilor 
specifice înregistrează o tendință con
tinuă de scădere, numeroase rezer
ve rămîn încă nevalorificate. studii 
cuprinzînd soluții valoroase așteap
tă zadarnic să fie aplicate Spre a se 
pune capăt acestei stări de lucruri.

județean de partid 
prelungirea 

existente la noua intreprfri- 
prefabricate din beton din 

care deși intrată în func- 
vara anului trecut, nici acum 
cui îi va vinde produsele.

se va 
vorba
cerut 
pini- 

adaos

Pornind de I

(Continuare în pag. a IT-a)

a-

valoros metal eco- 
in anul care s-a in-
Pent.ru 1970, uzina 
să reducă cu 8 la

proces al milimetrilor
introducerea în această 

împărăție a micronilor se 
produce ad-hoc, asistînd la 
o pasionantă dispută pro
fesională. Părțde „comba
tante" : Petre Dragu,
strungar, și Nicolae Za- 
fiu, tehnolog. (Rugăm citi
torii să scuze începutul pur 
tehnicist și cifric — 
vedea îndată că este 
numai de milimetri).

Strungarul : Am 
ca materialul pentru 
oane să nu aibă un 
de prelucrare de peste 24 
de milimetri. Cel mult 24 
și patru sutimi. Eu 
mese însă și de 26. 
vine asta ?

Tehnologul : Mă tem să 
’ nu fie prea „strînsă" tole-’ 
1 ranța pe care o ceri...
1 Strungarul (vădit iritat) i 
' Categoria mea obligă la
i exigență Acum izbutesc o
i economie de metal, la fie-
' care piesă, de 80 grame,
i Aș putea însă mai mult.
i Discuția continuă în sfe- 
, ra fără echivoc a cifrelor. 
, Argumentele strungarului 

se succed
' răsturnat 

mulțit cu
1 nioane pe 

grame. O

să

Brașov, locomotivele Diesel 
fabricate la Reșița etc. A- 
proximativ cincizeci la 
sută din întreaga produc
ție de aici este „înghițită" 
de uzina „Tractorul". Res
tul ia drumul Reșiței. uzi
nelor „23 August", „Tim
puri Noi" etc și, sub for-

logic și greu de
(80 grame, in-
45 000 bucăți pi
an. fac 3 600 000 

= ___ tăiere a metalu
lui mai aproape de cota

de prelucrare a acestui re
per ar da putința economi
sirii a încă 50 de grame la 
fiecare bucată. Deci, in
tr-un an, încă 2 250 000 gra
me !...).

Strungarul : Vă rog să 
dispuneți măsurile nece
sare, tovarășe Zafiu.

Tehnologul : Bine,
încercăm și la toleranta 
asta...

Revenim pentru a subli
nia : nu ne 
farmacie și 
fabrică . de 
te unde 
cărui gram este 
nu poate fi ignorată, 
ciusă din calcul fără 
secinte dintre cele mai se
vere. - Notăm locul ■ i 
tui episod : Uzina de 
canică fină din Sinaia.

întreprindere veche, 
vitalizată de socialism 
temeiul unor cerințe 
productive, potrivit nevoi
lor industrializării socia
liste Aici. în halele al
bastre de lîngă apa Praho
vei, în decorul de legen
dă al Carpaților. acum în
zăpeziți, se naște organis
mul vital — pompa de in
jecție — pentru cîteva pre
stigioase produse româ
nești : tractorul produs la

aflăm intr-o 
i nici într-o 

medicamen- 
valoarea fie- 

decisivă, 
ex- 

con-

Reportaj de 
llie TĂNĂSACHE

aces-
me-
re- 
pe 

noi

mă de piese de schimb, 
drumul celor, aproximativ— 
cincizeci de țări pe piața 
cărora 
și-au 
merit.

Iată, 
scurt 
rență 
tate I_ _____
acestei uzine angajată 
peste 15 ani în fluxul nou 
al. economiei cu ambiția de 
a înscrie an de an perfor
manțe productive și calita
tive tot mai ridicate Con
semnăm o asemenea per
formanță : indicatorii de

produsele amintite 
cîșt.igat un loc de

, așadar, ilustrată pe 
contribuția în apa- 
modestă. în reali- 

de mare valoare a 
de

plan pe anul 1969, colecti
vul uzinei i-a îndeplinit 
cu opt zile mai devreme. 
Care este valoarea acestor 
opt zile ? O producție su
plimentară de 50 milioane 
lei. sumă care, convertită 
în unitățile fizice obișnui
te aici, înseamnă 4760 
pompe de injecție în plus. 
Dacă mai adăugăm la
cest raport statistic cele 
2.2 milioane lei beneficii 
peste plan, îndeplinirea și 
depășirea indicelui tie pro
ductivitate a muncii, 
milioane lei 
prețul de cost, 
imagine ------
hărniciei 
tiv, a responsabilității

- ears este cheltuit în acest- 
perimetru industrial fiece 
strop de energie. Dar să re
venim la 
de disputa 
martori.

— Noi — 
rul uzinei, 
Boghici — 
sumatori de metal oareca
re Producția noastră — 
mecanică fină — cere 
numai oțeluri speciale, ra
pide. într-un cuvînt. oțel 
de calitate, scump. Cu atît 
mai necesar este ca lunta 
pentru economisirea fie-

economii 
, avem 

concentrată 
acestui

1.2 
la 
o 
a 

colec- 
cu

ideea sugerată 
Ia care am fost.

afirma directo- 
tovarăsul Aurel 
nu sîntem con-

cărui gram de metal să de
vină. la noi nuvînt de or
dine pentru toți.

Cuvîntul acesta de ordine 
are aici greutate nu numai 

■ la figurat, ci și la propriu: 
60 000 «ie kilograme de ase
menea 
nomisit 
cheiat.
trebui e
sută consumul de metal.

Lupta c.u gramele la uzi
na din. Sinaia se materiali
zează în ciștiguri multiple. 
„Este vorba în primul rînd 
— ne spune ing. Petre 
Furdea, tehnologul șef — 
de ciștigul în cantități a- 
preciabiie de oțeluri spe- 

. ,ciale_, Apoi drămuirea cjîib-. 
zuită a metalului reprezin
tă tratamentul cel mai 
spectaculos și eficace îm
potriva „obezității" pro
duselor. Produsele cu ga
barite mici, cu performan
țe tehnice ridicate, devin 
tot mai competitive. La toa
te acestea mai adaug un lu
cru ; consumul redus de 
metal la fiecare reper 
merge, în genere, mină in 
mină eu reducerea mano
perei. După cum se poate

(Continuare în pag. a V-a)

CONSTRUCȚIA ZOOTEHNICA - 
spațiu de producție 
cu înalt randament VEDEL“

CORESPONDENȚ A DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

FERMENȚII VIEȚII SPIRITUALE

A ORAȘULUI
Am sosit la Suceava cu intenția 

de a scrie despre viața spirituală a 
acestui oraș în plină dezvoltare, a 
cărui populație activă este alcătui
tă, intr-o proporție însemnată, din 
oameni stabiliți aici relativ recent, 
unii abia de doi-trei ani. E seară și 
împrejurimile fac să-mi încep docu
mentarea — în mod paradoxal — îna
inte de a mă angaja, propriu-zis. in 
ancheta proiectată.

...La parterul blocului-turn din 
centrul orașului, o cofetărie este pli
nă de tineri, grupați cite 8—10 in 
jurul aceleiași mese. O vinzătoarc 
imi explică : vin aici aproape in fie
care seară ; cît.eodată aduc și un 
magnetofon, deși nu e voie. 'M-ain 
așezat la o masă mai puțin aglome
rată, alături de doi dintre ei despre 
care aveam să aflu că unul este elev 
„la seral", și celălalt mecanic la 
Combinatul de industrializare a lem
nului. Mai comunicativ, acesta din 
urmă mi-a spus că așteptau ora în- 
tîlnirii cu niște prieteni pentru a 
merge la restaurantul de peste drum.

— Ce altceva se poate face la Su
ceava ? — insistă el, arătind spre 
masa alăturată, unde era in plină 
desfășurare un animat „schimb" de 
amintiri din armată : stai la taclale 
sau mergi la un local, ca să treacă 
vremea mai repede... Ce vreți, ca-n 
nrovincie. vremea trece greu...

Ca-n provincie, vremea trece greu! 
O replică — de fapt o mentalitate — 
desigur anacronică in ambianta mo-

a acestui centru de 
cu dinamismul

dernă, optimistă 
județ, contrastantă 
prefacerilor economice, edilitare pro
priu Sucevei de azi. Cu atit mai mult 
cu cit. chiar peste drum, noua și spa
țioasa Casă de cultură a sindicatelor 
își imbie — cu fațada scăldată în lu
mină — vizitatorii. Comesenilor mei 
insă, programul Casei de cultură le 
era complet necunoscut. Și am avut, 
cu adevărat, sentimentul că nu numai 
ei. dar multi dintre tinerii care stau

tru că știa că aici era un teren de 
activitate fecund și nedesțelenit"), nu 
numai publicitatea este deficitară. 
Viata culturală este, incă, destul de 
„provincialistă" Casa de cultură, 
inaugurată relativ recent, ar oferi 
condițiile unei redresări. Dar sint ne
cesare înnoiri mai profunde, de con
cepție, o mai mare mobilitate in mo
dernizarea diferitelor componente ale 
vieții cultural-educative.

între altele, interlocutorul s-a re

însemnări din Suceava
(cum aveam să constat) seară de sea
ră la mesele cofetăriei din blocul- 
turn. zăbovesc acolo in lipsă de alt
ceva, așteptind pur și simplu să trea
că vremea Sentiment întreținut și de 
faptul că, circulind prin oraș, n-am 
văzut nici un fel de publicitate me
nită să atragă atentia asupra vreunei 
manifestări artistice sau instructiv-e- 
ducative capabilă să suscite interesul 
tineretului — și nu numai al tine
retului

Această situație a constituit punc
tul de plecare al anchetei. După pă
rerea graficianului Vigh Istvan (sta
bilit la Suceava de cîțiva ani, „pen-

ferit, ca exemplu, la ecoul pe care 
l-ar putea avea organizarea unor 
seri de muzică — plastică — poezie, 
care s-ar bucura de o participare nu
meroasă dacă ar fi bine pregătite și 
popularizate atractiv. De fapt, au și 
existat proiecte de această natură — 
precizează el — dar inițiativele nu 
au găsit întotdeauna un teren sufi
cient de germinativ, care să le ajute 
să se dezvolte.

Ar putea fi invocate cifre despre 
numărul diferitelor manifestări or
ganizate la Suceava într-o lună sau 
un trimestru, iar acest număr n-ar 
fi deloc neglijabil. Chiar simplul

du-te-vino care animă noua Casă de 
cultură spune ceva. Planurile in
stituțiilor culturale sini, de aseme
nea, interesante, cantitativ și ca di
recție de preocupări. Dar din aproa
pe cincizeci de oameni interogați, 
mai puțin de o treime știau cite 
ceva despre această activitate, și 
doar ciț'iva au participat la manifes
tările respective.

Există o pasivitate, o „reținere" a 
publicului de aici ? Da, îndeosebi 
față de manifestările de slabă cali
tate sau care nu au darul de a-1 
atrage prin temă, prin promisiu
nile sau certitudinile pe care i le 
sugerează de pildă, anunțul unei 
conferințe sau afișul unui turneu tea
tral. Dacă, așa cum ni s-a spus, Tea
trul de operetă dm București a ve
nit. în turneu, cu o distribuție deloc 
de zile mari, sau dacă diferite tea
tre din țară trimit piese prăfuite sau 
spectacole de estradă rudimentare (ni 
s-a citat in acest sens. între altele, 
„Internațional-concert" prezentat de 
ploieșteni) — e de mirare că mulți 
preferă să stea acasă ? Așa se creea
ză și se mențin unele inerții ale pu
blicului. așa se creează un climat ca
racterizat de decalajul dintre activi
tatea organizată de instituțiile cultu
rale și dezinteresul unei părți im
portante a populației, care rămâne

D. COSTIN

Recentele dezbateri din parlament 
asupra bugetului agriculturii, care au 
coincis 
țărănești, 
implicațiile 
agricultura 
tării la Piața comună. Este știut că 
țăranii francez’..au nutrit multe ilu
zii în legătură cu această participa
re. deoarece sperau că prin aceasta 
vor avea debușeu asigurat pentru 
produsele lor. Dar după atîtea pro
misiuni, declarații și timp scurs, ei 
constată ' ’' . ’ '
concret. „Piața comună agrico ă 
„Eu ropa 
tate, iar 
realitate 
toate că 
declarat 
trecut. .__
prioritate perfectării Pieței comune.

Agricultorii francezi cu care stai 
de vorbă își exprimă fără ocol îngri
jorarea. Ei arată că trebuie să facă 
față în continuare concurenței se
rioase a Republicii Federale a Ger
maniei și O andei, mai ales în dome
niul produselor lactate și că deci 
nu poate fi vorba de realizarea pro
misiunilor în ce privește „debușecle 
avantajoase și certe".

în al doilea rînd nemulțumirea ță
ranilor este alimentată <le o serie de 
cauze interne, între care restricțiile 
impuse creditului agricol, complica
țiile create de devalorizare, proble
ma scurgerii excedentelor agricole, 
revalorizarea producției animaliere, 
problema sporirii veniturilor agrico
le etc. Firește, acestea sînt conside
rate probleme interne, dar ele nu 
sînt lipsite de legătură cu Piața co
mună ; ci. dimpotrivă, sînt generate, 
între altele, de exigentele concuren
ței în cadrul acestei grupări econo
mice închise.

Ceea ce a traumatizat în special 
masele țărănești în aceste săptămîni 
este așa-numitul „raport Vedel“,

cu numeroase manifestații 
au reliefat încă o dată 

pe care le are pentru 
franceză participarea

că nu s-au ales cu nimic 
. . “ sau
verde" n-a devenit o reali- 
perspectiva de a deveni o 
nu se conturează încă, cu 
președintele Pompidou a 

din nou ta sfîrșitul anului 
la Haga. că Franța acordă

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a V-a)
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DAR Șl A LE INFLUENȚA • TOTUL DEPINDELa datorie
Zilele trecute, grajdurile coo

perativei agricole de producție 
din comuna Rădăuți (Botoșani) 
au fost cuprinse de flăcări. Cei 
dinții care au observat incen
diul, dind alarma, au fost mili
tarii din subunitatea comandată 
de maiorul Ion Matei. înarmați 
cu mijloace de stingere, ei au 
ajuns intr-un suflet la locul in
cendiului și au început operația 
de localizare și stingere a focu
lui, concomitent cu evacuarea a- 
nimalelor aflate in grajduri. Cu- 
rind, militarilor li s-au alăturat 
și numeroși săteni. în dramatica 
luptă cu flăcările, oamenii au 
învins, reușind să salveze bu
nuri obștești în valoare de sute 
de mii de lei. Mulțumirile adre
sate ostașilor de către săteni 
au fost, după cum bănuiți, deo
sebit de fierbinți...

® A RECEPȚIONA IMPULSURILE VIEȚII
DE OM SAU DE OAMENI ? • ADEVĂRATA PRIETENIE ESTE POTRIVNICĂ INDIFERENȚEI 

® DECI : CU FAȚA LA MARILE PROBLEME ALE SOCIETĂȚII.

Extrașcolară
pe concret

Citim pe o invitație de nuntă : 
„Felicitările, masa și dansul vor 
avea loc in sala Liceului „N. 
Bălcescu" din Craiova". Vasă- 
zică, s-a jucat sîrba, madison și 
cia-cia de s-au clătinat zidurile 
acestei respectabile instituții de 
învățămînt și cultură. Nu știm 
de cînd se organizează nunți în 
școli și licee, confundîndu-se 
sala de festivități cu salonul 
restaurantului. Poate că altăda
tă ar fi bine să invitați, la a- 
semenea nunți, și inspectoratul 
școlar județean. O bătută joacă 
oricine...

De floarea
soarelui

Superficialitatea unor salariați 
în îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu atrage după sine pagube 
materiale ce se cifrează la mul
te zeci de mii de lei. Iată ce s-a 
întîmplat, de curînd, la Fabrica 
de ulei din orașul Slobozia. Un 
muncitor, Gheorghe Crăinicea- 
nu. a fixat racordul unei pompe 
la un vagon cisternă pentru a 
încărca ulei comestibil din par
cul de rezervoare al întreprin
derii. A lăsat vana deschisă, 
după care... s-a dus să tragă un 
pui de somn. Intre timp, cister
na s-a umplut și au curs la vale 
6 500 litri ' - ■ -
vinte. un ...... ..... .......... ..... .......
înseamnă că cineva s-a prăjit 
bine. Nu știm ce a visat, dar 
știm ce ii rămîne de făcut.

de ulei. Cu alte cu- 
somn de 77 000 de lei.

Cu si fără>

dusuri
9

Pînă nu de mult, locuitorii 
oomunei Grivița (Vaslui) aveau 
la dispoziție o baie comunală. 
Construită cu ani în urmă, cu 
contribuția sătenilor, baia a fost 
desființată de autoritățile loca
le pentru a se muta în locul ei 
Miliția. La rîndul său, fostul se
diu al Miliției a devenit locuin
ță particulară. Toate încercările 
de a reînființa baia s-au dove
dit nefructuoase. Autoritățile lo
cale o țin morțiș : „Nu reînfiin
țăm baia și pace". Față de a- 
ceastă opoziție categorică, un 
duș rece... pentru trezirea la 
realitate, a celor vinovați, n-ar 
strica. Și cum baia comunală tot 
nu funcționează, rămîne ca fo
rurile județene de resort să in
tervină. Cine deschide robine
tul ?

Vi-1 aducem
la semnat?

Mai sînt încă unii funcțio
nari care cred că prin soluții 
„de suprafață", reclamația sau 
sesizarea cetățeanului este re
zolvată. Această modalitate de a 
răspunde (mai bine spus de a 
nu răspunde) cererilor, în tota
lă contradicție cu dispozițiile în 
vigoare privind rezolvarea sesi
zărilor, trebuie sancționată ca a- 
tare. Iată un exemplu. într-o 
bună zi, cetățeanul L. B. a fost 
chemat la serviciul de spațiu lo
cativ al sectorului 4 din Capi
tală, unde a primit repartiție 
pentru o locuință în strada dr. 
Maximilian Popper 48. Bucuros, 
omul s-a dus să-și vadă noua 
locuință. Nu mică i-a fost însă 
surpriza cînd a constatat că 
imobilul era ocupat, cu forme 
în regulă, de foarte multă vre
me. Intrigat, omul s-a reîntors 
la spațiu, „Mda, aveți dreptate, 
l-a răspuns funcționarul. N-a
vem însă ce vă face. Ordinul a 
fost emis, n-aveți decît să-1 dați 
In judecată pe locatar. Poate în 
felul acesta, cine știe...". Dacă-i 
așa, de ce nu i se dă și acestui 
funcționar un... ordin de repar
tiție definitiv și irevocabil ? 
nu mai încurce lumea 1

Să

deRubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențiloreu
„Scînteii

Să începem aceste însemnări cu 
un dialog i

— Deci, cînd s-a produs defecțiu
nea...

— Eram întors cu spatele și n-am 
văzut...

— Nici n-ați auzit vorbindu-se 
despre ceea ee s-a întîmplat ?

— Dacă n-am văzut cu ochii mei...
Iată ce s-a întîmplat. în secția de 

termorigide a Uzinei de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău, unul 
dintre utilaje s-a defectat în urmă
toarele împrejurări : Muncitorul Ior- 
gu Bănuc, solicitat să lucreze la 
două mașini, după ce la început a 
refuzat, în cele din urmă a acceptat 
și, din neglijență, a defectat unul din 
utilaje. Dialogul de la începutul în
semnărilor noastre îl purtăm însă cu 
Ștefan Danciu, omul care se afla cel 
mai aproape de I.B. în momentul 
cînd s-a produs defecțiunea. Ne in
teresa reacția lui, ca membru al co
lectivului față de un fapt care afec
tează munca respectivului colectiv. 
Dar el ne-a precizat că n-a auzit, n-a 
văzut și, în consecință, nu are nici o 
părere... Era întors cu spatele...

— Așadar să folosim ca punct de 
plecare al discuției noastre acest as
pect, conferindu-i însă și o valoare 
simbolică i omul întors cu spatele. 
Omul pe care nu-1 interesează ceea 
ce se petrece în jurul lui, care 
nu are nici un punct de ve
dere. Care sînt, după părerea 
dv., factorii determlnanți ai unei a- 
semenea atitudini ?

Interlocutor : Duca Cioculescu, 
secretarul comitetului de partid din 
uzină.

— A nu întoarce spatele evenimen
tului social, fie el oricît de neînsem
nat, adică a fi mereu atent la viața 
care pulsează în jurul tău, a. o re
cepta ca s-o influențezi, presupune, 
desigur, o permanentă atitudine ac
tivă. Or, atitudinea activă față de 
viață trebuie să definească profilul 
etic al fiecărui comunist. Comunis
tul are datoria socială de a avea un 
punct de vedere, iar acest punct de 
vedere trebuie să concorde întot
deauna cu ceea ce este mai înain
tat, astfel ca exprimarea lui să 
ajute, _ să propulseze noul. Acolo 
unde lipsește această trăsătură de
finitorie a comuniștilor, explicația 
trebuie s-o căutăm în climatul ge
neral al organizației de bază, climat 
în care se reflectă cantitatea și cali
tatea eforturilor investite pentru 
dezvoltarea conștiințelor. Nu întot
deauna aceste „investiții" sînt pe mă
sura cerințelor...

Secția de termorigide este un fel 
de coridor al uzinei. După cum ni se 
explică, pe aici oamenii nou angajați 
trec spre diverse calificări. Uneori 
trecerea e mai lungă, alteori mai 
scurtă. Totul, ni se spune, depinde 
de om — prea puțin de colectiv. Și 
afirmația, se pare, corespunde — cu 
o nedorită exactitate — realității 
In afara unor lozinci atîrnate deasu
pra mașinilor și care se referă la 
necesitatea folosirii judicioase a 
timpului de lucru și a mașinilor, 
nimic nu dovedește că aici ar exista 
o strădanie a organizației de partid 
de a capta și influența pulsul coti
dian al secției. Au existat cîndva, 
o gazetă de perete, sau alte forme 
de publicitate educative, astăzi redu
se, substituite printr-un avizier, se 
obișnuia ca, atunci cînd cineva absen
ta, în locul lui, la mașină, să se 
așeze macheta unui robot, cu in
scripția „lucrez în locul lui..." 1 pe 
care însă zadarnic o căutăm fiindcă 
nimeni nu mai știe unde se află... 
Nu este necesar a fi împămîntenită 
și aici atitudinea activă, combativita
tea de care vorbea secretarul comi
tetului de partid 7

— Desigur, ne răspunde Ion Po
pescu, membru în biroul acestei or
ganizații de partid, responsabil cu 
propaganda, însă atitudinea activă 
trebuie să pornească de la cei ce au 
fost învestiți cu misiunea de a con
duce activitatea comuniștilor. Com
bativitatea este contagioasă. Mă refer 
la noi, la biroul organizației de bază, 
la conducerea secției, a căror fermi
tate față de lipsuri trebuie nu numai 
să se exprime pe ea însăși, ci să de
clanșeze fermitatea colectivului.

...Fermitatea colectivului. Așadar 
un proces, un complex de factori 
care să influențeze conștiințele, să le 
dinamizeze. Un proces care trebuie 
elaborat și condus cu clarviziune și 
perspectivă de către organizația de 
partid. Obiectivul său principal i 
o atitudine activă față de munca ta 
și a tovarășilor tăi.

Noapte. La Uzina de sîrmă și pro
duse din sîrmă din același oraș dis
cutăm cu tovarășul Leonida Cazacu, 
vechi comunist, directorul între
prinderii. Subiectul i Care sînt im
plicațiile lipsei de combativitate ?

— întîi să vă relatez o întîmplare. 
Uzina noastră, cum se știe, este una 
din cele mai moderne printre între
prinderile de acest gen din țară. 
Linii automate, puțin efort fizic. S-ar 
părea, deci, că totul e ușor. Și a,șa 
și este. Cu o condiție : să menții 
mereu trează atenția colectivului, 

' combativitatea lui, ca să folosesc ter
menii subiectului discuției noastre. 
Ce se întîmplă cînd dispare com
bativitatea ? Se întîmplă ca la sec
ția de trăgătorie oțel moale. Intr-o 
vreme, conducerea secției începuse 
să dea semne de pasivitate. Apăreau 
dificultăți ? Nu le „observa". Se în- 
tîmpla ceva deosebit privind con
duita unor oameni ? Nu se ames
teca Și de la pasivitate s-a ajuns la 
delăsare, iar de la delăsare la neîn- 
deplinirea planului. Deci, prima im
plicație a lipsei de combativitate este, 
după cum cred eu, aceea că creează 
teren favorabil delăsării. Iar delă
sarea. la rîndu-i, deschide drum al
tor metehne, pentru că și aici se 
petrece un fenomen de contagiere...

Secția de trăgătone oțel moale și-a 
recîștigat combativitatea pierdută. 
Și-a recîștigat-o prin intervenția 
multiplă a comitetului de partid din 
uzină, a biroului organizației de bază, 
prin împămîntenirea. în primul rînd, 
a unui climat de discutare deschisă 
a muncii oamenilor, a neajunsurilor, 
prin aclimatizarea practicii potrivit 
căreia fiecare are datoria să parti
cipe la dirijarea vieții colectivului, 
De altfel, scurta istorie a uzinei este 
istoria creșterii încrederii acestor

oamenl în el înșiși. Un tînăr șl fer
cheș Inginer care circula dintr-o 
secție în alta a uzinei pînă-l 
cuprindea disperarea la gîndul că nu 
se poate acomoda, pentru ca, atunci 
cînd a fost pus în fața unei încer
cări hotărîtoare pentru întreprin
dere, să-și descopere vocația, fiind 
astăzi unul dintre cei mai buni spe
cialiști de aici j nou angajați, care 
„dînd de greu", voiau să plece, dar 
pînă la urmă și-au aflat făgașul | 
oameni care au venit aici atrași de 
mirajul fabricii noi, nu prea con
vinși să muncească, șl al căror nume 
se află astăzi la panourile de onoa
re... Ce instrumente au intrat în ac
țiune ?

.— Stima față de tovarășul tău, «e 
spune Emil Bălan, membru în bi
roul organizației de bază din secția 
electrozi. Stima adevărată, prietenia 
adevărată sînt potrivnice indiferen
ței. Nu poate fi prietenie și stimă 
aceea cînd îți vezi tovarășul greșind 
și nu-1 ajuți.

— Opinia combativă se formează 
prin seriozitatea cu care toți înțeleg 
să participe la făurirea acestui cli
mat responsabil, spune Ștefan 
Enache, muncitor în această secție. 
Uneori întîlnim asemenea „puncte 
de vedere" : „Ce să mă amestec ? 
De ce să-mi fac dușmani, criticînd 
anumite neajunsuri, arătîndu-i lui X 
că nu procedează bine ?“ Or, noi 
trebuie să dovedim unor asemenea 
oameni că tocmai abținîndu-se, ne- 
exprimîndu-și opinia — de cele mai 
multe ori judicioasă și critică — fac 
rău, și le fac rău chiar celor în a 
căror viață „nu vor să se amestece".

Este vorba de o luptă cu infinite 
nuanțe împotriva spiritului retro
grad. Despre un asemenea element 
discutăm cu tovarășul Negru Do- 
brică, secretarul comitetului de 
partid de la Fabrica de zahăr Buzău.

— Există uneori părerea că gravi
tatea unei fapte nedemne ar trebui 
apreciată exclusiv în raport cu can
titatea ei. Auzi pe unii spunînd r 
„Ce, parcă e mare lucru, că a luat 
și el o jumătate de kilogram de za
hăr ?“ Așa spun '. „a luat", nu că a 
furat din bunul obștesc. Ei nu înțe
leg că aici trebuie apărată mai întîi 
ideea de cinste. Iar ideea de 
este potrivnică oricărei lezări 
avutului obștesc.

Din păcate, la Fabrica de

cinste 
aduse

zahăr

din Buzău există oameni care, în 
momentul de față, plătesc pentru a- 
semenea lezări aduse avutului ob
ștesc. Plătesc amenzi pentru micile 
cantități de zahăr sustrase, plătesc 
cu sancțiuni aspre — dar drepte — 
pentru daune mai grave. Dar ceea ce 
este mai ciudat — „balanța opiniei 
colective" întîrzie să cîntărească așa 
cum se cuvine aceste fapte. La ate
lierul de tîmplărie discutam cu Ion 
Ionescu, membru de partid, care 
„atunci cînd s-a produs zahăr la 
început, a luat și el o probă să a- 
rate acasă". „Proba" a fost aprecia
bilă și I.I. a trebuit s-o plătească cu 
vîrf și îndesat. Dar nu pare să fi 
înțeles nimic. Ridică din umeri și, la 
întrebările noastre, răspunde, într-a- 
devăr, că a fost o... nimica toată 
gestul Iui. Alături, Ion Croitoru, și 
el membru de partid, e de aceeași 
părere...

Ce fac, însă, organizațiile de par-, 
tid ? Cum sancționează ele asemenea 
abateri ? în general, nu iau poziție. 
Totul se reduce la amenda stabilită 
de conducerea întreprinderii. Amen
dă care, cum se vede, are un slab 
răsunet în conștiințe, dacă nu este 
însoțită de amenda colectivă a opro
briului public.

Dar să ne oprim și asupra unui alt 
aspect al climatului de toleranță 
greșit înțeleasă, care ajunge să se în
vecineze cu indiferența. în timpul 
reparațiilor periodice ale utilajelor’ 
fabricii, în destule cazuri s-a lucrat 
superficial. „Răzbunarea" superficia
lității n-a întîrziat. O dată cu înce
perea campaniei de prelucrare a 
zahărului, au început avariile. O su- 
flantă care nu funcționează cîteva 
zile, un rotor care stagnează zece 
ore, diverse piese mai mici distruse. 
Fabrica nu-și realizează planul 
păgubește economia națională 
zeci de milioane lei.

Principialitate, combativitate, 
transigență, spirit activ. Iată 
dimensiuni contopite în una singu
ră, majoră, a comunistului, trăsătură 
care trebuie să-i definească pe oa
menii cei mai înaintați ai colectivu
lui, mereu cu fața la marile pro
bleme ale societății. O datorie uneori 
restantă în aceste organizații de 
partid din municipiul Buzău.

Și 
cu

in- 
trei

Platon PARDAU

O scrisoare sosită pe a- 
dresa unei instituții publi
ce constituie poate expre
sia cea mai autentică a în
crederii semnatarului ei în 
instituția respectivă.

în ce măsură replica In
stituției onorează această 
încredere ? Să urmărim 
drumul parcurs de cîteva 
scrisori pînă la rezolvarea 
lor finală.

Nu de mult redacția 
noastră a trimis Uniunii 
județene a cooperativelor 
agricole Mehedinți o sesi
zare amplă, semnată de mai 
mulți cooperatori din satul 
Bistrița, despre o serie de 
fapte ce atestau stilul de
fectuos de muncă al condu
cerii cooperativei agricole 
din sat, prejudiciile grave 
aduse de aceasta avutului 
obștesc

Evident, scrisoarea re
clama o cercetare minuțioa
să pentru a se lua măsuri 
ca asemenea anomalii să nu 
se mai repete. S-a prezen
tat în sat să verifice sesi
zarea instructorul UJCAP 
Mehedinți, Virgil Dinu. 
Chiar de la început, el și-a 
asociat la această treabă și 
pe contabilul șef al coope
rativei agricole. Și rezul
tatul „conlucrării" lor. îl a- 
vem acum în față — un răs
puns constatați vo-explica- 
tiv, din care transpare in
tenția de a se găsi pentru 
fiecare deficiență cîte o... 
justificare.

Tudor Gheorghe din Ga
lați, str. Navelor nr. 2 ap. 
20, ne relata, cu cîtva timp 
în urmă, că de aproape trei 
ani, în ciuda nenumărate
lor sale reclamații și sesi
zări, inspecția financiară a 
municipiului amintit îl 
poartă pe drumuri din cau
za unei erori pe care nu 
vrea să și-o recunoască și, 
mai ales, să o corecteze. 
Am sesizat această situație 
Comitetului executiv al 
consiliului popular al mu
nicipiului Galați. Ce s-a în
tîmplat mai departe ne spu
ne chiar Tudor Gheorghe 
într-o nouă scrisoare : „Am 
fost invitat la inspecția fi
nanciară municipală pentru 
elucidarea cazului ce l-am 
sesizat. M-am prezentat la 
tov. Ștefănescu, șef de ser
viciu, care, după ce mi-a 
arătat scrisoarea adresată 
redacției, mi-a cerut să 
dau o declarație că... nu 
mai am nici o pretenție".

După cum se știe, o 
asemenea practică con
travine grav reglemen
tărilor legale cu . privire la 
soluționarea sesizărilor și 
reclamațiilor făcute de ce
tățeni, deoarece ea anulea
ză însăși rațiunea acestor 
sesizări. Fără îndoială, e- 
vitarea unor astfel de si
tuații, din toate punctele 
de vedere nedorite, depin
de în primul rînd de res
ponsabilitatea cu care con
ducerea instituției privește 
rezolvarea fiecărei scrisori 
în parte. De altminteri, în 
acest sens, există obligații 
precise — și în multe locuri 
ele s-au concretizat într-un 
adevărat sistem de lucru.

care începe de la citirea de 
către conducerea instituției 
a scrisorilor primite din 
partea cetățenilor, pentru 
indicarea modului de solu- 
țiohare a lor, și se încheie 
cu urmărirea permanen
tă a respectării indicațiilor 
date.

în practică, se constată 
însă că uneori aceste obli
gații sînt ignorate sau în
deplinite doar formal. Ur
marea ? Și munca propriu- 
zisă de cercetare și rezol
vare a scrisorilor se face în 
același „ton", adesea re- 
curgîndu-se la cea mai sim
plă — și în același timp 
cea mai păgubitoare — 
modalitate de lucru : în
drumarea lor spre unitățile 
sau instituțiile subordonate, 
indiferent dacă acestea sînt

zările automat spre aceste 
instituții, fără a se arăta 
cîtuși de puțin interesat Să 
afle măcar rezultatul lor. 

într-o manieră similară a 
procedat și Consiliul jude
țean al sindicatelor Brașov 
cu o sesizare semnată de 
Pompiliu Suciu din Zăr- 
nești, str. Republicii ar. 84, 
prin care aceasta aducea o 
serie de critici Ia adresa 
conducerii combinatului de 
celuloză și hîrtie din locali
tate. A expediat scrisoa
rea... celor criticați, cu 
„indicația" de a-i răspunde 
celui în cauză. Mai e ne
voie să demonstrăm însă 
că asemenea „indicații" nu 
au absolut nici o valoare ?

Firește, pasarea automată 
a sesizărilor, din treaptă în 
treaptă, pînă ajung să fie

»

SCRISORI
fiMF CIRCULĂ

IN SENS

INTERZIS
sau nu criticate în scriso
rile respective. Așa s-a în- 
tîmplat, de pildă, cu o se
sizare prin care Elena Că- 
pătoiu din Ploiești, str. To- 
pîrceanu nr. 10, se arăta 
nemulțumită de un răspuns 
primit la o reclamație a 
sa din partea conducerii 
întreprinderii de locuințe și 
localuri Ploiești. Redacția 
noastră a trimis această se
sizare Consiliului popular 
al municipiului Ploiești, dar 
nu mică ne-a fost surprin
derea cînd am primit răs
punsul și am constatat 
el aparține... I.L.L. ~ 
(De altfel, acest 
reproduce aidoma 
care făcea obiectul 
trimise consiliului 
municipal). Desigur, nu pu
tem pretinde consiliului 
popular municipal să rezol
ve exclusiv cu forțele sale 
absolut toate sesizările ce-i 
sint adresate. Unele dintre 
acestea, pot și trebuie să fie 
soluționate, cu aceeași 
eficiență, de către institu
țiile subordonate. Dar nici 
nu putem fi de acord cu 
..soluția" de a pasa șesi-

că 
Ploiești! 
răspuns 
pe cel 
sesizării 
popular

soluționate de către oameni 
nu întotdeauna cei mai 
competenți sau chiar de că
tre cei criticați, își are ori
ginea în aprecierea arbitra
ră., subiectivă, a conținutu
lui și importanței lor. Nu 
o dată se întîmplă ca, fără 
nici o cercetare prealabilă, 
unele scrisori să fie califi
cate ca „neîntemeiate" și, 
în consecință, să fie tratate 
doar în așa fel încît să nu 
se spună că totuși nu s-a 
făcut chiar nimic cu ele. 
Cetățeanul V. Popovici din 
Luduș, str. Amurgului nr. 
6, critica într-un memoriu 
pe președintele consiliului 
popular al acestui oraș, V. 
Lăzărescu, pentru lipsa de 
solicitudine față de mai 
multe cereri ale sale. Mai 
mult, în aceeași sesizare el 
menționa că a reclamat a- 
cest lucru organelor jude
țene de resort, dar recla- 
mațiile respective n-au gă
sit nicăieri. nici un ecou, 
n-au fost luate în conside
rație. în mod normal, pe 
baza unei cercetări minu
țioase a faptelor, urma ca 
ulterior să se vadă in ce

Noua gara de călători din Baia Mare Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I) care comitetul județean de partid 
concentrează eforturile tuturor co- 
lectiveîor de muncă. Justețea apre
cierii plenarei C.C. al partidului din 
10—13 decembrie 1969 privind ma
rile rezerve nevalorificate în dome
niul creșterii productivității muncii 
este întru totul confirmată de stă
rile de lucruri din județul Hune
doara. Deși ariul trecut, în unitățile 
industriale din județ, întregul spor 
obținut la producția globală a fost 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii, există încă nume
roase posibilități în acest domeniu. 
Sînt edificatoare, în această privință, 
măsurile inițiate la Petroșani. Adop- 
tînd o poziție fermă împotriva

siderăm 
condiții ___ ,_
dețul nostru să-și 
contribuția la îndeplinirea sarcinii 
trasate de recenta plenară privind 
creșterea cu 12,8 la sută a produc
ției industriei miniere.

Permanenta „foame" de forță de 
muncă, proprie județului Hunedoara, 
pune imperios în fața noastră sarcina 
intensificării eforturilor pentru folo
sirea maximă a tuturor „resurselor 
interne", pe primul loc situîndu-se 
asigurarea folosirii integrale a fon
dului de timp, cu atît mai mult cu 
cît anul trecut pe ansamblul jude
țului indicele de utilizare a acestuia 
a atins abia 94.4 Ia sută Paradoxal

a-

biroul comitetului județean de par
tid a cerut organizațiilor de partid, 
conducerilor întreprinderilor să trea-. 
că, fără întîrziere, la intensificarea 
eforturilor pentru reducerea cheltu
ielilor materiale, ridicarea gradului 
de prelucrare a materiilor prime, 
micșorarea pierderilor din rebuturi,

In acest sens, este deosebit de va
loroasă inițiativa Comitetului muni
cipal Hunedoara și a Comitetului o- 
rășenesc Brad ale P.C.R., de a exa
mina multilateral posibilitățile de 
reducere a consumurilor specifice. 
La Hunedoara, colective alcătuite 
din membri ai comisiei economice și 
alți specialiști întreprind acum un 
studiu asupra posibilităților de
propiere a normelor noastre de con
sum de nivelul atins pe plan mon
dial. încă de pe acum, fără a se aș-, 
tepta definitivarea studiului, se va 
trece neînt.îrziat la aplicarea nume
roaselor propuneri judicioase făcute 
anul trecut cu prilejul dezbaterii și 
fundamentării cifrelor de plan. Nu 
mai poate fi admis decalajul 
de multe luni care apare atît 
de frecvent între adoptarea pla
nurilor de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice și traducerea lor în 
viață. Tocmai de aceea, biroul 
comitetului județean de partid a ce
rut comisiei economice, tuturor or
ganelor locale de partid, să contro
leze în fiecare întreprindere modul 
în care se acționează pentru realiza
rea măsurilor stabilite în vederea re
ducerii consumurilor specifice, im- 
pulsionînd aplicarea lor. Nu vom 
admite perpetuarea „tradiției" care 
face ca acum, la începutul anului, 
toată lumea să fie tentată să exami
neze și să studieze probleme de 
nenumărate ori analizate sau care în 
alte locuri sînt de multă vreme re
zolvate. Comitetul județean de partid 
consideră că acum esențialul constă 
în stabilirea unor tematici raționale 
impuse de necesitățile actuale ale 
producției și mutarea centrului de 
greutate a muncii spre aplicarea e- 
fectivă a măsurilor stabilite, astfel în
cît ele șă fie fructificate în cele mai 
bune condiții și in cel mai scurt 
timp prin rezultate certe în creșterea 
eficienței activității economice.

Creșterea continuă a productivi
tății muncii în fiecare întreprindere, 
sector și loc de muncă, constituie una 
dintre direcțiile fundamentale spre

M

tendinței conducerilor unor 
ploatări miniere din Valea 
lui de a invoca lipsa forței de 
muncă spre a justifica randamentele 
scăzute care sînt înregistrate în a- 
bataje, au fost depistate o serie de 
deficiențe in organizarea mun-. 
cii și a producției, în folosirea 
utilajelor din dotare, s-a văzut că 
ponderea personalului auxiliar și 
neproductiv este mare. Lărgind a- 
ceastă acțiune, comitetul județean a 
antrenat numeroși specialiști din 
industrie și cercetători la investiga
rea celor mai eficiente soluții pentru 
promovarea progresului tehnic, folo
sirea eficientă a creditelor de mică 
mecanizare, optimizarea metodelor 
de exploatare. Comitetul municipal 
Petroșani al P.C.R. a determinat, pe 
baza unui studiu aprofundat, stabi
lirea unui ansamblu de măsuri vizînd 
creșterea productivității muncii. Con-

că în felul acesta vom crea 
ca unitățile miniere din ju-

,i aducă din plin
treprinderilor, comitetul județean de 
partid nu va mai tolera repetarea 
situației existente anul trecut în une
le unități economice unde absențele 
nemotivate, învoirile și concediile 
fără plată deveniseră o practică cu
rentă, privită uneori cu pasivitate de 
conducerile tehnico-administrative.

în ansamblul preocupărilor comite
tului județean de partid un loc pri
mordial îj ocupă investițiile. Volu
mul lucrărilor de investiții prevăzut 
pentru acest an echivalează cu 2,6 
miliarde lei. Experiența ultimilor ani 
ilustrează concludent că asigurarea 
îndeplinirii integrale a acestor lu
crări, atît din punct de vedere va
loric, cit și mai ales din punct de

este faptul că cel mai scăzut indice 
a fost realizat în unitățile economi
ce care reclamă cu cea mai mare 
energie lipsa forței de muncă (uni
tățile miniere din Valea Jiului, Deva, 
Barza, întreprinderea de prefabri
cate din beton-Bîrcea). în scopul re
medierii acestei stări de lucruri, în
drumăm organele și organizațiile de 
partid să desfășoare o intețisă muncă 
politico-educativă pentru cultivarea 
unei opinii de masă combative împo
triva oricăror încălcări ale discipli
nei muncii, astfel încît, prin îmbina
rea acțiunilor politice, de convingere, 
cu măsuri administrative adecvate, 
să fie curmată „hemoragia" orelor 
neproductive. în lumina indicațiilor 
plenarei Comitetului Central al par
tidului din decembrie 1969, care a ce
rut să se acționeze du intransigență 
pentru extirparea oricăror fenome
ne de indisciplină din viața în-

vedere fizic, impune îmbunătățirea 
radicală a organizării muncii pe toate 
verigile care concură la realizarea 
investițiilor, începînd de la activi
tatea ce se desfășoară la planșetele 
de proiectare pînă la executarea lu
crărilor de construcții-montaj pe 
șantiere și punerea în funcțiune a 
obiectivelor Bineînțeles, aceasta 
presupune să punem capăt tendințe
lor de pasivitate ale unor organe 
de partid care, în Ioc să ia din timp 
măsuri pentru prevenirea deficien
țelor, așteptau apariția acestora 
pentru ca abia atunci să-și facă sim
țită prezența. De aceea, în lumina 
indicațiilor plenarei Comitetului 
Central al partidului. Comitetul ju
dețean de partid Hunedoara a sta
bilit o serie de măsuri care converg 
spre asigurarea premiselor materiale 
necesare realizării în termen a pre
vederilor planului de Investiții. Ast-

măsură criticile respectiv» 
sînt sau nu întemeiate. Cina 
și cum își poate da însă 
seama de acest lucru, din 
moment ce sesizarea res
pectivă a fost trimisă da 
organele județene să o re
zolve însăși persoana criti- 

' cată ? Admițînd chiar și 
faptul că absolut toate cri
ticile formulate în sesizare 
n-ar avea nici un temei, 
era oare normal ca „refera
tul" asupra ei (și în care, 
cum era de așteptat, nu 
găsim nici măcar o urmă 
de autocritică) să fie 
tocmit chiar de către 
criticat ?

Acum cîteva luni, 
rificînd o sesizare la ocolul 
silvic Calafat, doi funcțio
nari desemnați în acest 
scop de către conducerea 
Inspectoratului silvic Dolj 
au găsit de cuviință să de- 

„oaspeți" pe mai mul- 
nopți și la mai multe 

‘ : cițiva din cei 
„anchetați" a- 
fraude. Care 
de vedere al 

inspectoratului

în- 
cel

ve~

vină 
te 
mese date de 
ce ziua erau 
supra unor 
este punctul 
conducerii i 
silvic în legătură cu aceste 
fapte ? Că ele „...nu au 
constituit nici o obligație, 
pentru membrii comisiei, 
deoarece... comisia a stabilit 
răspunderi materiale pentru 
cei vinovați". După convin
gerea cu care este susținută 
o asemenea părere să ne 
mai 
cum 
tr-o 
altă 
abuzuri 
conducerea ocolului 
Filiași a ajuns, de la ace
lași inspectorat, la ocolul 
respectiv, pentru ca apoi 
cercetarea faptelor să fie 
abandonată, urmărindu-se 
în schimb descoperirea ce
lui ce le-ar fi putut sem
nala ?

Așa cum spuneam Ia în
ceput, scrisorile reprezintă 
un mijloc de comunicare 
directă între cetățeni și or
ganele de partid și de stat 
cărora ei simt nevoia să li 
se adreseze pentru clarifi
carea și rezolvarea celor 
mai felurite probleme de 
ordin personal sau obștesc. 
Or, tocmai aceasta le confe
ră o valoare inestimabilă 
care obligă conducerea fie
cărei instituții să le acorde, 
prin însuși felul cum le re
zolvă, considerația ce li se 
cuvine. ’ De aceea, cazurile 
la care ne-am referit mai 
sus apar cel puțin bizare și 
se înțelege de la sine că 
împotriva lor este necesar; 
să se ia în fiecare instituție 
măsurile profilactice cores
punzătoare. Iar profilaxia 
cea mai eficientă este sanc
ționarea exemplară a tutu
ror celor ce-și permit ase
menea abateri ce intră în 
conflict nu numai cu nor
mele legale de rezolvare a 
scrisorilor, ci și cu cerințe
le asigurării climatului ne
cesar criticii constructive.

mirăm că, așa după 
ni se semnalează în- 
scrisoare recentă — o 
sesizare despre unele 

mușamalizate de 
silvic

Dumitru T1RCOB

Primii oaspeți
din acest an

la Sovata
stațiunea balneoclimate- 
Sovata, au sosit primii

f
în 

rică 
oaspeți din acest an. Stațiu
nea, binecunoscută atît pentru 
peisajul ei, cit și pentru fac
torii balneoclimaterici deo
sebit de valoroși în tratarea 
unor afecțiuni, va găzdui in 
sezonul rece peste 8 000 de oa
meni ai muncii.

(Agerpres)

*.

tel, biroul comitetului
ajutat pe beneficiarii și ____ .._
investiții să urgenteze asigurarea do
cumentațiilor complete și stabilirea 
amplasamentelor pentru toate lucră-

județean a 
titularii de

rile din acest an : acum impulsionăm 
ministerele tutelare să grăbească 
contractarea utilajelorcontractarea utilajelor tehnologice, 
în funcție de cerințele concrete, co
mitetele municipale și orășenești da 

concentrareapartid au determinat __________
unor forțe de muncă suplimentare 
pe șantierele obiectivelor prevăzute 
a fi puse în funcțiune în acest an. 
în același timp, comitetul județean 
de partid a stabilit în aceste zile 
măsuri pentru recuperarea unor ră- 
mîneri în urmă. Acordăm o 
deosebită atenție intensificării rit
mului de execuție la aceste obiective, 
deoarece tntîrzierea dării lor în func
țiune Impietează asupra ritmului în
deplinirii planului de investiții pe 
ansamblul județului.

Rezultatele obținute anul trecut în 
activitatea de investiții din județul 
nostru dovedesc că un control ope
rativ și sistematic al aplicării mă
surilor, control care să înceapă în
dată după adoptarea acestora, consti
tuie un factor botărîtor al unei inter
venții eficiente. Uneori însă se aș
teaptă încheierea bilanțului trimes
trial pentru a se vedea ce mai trebuie 
făcut ; și, firește, în asemenea cazuri 
controlul organelor de partid este 
tardiv, se limitează la... înregistrarea 
restanțelor, fără a putea acționa e- 
fectiv pentru înlăturarea neajunsu
rilor. Anul trecut, Comitetul munici
pal de partid Deva a așteptat sfîrșitul 
unui trimestru pentru a „constata" 
care era stadiul de execuție a lucră
rilor la construcțiile de locuințe, ceea 
ce a făcut ca rămînerile în urmă să 
poată fi ulterior recuperate cu mari 
eforturi și după intervenția biroului 
comitetului județean de partid.

Hotărît să desprindă concluziile 
practice, ce se impun din indicațiile 
plenarei C.C. al P.C.R din decembrie 
1969 privind perfecționarea stilului de 
muncă al organelor de partid în con
ducerea economiei, Comitetul jude
țean Hunedoara 
cu perseverență 
tatea sa la acel 
operativitate și 
creșterea continuă a rolului partidu
lui de forță conducătoare a poporu
lui în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

al P.C.R. va acționa 
spre a ridica activi- 
nivel de competență, 
eficiență impus de
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de producție
cu înalt

randament

e știe că în orice domeniu de 
activitate, deci și în zootehnie, 
o cerință esențială este realiza
rea unui înalt randament, obți
nerea unor producții cît mai 
mari, cu cheltuieli minime. In 
acest sens, în multe unități a- 

gricole de stat s-au făcut pași mari îna
inte. Dar să ne referim numai la cîteva 
elemente privind utilizarea integrală a 
construcțiilor pentru animale, la posibili
tățile pentru mărirea producției și a pro
ductivității muncii. De exemplu, oare cite 
animale la Îngrășat poate îngriji un om ? 
în cele mai multe cooperative agricole, 
așa cuim de altfel prevăd și normativele de 
pînă acum, revin pe un îngrijitor cite 30—50 
de taurine la Îngrășat. Este posibil să se 
realizeze mai mult ? Există suficientă ex
periență care demonstrează că un îngri
jitor poate să aibă în primire 160 sau 240 
și chiar 340 de animale în îngrășătoriile 
de taurine. Acestea nu slnt limite ale po
sibilităților, deoarece așa cum vom arăta 
în cuprinsul acestei pagini, la Combina
tul de îngrășare intensivă a taurinelor din 
județul Ilfov, un muncitor îngrijește cite 
800—1 000 de taurine la îngrășat. Nu este 
greu de calculat de cite ori crește randa
mentul în acest important sector econo
mic.

Indicii înalți privind producția șl pro
ductivitatea muncii depind, desigur în 
foarte mare măsură, de hărnicia și pri
ceperea îngrijitorilor. Dar oricît ar fi de 
îndemînatic un om, performanțele sale 
au anumite limite determinate de condi
țiile concrete 
tivitatea. Or, 
diții ne vom 
deoarece nici 
poate avea numai simplul rol de a adă
posti animalele de Intemperii, ci este, în 
primul rtnd, un spațiu de producție, unde, 
în > funcție de concepția care a stat la 
baza realizării lui, se ating indici teh- 
nioo-economici extrem de diferiți.

în care își desfășoară ac- 
tocmai despre aceste con- 
ocupa în rîndurile de față, 
o construcție zootehnică nu

șa cum au fost ridicate, cu ani 
în urmă, construcțiile zootehni
ce ale cooperativelor agricole au 
avut doar singurul scop de a a- 
dăposti animale. „Nimic mai fi- 
resc“ — ni s-a spus de nenumă
rate ori în discuțiile cu preșe- 

și ingineri din 
cadrul orga- 

ou ani în
de
unități, 
agricole. _ ,

cooperativele agricole nu au avut

cooperative 
sau din 

Desigur,
dinți 
aceste 
nelor 
urmă, 
suficiente mijloace pentru a face con
strucții la nivelul celor mai bune reali
zate în prezent. în județele Ialomița, 
Galați, Iași și altele sînt multe construc
ții neprimitoare, cu exces de umiditate 
și curenți de aer, care favorizează îm
bolnăvirile și mortalitâțile, îndeosebi la 
animalele tinere. în multe cazuri, aceste e- 
fecte negative nu se datoresc materialelor 
utilizate sau lipsei de fonduri, ci calită
ții slabe a execuției, determinată de insu
ficiența sau lipsa totală a asistenței teh
nice. Adesea, neglijențe considerate mă
runte — lipsa unor geamuri, uși etc, au 
consecințe păgubitoare. în astfel de ca
zuri, se impune un dram de reflecție, de
oarece cel mai scump „combustibil11 
— furajele — se cheltuiește pentru în
călzirea animalelor, în loc să fie trans
format în carne sau 
mici eforturi insă, cu pi 
aceste neajunsuri pot fi

alte produse. Cu 
fosibilități locale, 
. ușor remediate 
prezența spiritul 

partea consiliului

lăți profilate pentru creșterea bovinelor, porcinelor, păsărilor,
atît în sectorul de stat, cît și în cel cooperatist. Realizarea acestor
sarcini, a programului amplu stabilit de Congresul al X-lea ai

corelarea sistemului constructiv cu elementele tehnologiei de

creștere a animalelor, executarea construcțiilor pe bază de

calcule de eficiență economică, după criterii stabilite în mod
științific, într-o concepție unitară. Sînt cerințe indispensabile

pentru realizarea noilor obiective la un grad ridicat de tehni

partidului pentru dezvoltarea zootehniei necesită, între altele,

plenară a C.C. al P.C.R. se arată că este necesar să realizăm 

progrese mai rapide în zootehnie în sensul sporirii efectivelor de 

animale și îmbunătățirii raselor, trecerii la organizarea de imi-

în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia recenta

dacă își fac simțită 
practic, inițiativa din . 
de conducere, a cooperatorilor.

De data aceasta nu ne vom referi la 
cazurile de neglijență, care determină în- 
tîrzierea sau nerealizarea construcțiilor 
planificate, nici la lipsa elementară de 
grijă pentru întreținerea și repararea a- 
cestora, ci la modul în care sînt concepu
te construcțiile zootehnice. Sistemul con
structiv influențează, în foarte mare mă
sură, nu numai microclimatul interior și 
starea de sănătate a animalelor, ci și po
sibilitățile de raționalizare a muncii, de 
introducere a elementelor de mecanizare 
și, în ultimă instanță, productivitatea 
muncii și cheltuielile de exploatare. Mul
tiple argumente de ordin economic ple
dează împotriva unilateralității în acest 
sector al zootehniei, în care s-au investit 
sute de milioane de lei. Și, totuși,. con
cepția despre, funcționalitatea multiplă a 
construcțiilor își face loc cu greu în rîn
durile specialiștilor, iar în multe cazuri 
continuă încă să fie subapreciată.

Ce înțelegem prin funcționalitate mul
tiplă ? în primul rînd, așa cum spuneam, 
construcția zootehnică* nu trebuie con
cepută ca simplu adăpost, ci ca un spa
țiu care, întrunind toate condițiile unui 
microclimat corespunzător (indispensa
bil menținerii sănătății animalelor și mă
ririi producției acestora), creează premise 
pentru efectuarea, în bune condiții, a 

. lucrărilor necesare. Aceste elemente pot 
determina pînă la dublare, triplare, sau 
mărirea de mai multe ori a unor indici 
economici de maximă însemnătate, cum 
sînt productivitatea muncii, cantitatea 
producției realizată pe unitatea de supra
față, cheltuielile de exploatare, prețul de 
cost etc. De asemenea, este interesant de 
precizat că pe același spațiu construit se 
pot crește cu 50 la sută mai multe ani
male sau chiar un număr dublu, ceea ce 
permite reducerea investiției specifice.

Deși de mulți ani există documentații 
tehnice bazate pe soluții constructive de 
înaltă tehnicitate, aplicate în întreprin
derile agricole de stat, au fost comandate 

tehniei se pune, cu toată acuitatea, problema folosirii cu maxi

mum de randament a construcțiilor existente

citate, în sfera producției agricole. Totodată, în domeniul zoo-

Foto : AgerpresImaginea complexului zootehnic de tip industrial al I.A.S. „30 Decembrie", județul Ilfov

cataloage de „tip gospodăresc", pentru 
construcțiile cooperativelor agricole. Tema 
de proiectară propusă Institutului de 
studii, cercetări și proiectări agricole 
(același institut care întocmește docu
mentațiile și pentru I.A.S.) nu ține sea
ma de experiența cîștigată și opiniile 
exprimate, îmbrăcînd aceeași haină ve
che din punct de vedere al sistemului 
constructiv. Din această cauză, cataloa
gele terminate în 1968, deși sînt încă în 
uz curent, nu contribuie la modernizarea 
zootehniei. Prin folosirea lor s-au făcut 
simple adăposturi, în care munca se des
fășoară după tipicuri vechi, după îndru
mările care se dau de la caz la caz, sau, 
pur și simplu, în funcție de spiritul prac
tic mai mult sau mai puțin prezent ai 
celor care lucrează în ele. Or, ideea de 
funcționalitate multiplă presupune, între 
altele, posibilități oferite Prin proiectare 
și construcție pentru raționalizarea pro
ceselor de producție, sporirea producti
vității muncii, precizarea prin gindire 
anticipată a tehnologiei pînă jn cele mai 
mici amănunte Pe care îngrijitorul să o 
aplice, punct cu punct, in mod discipli
nat.

să îngrijească 
de taurine la 
mal multe sute.

de tone.

se însilozează milioane de tone de

în coșuri, cărat 
animalelor. Este 
rezultă lin con- 
și de muncă cu 
randamentului, a

cost.
depista sursa acestor anoma- 
oprim la exemplul oferit de 
agricolă din Săveni, județul 

puternică, cu sector

entru a' ilustra imensele resur
se și posibilități de moderniza
re a zootehniei, de sporire a 
productivității muncii în acest 
sector-cheie al agriculturii so
cialiste, ne limităm la ceea ce 
ține, în exclusivitate, de dome

niul concepției, la elementele de tehnici
tate care se cer promovate în practică, 
la soluțiile și tehnologiile moderne, apli
cate cu succes în unele întreprinderi a- 
gricole de stat.

Pe linia acestor considerente, vă pro
punem să reflectați la concluziile care se 
desprind din analiza cauzelor care de
termină ca un om 
numai cîteva zeci 
îngrășat, în loc de 
în primul rînd, din cauza sistemului de
fectuos de amenajare interioară, a adă
posturilor, lucrările de furajare și cură
țenie necesită eforturi fizice și un fond 
mare de timp care ar putea fi economi
site în favoarea unor operațiuni făcute 
mai bine pentru mărirea producției de 
carne și lapte. în cooperativele agricole 
din județele Brăila, Constanța și altele, 
cu sector zootehnic dezvoltat, se stochea
ză anual între 5 000—10 000 tone de furaje 
și chiar mai mult. Dar aceeași cantitate, 
prin manipulări succesive, de cîte 4—5 ori 
de la gropile de siloz sau șire pînă la 
grajdurile de animale, necesită un efort 
fizic cît pentru minimum 20 000 de tone. 
Efortul suplimentar, care s-ar putea eco
nomisi pe ansamblul sectorului zootehnic 
al cooperativelor agricole, prin modifica
rea tehnologiei de lucru și a sistemului 
constructiv, este de ordinul a zeci de 
milioane de tone pe an, iar pe toată du
rata de exploatare a construcțiilor eco
nomia se cifrează la multe sute de mili
oane

Să ne oprim la o situație tipică pentru 
zeci și sute de cooperative agricole în 
care 
nutrețuri în gropi adînci de 2—4 m. Din 
mii de astfel de gropi nutrețul tnsilozat 
este urcat cu furca pe margine, de aici 
în căruțe, apoi descărcat lîngă grajduri, 
de unde este reîncărcat 
și redescărcat in ieslea 
evident că din aceasta 
sum exagerat de timp 
urmările inerente asupra 
prețului de

Pentru a 
Iii, să ne 
cooperativa 
Ialomița, unitate 
zootehnic dezvoltat, unde s-au făcut mari 
investiții financiare, materiale și de muncă 
pentru a înălța zeci de adăposturi pentru 
animale. Dar, ața cum am arătat, dacă a- 
ceste construcții servesc cît se poate de 
bine pentru adăpostirea animalelor, ele nu 
permit mărirea altor indici economici din 
cauza deficiențelor documentațiilor tehni
ce, a proiectelor pentru construcțiile des
tinate creșterii animalelor. Să e- 
xemplificăm. Un grajd pentru o sută 
de vaci —. construcție solidă din cărămidă 
și acoperiș de țiglă — are o alee centrală 
eu o lățime de aproape 3 m, suficientă 
pentru a trece o căruță sau o remorcă 
tehnologică. Deci, spațiul există, banii 
s-au cheltuit, dar din cauză că ieslele sînt 
plasate în lungul pereților, mii de 
tone de furaje se cară cu furca sau cu co
șurile. Grajdul a costat 165 000 de lei. Cu 
exact aceeași sumă, cu aceleași materiale 
și forță de muncă se puteau face ieslele 
de-o parte șî de alta a aleii centrale pen
tru a se descărca direct furajele, fără nici 
o manipulare suplimentară. In acest mod 
se putea realiza sistemul de legare „cap 
la cap11 a vacilor, sistem adoptat de mai 
mulți ani într-o serie de întreprinderi 
agricole de stat Cu alte cuvinte. în loc ca 
timp de decenii să fie „răsmînuite11 fura
jele, ar fi fost suficient efortul calificat al 
tehnologilor și proiectanților.

După același sistem constructiv defec
tuos în sectorul taurine la îngrășat din 
aceeași cooperativă agricolă, anul trecut, 
s-a construit un nou grajd. Și aici, aleea 
de mijloc, pe toată lungimea grajdului, 
are o lățime de 4 m. dar ieslele din be
ton au fost amplasate lîngă pereți. în 
absența ideii de raționalizare a muncii, 
acționează străvechile unelte — furca și 
coșul — bineînțeles, cu eforturile fizice 
de rigoare.

Se poate renunța Ia aceste amenajări 
interioare anacronice, este posibil ca un 
lucru făcut o dată bine în domeniul con
structiv să economisească un imens vo
lum de muncă pe o perioadă de mai multe 
decenii ?

xplorarea „resurselor de con
cepție11 ce se poate solda cu 
cîștiguri imense este la înde- 
mîna oricărui inginer zooteh
nist sau medic veterinar care 
vizitează complexele de îngră
șare a taurinelor de la între

prinderile agricole de stat „30 Decembrie11, 
județul Ilfov Giurgiu, Grabați, județul 
Timiș, și altele, unde s-a «cumulat o pre
țioasă experiență „transmisibilă11. Ce se 
poate vedea la aceste mari unități zooteh
nice ?

întreprinderea agricolă de stab-Giurgiu, 
de exemplu, dispune de 24 graj
duri, a căror capacitate a fost mărita de 
la 168 la 240 de capete fiecare, iar la alte 
12 grajduri capacitatea de cazare s-a mă
rit la 340 taurine. Dacă s-ar fi menținut 
vechiul sistem constructiv, cele 36 de 

■ grajduri existente ar avea o capacitate 
totală de adăpostire de 6 048 taurine. Pe 
același spațiu construit, capacitatea de 
adăpostire a devenit în prezent de 9 800 
capete. Economia rezultă din folosirea 
integrală a spațiului construit de către 
un număr mai mare de animale, datorită 
faptului că suprafețele destinate elimi
nării dejecțiunilor au fost înlocuite prin 
canale acoperite cu grătare și că s-a re-, 
nunțat la spațiile de circulație devenite 
inutile. Spre exemplu, în loc de trei alei 
de deservire, cîte există în grajdurile 
obișnuite, la I.A.S. Giurgiu s-a amenajat 
o singură alee centrală pentru furajarea 
animalelor. Pe această alee circulă re
morcile tehnologice ce distribuie fu
rajele direct în iesle, făcînd aproape 
inutile eforturile fizice ale îngrijitorilor.

Productivitatea muncii crește mult da
torită întreținerii animalelor pe grătare 
așezate deasupra canalelor de colectare, 
în acest caz nu mai este necesară inter
venția omului pentru efectuarea curățe
niei zilnice. în aceste condiții norma de 
deservire pe îngrijitor s-a mărit pînă Ia 
340 de taurine la îngrășat, fiind de circa 
10 ori mai mare față de cea utilizată în

exploata

sectorul
15 la 78

în 
la

prezent în îngrășătoriile cooperativelor 
agricole.

Dar cîtă carne se poate produce anual 
pe același spațiu de cazare ? In sistemul 
de grajd cu animale legate se pot produce 
48 tone de carne pe grajd, într-o serie, 
Iar prin compartimentare cu animale ne
legate, se obțin 84 tone. în varianta ame
najării de boxe și grătare cu alimentare 
pe șnek se obțin 119 tone de carne pe 
grajdul cu aceeași suprafață ca și în 
primele două variante.

Desigur, reamenajările se fac cu anu
mite cheltuieli și, totuși, datorită posi
bilităților de a mări densitatea animale
lor, a folosirii integrale a spațiului con
struit, investiția specifică pe loc de ani
mal în grajd este mai redusă în cazul a- 
doptării sistemului constructiv modern.

Pentru trecerea la sistemul de îngră
șare intensivă a animalelor sînt ne
cesare cîteva condiții. Tehnologul șef 
al I.A.S. Giurgiu, inginer zootehnist Ni- 
colae Dumitru, sublinia necesitatea de a 
se asigura hrănirea animalelor la discre
ție, respectarea, cu rigurozitate, a rețe
telor de furaje fără de care rezultatele 
sînt iluzorii. Reguli precise au fost sta
bilite și în ceea ce privește lotizarea ani
malelor în funcție de greutate, sex, vîrstă, 
stare de întreținere etc.

Se pune întrebarea : este posibilă a- 
doptarea sistemului de amenajare inte
rioară și a tehnologiei amintite .în îngră
șătoriile de taurine existente ale coope
rativelor agricole ? Răspunsul nu poate 
fi decît afirmativ. In măsura în care 
„noutățile11 vechi de mai mulți ani în 
diferite ferme agricole de stat au început 
să fie aduse la cunoștință „pe viu11 ingi
nerilor și medicilor veterinari din alte 
sectoare, aceștia au manifestat un viu 
interes pentru promovarea lor.

Din relatările dr. Ion Popescu, director 
adjunct al Direcției agricole județene 
Prahova, rezultă că, la început, s-au reali
zat aproximativ jumătate din avantajele 
posibile la îngrășătoriile de taurine ale 
cooperativelor agricole din Bărcănești și 
Tîrgșoru-Vechi. în cîteva grajduri din 
aceste unități capacitatea de cazare s-a 
mărit de la 125 la 220 taurine, prin ame
najarea în sistem transversal a ieslelor 
de o parte și de alta a unei alei centrale. 
Este „jumătatea de cîștig11 amintită. Cea
laltă „jumătate11 nu s-a realizat, deoarece 
sistemul nu permite raționalizarea pro
ceselor de producție, micșorarea efortu
rilor îngrijitorilor și creșterea productivi
tății muncii. Cooperatorii din Tîrgșoru- 
Vechi au aplicat și un alt mod de re- 
amenajare interioară la un grajd pentru 
o sută de animale adulte. Ei au așezat 
animalele „cap la cap“ pe patru șiruri pa
ralele, în loc de numai două cîte 
erau înainte, dublîndu-se astfel capaci
tatea de cazare. Și această modalitate per
mite doar folosirea intensă a spațiului și 
creșterea temperaturii interioare în 
timpul iernii datorită căldurii biologice 
degajate de animale. Acest mod de înde- 
sire a animalelor în interior este însă 
aplicabil numai în anumite construcții, cu 
o lățime mai mare, cu posibilități de 
ventilație și canalizare corespunzătoare.

Pe agenda de lucru a unor consilii de 
conducere și specialiști din județul Pra
hova se înscrie și preocuparea pentru 
adoptarea sistemului de creștere a ani
malelor pe grătare. La cooperativa agri
colă din Olari s-a preconizat introduce
rea acestei tehnologii, urmînd să fie să
pate și betonate două canale cu grătare 
și două fose de acumulare a dejecțiuni
lor, să se facă iesle de beton de o parte 
și de alta a unei alei centrale pentru 
distribuirea furajelor după unul din mo
delele aflate în exploatare la I.A.S. 
Giurgiu. în 12 compartimente despărți
toare vor putea fi cazate circa 300 de 
taurjne, într-un grajd construit inițial 
pentru o sută de animale adulte. Impor
tant este că acest sistem de amenajare 
permite descărcarea directă a nutrețu
lui din căruțe în iesle, iar lucrările de 
curățenie interioară devin în cea mai 
mare parte inutile, fiind în mod prac
tic rezolvate prin sistemul constructiv. 
Calcule preliminare arată că un coope
rator va putea îngriji 300 de animale 
sau cîte încap într-un grajd. Rezultă 
deci posibilitatea ca și în îngrășătoriile 
modernizate ale cooperativelor agricole 
norma de deservire să crească de 
aproximativ zece ori, fără investiții cos
tisitoare privind mecanizarea. Singurele 
instalații de mecanizare interioară vor fi 
cele de alimentare cu apă, la care se 
adaugă mijloacele pentru scoaterea de
jecțiunilor din fose și transportul aces
tora, de 
grajduri.

altfel necesare și în actualele

c
la 
la

se

ele relatate se referă doar la 
cîteva modalități de reamena- 

•jare a unei părți cît mai mari 
■din construcțiile zootehnice exis
tente. Dar cum este rațional să 
fie realizate noile obiective ? 
Să pornim de la realitate ; în

condițiile oferite de actualele tipuri de 
construcții chiar dacă normele pot fi în- 
trucîtva mărite, productivitatea muncii 
această categorie de animale rămîne 
o limită inferioară.

Creșterea productivității muncii 
poate realiza prin adoptarea unor ele
mente ale tehnologiei și a sistemului con
structiv existent la complexul I.A.S. pen
tru îngrășarea intensivă a taurinelor din 
județul Ilfov, unde norma de deservire 
ce revine pe îngrijitor este de 800 de tau
rine la îngrășat. în treacăt fie spus, deși 
complexul a început să fie populat înce- 
pînd de la 15 august 1969, norma de deser
vire s-a mărit de la 800 la 1 000 de taurine 
și, în aceeași proporție, a crescut capaci
tatea de adăpostire pe grajd, prin îndesi- 
rea animalelor în limite raționale. La acest 
complex investiția specifică inițială era 
de 5 943 lei pe un loc din îngrășătorie. 
Desigur, prin îndesirea animalelor pe 
spațiul de cazare, investiția specifică se 
reduce. De menționat că toate elementele 
de construcție a acestei îngrășătorii sînt 
unicate, dar prin multiplicarea lor în 
serii mai mari și mai ales prin simplifica
rea soluțiilor tehnice este posibilă micșo
rarea investiției specifice.

Xn prezent, la complexul de îngrășare a 
taurinelor, construit la I.A.S. Iernut, ju
dețul Mureș, prin îmbunătățirea unor 
elemente tehnico-constructive și mai 
ales prin perfecționarea tehnologiei 
a devenit posibilă reducerea investi
ției specifice la circa 3 400 de lei. Pentru 
comparație menționăm că în unele uni
tăți construite înainte de „modernizarea 
concepției*1 sau reamenajate ulterior, așa 
cum este cazul la complexele de îngră
șare a taurinelor de la întreprinderile a- 
gricole de stat Ciocănești, Fetești etc., in
vestiția specifică depășește 5 000 de lei pe 
loc de animal.

Desigur, în construcția și exploatarea 
la parametrii prevăzuți a acestor com
plexe de tip industrial concură și alți fac
tori esențiali pentru fructificarea investi
țiilor bănești și materiale. Realizarea lor 
este condiționată de gradul de 
și de conștiinciozitatea cadrelor 
structori, îngrijitori, mecanici, 
cieni etc.

Elementul ‘esențial al acestor 
ții și al tehnologiei de exploatare se re
feră la întreținerea animalelor nelegate, 
pe grătare, în compartimente și pe loturi. 
Se remarcă gradul ridicat de mecanizare 
a lucrărilor și de automatizare a opera
țiunilor, de dirijare a microclimatului 
interior, în funcție de etapa de îngrășare 

calificare 
de con- 

electri-

construc-

și anotimp. Soluțiile tehnice în domeniul 
mecanizării, spre exemplu, se caracteri
zează printr-o mare simplitate, ceea ce 
conferă mai multă siguranță 
tare,

Noutățile sînt prezente șî 
creșterii vițeilor în vîrstă de 
de zile. Muncitoarele Maria Dărășteanu, 
Floarea Lazăr sau oricare alta de la a- 
cest complex care, în grajduri obișnuite, 
ar îngriji 24 de viței, au în primire cîte 
200 de viței. Ei sînt întreținuți pe grătare 
de beton, fără paie de așternut. Printr-un 
ingenios sistem de prindere, vițeii sînt 
imobilizațj pe grupe de cîte 20 de capete, 
atît timp cît consumă laptele gata prepa
rat adus în grajd prin țevi de unde se 
distribuie cu furtunul în găleata fiecă
ruia dintre micii locatari. Nutrețurile 
combinate se distribuie în automate de 
hrană. Efortul fizic al îngrijitorilor care 
au în primire 200 de viței în complex este 
aproximativ același cu al celor care se 
străduiesc să crească vițeii în construcții 
de modă veche.

n cadrul unei discuții, Ing. Ion 
M Moldovan, adjunct al ministru- 
Rj lui agriculturii și silviculturii, 
£,j ne-a relatat, între altele, că în 
K3 prezent s-au acumulat multe 
“ opinii în bună parte cristalizate 

în ceea ce privește orientarea 
investițiilor destinate construcțiilor, pre
cum și numeroase date care ser
vesc la perfecționarea tehnologiilor de 
creștere a animalelor. Interlocutorul nos
tru ne-a vorbit despre o serie de măsuri 
luate pentru întocmirea documentațiilor, 
pentru realizarea noilor obiective la un 
înalt grad de tehnicitate atît în I.A.S., cît 
și în cooperativele agricole. între altele, 
se preconizează perfecționarea cunoștin
țelor specialiștilor agricoli prin prezenta
rea directă, la fața locului, a elementului 
noului. Pe această linie, recent, Direcția 
generală a creșterii animalelor din M.A.S., 

' a organizat ședințe de lucru cu cadrele 
de conducere ale direcțiilor agricole ju
dețene cărora 11 s-au prezentat nou
tăți utile în domeniul creșterii animale
lor din țara noastră și din alte țări, axate 
pe realizarea sarcinilor actuale și de 
perspectivă din ramura zootehniei. Cu 
acest prilej, s-au organizat vizite de do
cumentare la cîteva complexe zootehnice 
de tip industrial și la I.A.S. Giurgiu.

Sînt inițiative bune, dar ele nu pot fi 
considerate deocamdată decît ca un înce
put. Este nevoie, în continuare, 
de măsuri pentru înlăturarea concepției 
rutiniere, tradiționaliste, pentru cunoaște
rea de către cei care lucrează în sectorul 
zootehnic al cooperativelor agricole a ele
mentelor noului în această privință este 
de așteptat o contribuție mai activă a pro
pagandei agricole, care oferă specialiștilor 
prea puțin din elementele realmente noi 
și utile ale tehnicii și tehnologiei mo
derne. Este nevoie de informarea sistema
tică, selectivă, îndeosebi, a inginerilor 
zootehniști și a medicilor veterinari care 
își desfășoară activitatea în nemijlocită 
legătură cu producția în cooperativele 
agricole deoarece de ei depinde în cel mai 
înalt grad aplicarea cunoștințelor științi
fice și tehnice. Este deosebit de impor
tant ca toți inginerii și medici! veterinari 
să contribuie la mărirea eficienței econo
mice a investițiilor, să se preocupe de a- 
doptașea soluțiilor simple și avantajoase 
care permit să se realizeze concomitent 
producții mai mari cu cheltuieli mai mici 
de muncă. Sute și mii de construcții exis
tente. care reprezintă acumulări ale mul
tor ani de muncă, pot și trebuie să fie re
amenajate „din mers", fără să se aștepte 
utilaje complexe, materiale scumpe, care 
uneori lipsesc sau nu își găsesc rostul în 
condițiile în care o serie de construcții au 
fost realizate cu mijloace reduse. Princi
palul este că toate acestea pot și trebuie 
să fie cît mai intens utilizate.

Efortul de cristalizare a concepției teh- 
nico-economice se cere dublat de măsuri 
pe linia dezvoltării bazei materiale nece
sare. Nu este de conceput perpetuarea si
tuației actuale cînd unitățile care inten
ționează să treacă la modificări ale con
strucțiilor obțin anevoie grătare de beton 
cu „intervenții de sus“ la mai multe în
treprinderi de prefabricate cînd de 
ar fi întru totul posibil și rentabil 
profileze cîteva unități bine dotate, 
nea cooperatistă județeană Prahova
mandat astfel de grătare la o întreprin
dere de prefabricate din județul Galați 
dar, bineînțeles, comanda a rămas neono
rată. Uneori calitatea grătarelor este neco
respunzătoare. Or, în privința calității, nu 
se poate face nici un fel de rabat. Grăta
rele trebuie să fie rezistente, perfect pa
ralele, fără colțuri ascuțite și rugozități, 
ceea ce nu este greu de realizat dacă se 
folosesc tipare adecvate și se respectă teh
nologia de fabricație privind armătura, 
procentul de ciment etc. La Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii am fost infor
mați că s-a prevăzut organizarea unor 
centre zonale pentru producerea grătare
lor destinate construcțiilor mai multor 
categorii de animale. în acest sens ar fi 
cît se poate de util sprijinul unor între
prinderi industriale pentru asigurarea uti
lajelor și valorificarea experienței exis
tente.

Un element esențial al tehnologiei amin
tite constă în asigurarea cantitativ și ca
litativ a furajelor pentru hrănirea anima
lelor la discreție, în mod continuu. Im- 
părtășindu-și experiența îndelungată, tov 
Gh. Hiotu, directorul I.A.S. Giurgiu, s 
atras atenția specialiștilor sosiți în vizită 
că fără nutrețuri suficiente nu este de 
conceput îndesirea animalelor pe spații de 
cazare reduse. Este o cerință rezultată din 
experiența practică care necesită măsuri 
pentru realizarea cu certitudine a unei 
balanțe furajere echilibrate. Din aceasta 
nu trebuie să se înțeleagă că sînt nece
sare mai multe furaje pentru aceeași pro
ducție, ci dimpotrivă, este vorba de reali
zarea unor producții mai mari de carne, 
lap.te etc., cu un consum specific de hu- 
trețuri mai redus. Spre exemplu, tntr-un 
complex de tip industrial modern, kilo
gramul de carne de taurine se obține cu 
4.8 unități nutritive, față de 8—10 u.n., 
atît cît se cheltuiesc în multe unități în 
sistem, tradițional, extensiv.

Cîteva precizări se impun t extinderea 
tehnologiei amintite este legată și de or
ganizarea unor unități de construcții spe
cializate, care să ofere toate garanțiile 
pentru calitatea execuției lucrărilor. Nu 
în mai mică măsură sînt necesare studiile 
tehnice, efectuate cu mult discernămînt, 
la fața locului, pentru cunoașterea nemij
locită de către specialiști a stării fiecărei 
construcții, calcularea eficienței reame- 
najărilor. Se poate aprecia că reamena- 
jările devin rentabile la grajduri de cără
midă, suficient de spațioase. Construcțiile 
cu pereți de chirpici sau alte materiale 
de mică durabilitate pot fi reamenajate 
după alte modalități pentru animâle mici.

Paralel cu prelungirea „antenelor" ex
perienței I.A.S , este nevoie de studii co
relative aprofundate privind profilul fie
cărei unități și posibilitățile de dezvoltare, 
astfel ca amplasarea și construcția noilor 
obiective sau reamenajarea celor existente 
să corespundă atit cerințelor actuale, cît 
și celor de perspectivă ale economiei.

Ing. C. BORDEIANU

fapt 
să se 
Uniu- 
a co-

A
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SUBSTANȚA SOCIALĂ
CONDIȚIONEAZĂ

CARACTERUL MODERN
AL PROZEI

19.• Opera Română : Aida
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala
Studio) : O femeie cu bani — 
19,30.
• Teatrul 
publică —
• Teatrul 
dra" (sala
reanu) : Strigoii — 20 ; (sala din

Sahia) : Puricele în 
20.
„C. I.

Vijelie
19,30 ;

de comedie : 
20.
„Lucia Sturdza 
din bd. Schitu

Opinia

Bulan-
Măgu-

S-a afirmat in nenumărate rînduri 
că cititorul are un cuvint hotărîtor 
In determinarea valorii scrierii li
terare, afirmație foarte adevărată 
cu condiția de a nu uita și acea 
categorie de cititori specializați care 
sînt criticii. După o definiție, fru
moasă prin plasticitate, criticul 
ar fi acel ceasornic care anun
ță cu cinci minute mai devre
me decît orologiu] public „ora exac
tă" a operei literare. Dacă, cu vre
mea, gustul său nu e confirmat de 
gustul cititorului de obște înseamnă 
că „ceasul" său nu este capabil să 
arate „ora exactă".

Autorii care reclamă insuccesul la 
public uită că operele cu adevărat 
mari, cu adevărat actuale nu pot 
fi trecute cu vederea. Ele pot fi um
brite, uneori, de o tăcere temporară
— cum a fost cazul Bietului Ioanide, 
care și-a găsit. însă ulterior ecoul 
meritat. Niciodată însă nu se scrie 
suficient despre o operă mare ale 
cărei resurse de înțelesuri sînt ne
istovite. Asistăm, de aceea, la re
luări neașteptate din unghiuri noi 
de vedere, la interpretări surprinză
toare. In explicarea noțiunii de suc
ces, cel mai bun și plauzibil argu
ment este cel concret. De ce discu
tăm acum despre aceasta? Pentru 
că recent anunțatele măsuri edito
riale îmi par a îndemna la o radicală 
considerare a relației dintre carte și 
cititor. A explica lucid condițiile ce 
au determinat succesul unei cărți nu 
Înseamnă renunțarea la judecata de 
valoare, ci dimpotrivă.

Dacă privim înapoi, cel mai grăi
tor succes cunoscut de o carte de 
proză este cel declanșat de apariția, 
în 1955, a romanului ”-------
succes întreg, de

S-au reproșat, 
savanți termeni, 
țelegeri" față de 
blicul și critica , . .
anume critică) au fost suspectați de 
lipsă de receptivitate, făcîndu-se ab
stracție de această probă, care a 
fost romanul Moromeții, roman că
ruia i s-a subliniat intuirea adîncă 
a disimulării țărănești, atenția pe 
care o acordă ceremonialului mun
cii. refugiul în candoare, apologia 
îndrăznelii, caracterul polemic, ca și 
calitatea de a promova un personaj 
emblematic pentru destinul țăranului 
român. Cei care au potențat va
loarea cărții, subliniindu-i mul
tiplicitatea de planuri și sen
suri, au fost cititorii „specializați"
— criticii — care au oferit cititorului 
obișnuit explicația interesului pe ca- 
re-1 comportă romanul 
tîrziu. cind cea de-a doua parte a ro
manului a fost, uneori, 
contestată, contestarea s-a făcut în 
numele volumului prim, căruia i se 
recunoaște în acest fel 
valoarea de excepție.

Vehicularea ideii de 
titor, comp'etată eu 
aici Intră și „cititorul 
își are sensul ei dacă, 
ria, ne aplecăm pe fenomenul viu. Se 
va vedea că literatura cu adevărat de 
valoare nu a întîmpinat, decît în rare 
cazuri, rezistență la public și nici 
la o însemnată parte a criticii. O 
atentă rememorare a reacției la apa
riția cărților va indica fenomenul 
demn de studiu al succesului Mo-

M. UNGHEANU

romeților". Incontestabil, nu ducem 
lipsă, de prozatori de talent. Și dacă 
ar fi să ne limităm numai la gene
rațiile mai tinere — am descoperi 
suficiente nume de ecou la critică 
afirmate în ultima vreme. Succesul 
unora dintre tinerii scriitori poartă 
însă pecetea controversei. D. Țe- 
peneag eSte comentat favorabil de 
o parte a criticii și criticat de alta. 
Romanul Alicei Botez a avut o bună 
primire din partea criticii, ca apoi 
să fie, tratat mai puțin elogios. Lui 
Mircea Ciobanu i se reproșează re
țete de succes la 'critică, iar critica 
contestă cea de-a doua carte, înainte 
chiar de apariția pe piață. Faptele 
— succesul la public, felul și nuan
țele acestui succes' — nu sînt de 
ignorat, deoarece ele spun ceva des
pre ceea ce vrem să • «»'—
tura autorilor citați.

Dacă ne interesează 
buie să ne intereseze 
ei . și. să ne ocupăm și

știm : litera-

literatura tre- 
toate fațetele 

....... , , de aceste lu
cruri. învinuirea adusă de unii au
tori publicului că ar fi neîn
țelegător față de anumite cărți

puncte de vedere

„Moromeții", 
critică și de cititori, 
cîteodată, în cei mai 
țot felul de „neîn- 
anumite scrieri. Pu- 
(mai exact spus, o

Chiar mai
superficial

originalitatea,

succes lâ ci- 
precizarea că 

specializat", 
părăsind teo-

este or! nedreaptă, ori pretimpurie, 
pentru că o carte are uneori nevoie, 
ca să răzbată, de timp — același timp 
care este în stare să anuleze succe
sele facile. Nu se poate uita însă că 
există un cert reper, cel puțin pen
tru cărțile de proză — romanul lui 
Marin Preda — verificabil statistic 
și calitativ, dacă este nevoie. Iar ex
plicațiile succesului acestei cărți au 
darul de a îndemna Ia meditație și 
pe autori, dar și editurile chemate 
să selecteze valorile. Ar mai putea fi 
citate, în ultimul timp — dintre căr
țile scriitorilor din generațiile mai 
tinere — Iarna j-
fan Bănulescu, 
de Fănuș
nave
nu 
unui 
zator 
și al 
plică . ,
gur, cind cititorul nu e pregătit pen
tru o anume formulă estetică, succe
sul e mai dificil. In fața unui cititor 
obișnuit cu literatura franceză, Re- 
breanu răzbea greu, dar avea șansa 
de a găsi în E. Lovinescu și T. Vianu 
acei cititori „specializați" care să 
promoveze fără ezitare romanul Ion. 
Aria lecturilor este astăzi mai largă 
și deși nu se poate vorbi de o asimi
lare completă a tot ce se traduce, 
ne aflăm în fața unui cititor cunos
cător în linii generale al prozei de 
proveniență franceză, rusă, anglo-sa- 
xonă etc. In ceea ce privește proza, 
nu se poate, în nici un caz, vorbi de 
un public nepregătit pentru întîlnirea

bărbaților de Ște- 
Ingerul a strigat 

Neagu, Animale hol
de Nicolae Breban. Fiecare 

reprezintă numai succesul 
talent anume, al unui pro- 

orientat către o lume a sa, ci 
unei anume proze. Succesul im- 
și o preferință estetică. Desi-

Tipărirea actelor celui de al X-iea Congres
internațional al lingviștilor

La doi ani după ce in Capitala țării 
noastre au avut loc lucrările celui 
de-al X-lea Congres internațional a,l 
lingviștilor, apare în Editura Acade
miei. vol. 1 al Actelor acestei reu
niuni științifice. Ampla lucrare, pu-

blicată cu sprijinul Consiliului Inter
național de Filozofie și Științe Uma
ne de pe lingă UNESCO, va cuprin
de in patru volume întreaga desfă
șurare a programului.

(Agerpres)

cu „capodopera*. Este ceea ce face 
din succesul Moronieților un succes 
neîntîmplător.

Iar pentru a vorbi de condiția 
succesului unei cărți, de condiția 
prozei, cred că este necesar să ne 
întrebăm „ce-i conferă acesteia au
toritate artistică". Am răspunde : ți
nuta prozei sale, demnitatea întrebă
rilor pe care și le pun autorul si per
sonajele sale, valoarea socială funda
mentală a cărților sale. In prozele sale 
nu vom ■ întîlni clasicele triunghiuri 
care alimentează ieftinul interes al ci
titorului, nici spectaculoasele medii cu 
care poate fi captivat cititorul avid 
de inedit, nici senzaționalul unor în- 
tîmplări nemaipomenite. Personajul 
său e cel mai adesea un țăran, iar 
mediul său cel țărănesc. Un bărbat 
fațâ-n față cu timpul pe care în
cearcă să-l amăgească, fără a înțe
lege că se amăgește pe sine, lată ma
rea temă a Moronieților. Scriitorul 
știe că nu artificiul, masca, haina 
exterioară conferă densitate, ci reala 
adîncime a problemelor reale. El 
scrie despre tentativa de autoper- 
fecționare a ființelor omenești, des-* 
pre lupta lor cu sine, adică despre' 
Anton Modan ori Constanța Sterian. 
Proza sa e modernă prin substanță, 
prin aspirația eroilor și a creatoru
lui lor O temă unică, mereu aceeași, 
revine sub mina scriitorului de 
fiecare dată într-o alta perspectivă : 
timpul nu are răbdare să aștepte și 
nu poate fi înșelat. Singura soluție 
e tensionarea lui, constrîngerea. a- 
dică, a timpului de a da mai mult. 
Pentru aceasta, eroul trebuie să în
drăznească gestul tensionator, să 
părăsească iluzia unui amăgitor timp 
amabil. Uneori o poate face, alteori 
nu. și atunci concluziile sînt amare. 
Călin Surupăceanu trăiește un eșec 
revelator, fără ca Marin Preda, prin 
Intrusul, să părăsească coordonata 
prozei sale.

Deținător al unei concepții artisti
ce pe deplin constituite', care dă 
unitate prozelor sale, Marin Preda 
a știut să investigheze în complexi
tatea lor teme de actualitate, sub 
mîna sa acestea căpătînd o dimen
siune care le-a scos de sub imperiul 
jurnalisticii sau al altor tentații. 
Desfășurarea, Moromeții II sau In
trusul se dezvoltă pe teme încercate 
și de alți autori, spre deosebire de 
care Marin Preda știe să nu se lase 
pradă spectaculosului nesemnificativ 

i: sau tezei- ostentative. Risipitorii 
pune_ acute întrebări contemporane 
păstrîndu-se în aria unui umanism 
pe care-1 putem numi clasic. Echili
brul dintre actual și universal, res
pectarea rigorilor genului acordă 
cărților lui Marin Preda (ca și ale 
altor autori de succes) acea pon
dere care determină încrederea citi
torului.

Prin aceste trăsături. Marin Preda 
ilustrează condiția prozatorului auten
tic. In plus, el argumentează prin 
creație că nu ajunge consecvența 
față de tensiunea propriului univers 
dacă lipsește ținuta. Ceea ce se în
tîmplă frecvent — explicînd eșecu
rile — este concesia făcută de unii 
scriitori '"enunțarea la consecvența 
artistică. Iar cea mai primejdioasă 
concesie nu poate fi decît aceea fă
cută eternului gust îndoielnic, care 
poate exalta, fie și sub un chip înno
bilat neesteticul.

Cititorul și criticul, care au întîm
pinat cu receptivitate opera lui Ma
rin Preda, au văzut prin el. expri
mată practic, condiția prozatorului 
adevărat. adică potrivit aspirațiilor 
sale. Iată de ce mă cred îndreptățit 
să afirm că o doză de circumspec
ție e bună în cazul fiecărei noi 
propuneri literare; iar indiferența 
față de ecoul cărții la cititor e nece
sar a fi suspectată de o nemărturi
sită teamă de ideile și valoarea căr
ții însăși.
avem un 
care ni-1 
rală față 
discutabilă.

str. Alex. 
ureche — 
o Teatrul 
Magheru) : 
sassafras - 
Enigmatica doamnă
• Teatrul „Giuleștl 
19,20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Po
veste neterminată — 10 ; Nota
zero la purtare — 18,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă • 
nașe" (sala Savoy) : Nu te lăsa, 
Stroe 1 — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nlcuță la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie- 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Circul de stat: Rapsodia sue
deză —. 10 ; 19,30.

Nottara" (sala 
în crengile de 
(sala Studio) : 

i „M" — 20.
1“ : Absența —

??

V

cinema
• Bătălia pentru Roma : PATRIA

— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI
— 9 ; 12,30 ; 16.30 ; 20, MELODIA
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, MODERN —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
<* Păcatul dragoste! : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria..............
— 3 094) : 20,15 (seria de
3 095), REPUBLICA —
13.45 : 16,15 : 18,45 ;
• Roata vieții : 
(sala Union) — 10
• Prieteni fără
SIOR 9 ; 11,15 ;
20,30, DOINA — 11,30—16 în conti
nuare : 18,15 ; 20,30.
• Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• într-o seară, un tren : CAPI
TOL — 9,15 ; 11,30 : 14 : 15.15 :
18.45 ; 21.
• Taina leului : FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FA
VORIT — 10 : 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Valea păpușilor : VICTORIA — 
9; 12; 14.45; 17,30; 20,15. GLO
RIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19.30.
• La Est de Eden : CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Băieții din strada Pai : LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,45 ; 20.45.
• Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI - 9—21 în 
continuare.
• Băieții în haine de piele : FE
ROVIAR — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLAMURA .— 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Winnetou 
GRIVIȚA - 
18,15 ; 20,30, 
continuare ;
— 9,15 ; 15 ; 17,30 ; 20,15.
• Frații Karamazov : ÎNFRĂTI-

de bilete 
bilete — 

9 ; 11,15 ;
21,15.
CINEMATECA 

; 12 ; 14..
grai : EXCEL-

13,30 ; 18 ; 18,15 ;

în Valea Morțil :
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
VOLGA — 9—16 în 

18,15 ', 20,30, TOMIS

(Urmare din pag. I)

Cu atît mai mult, cu cit 
reper verificat ca acela pe 
oferă receptivitatea gene- 
de opere de o valoare in-

astfel in afara influenței manifestări
lor cultural-educative. Acest climat 
este un generator al mentalității pro
vinciale în 
idei, arh. 
observa că, 
lismul poate fi întîlnit și în inima 
marilor orașe ; este nu o noțiune 
„geografică" ci un mod de a gindi. 
Interlocutorul, ca și alți participanți 
la anchetă, a subliniat că este abso
lut necesară crearea unui climat spi
ritual stimulativ, a unei ambianțe de 
cultură propice schimbului de opi
nii, circulației ideilor noi. Problema 
are și un alt aspect, de maximă în
semnătate, decurgînd din rolul vieții 
culturale în sudura populației atît 
de diversificate a orașului, un rol de 
liant social. Și aici este vorba despre 
eficiența activității cultural-educati
ve, înțeleasă într-o perspectivă mai 
amplă decît aceea — deloc neglijabi
lă, firește — a satisfacerii unor ce
rințe individuale.

aceasta 
Nicolae 
de fapt,

ordine de 
Porumbescu 

provincia-

CU VIOLENTĂ ÎMPOTRIVA VIOLENTEI
Semnalăm cititorilor un film 

care va rula, începînd de mîine, 
la cinematograful „Patria". Rea
lizat în anul 1966, acest film — 
Urmărirea — este consacrat u- 
nui flagel social caracteristic 
Americii contemporane : violen
ța, segregaționismul. Acțiunea 
are drept cadru un orășel din 
Texas și se desfășoară pe par
cursul unei singure zile. O sîm- 

ori- 
dar 

încheindu-se printr-o tragică 
dezlănțuire de furie și isterie 
colectivă, revelatoare prin tri
miterile deloc voalate la eveni
mente singeroase din ultimul 
deceniu al istoriei texane (de 
pildă, asasinarea lui Oswald, u- 
cigașul prezumtiv al președin
telui Kennedy, evocată în final). 
Filmul invocă violența, dar nu 
o propagă, ci o condamnă con
vingător.

Filmul demarează lent. Regi
zorul Arthur Penn descrie me
ticulos atmosfera, ocupîndu-se 
de două medii distincte, descri
se incisiv în secvențele de 
la banchetul dat de mag
natul Rogers și. respectiv, de 
la petrecerea care îi reunește 
pe cei neacceptați de „înalta 
societate". Ridicolul, imoralita
tea nu reprezintă ceva ieșit din 
comun, și realizatorul insistă a- 
supra desfrîului care pune, trep
tat, stăpînire pe plictisiții petre
căreți. Există, totuși, 
deosebit, care excită 
Bubber Reeves, 
evadat în ajun, 
propiere. Vestea 
ții diferite — la 
la alții o teamă 
ură. Cel mai înfricoșat este

cursul unei singure zile. O 
bătă oarecare, debutînd ca 
care sfîrșit de săptămînă 
îr.chcir.d;: pe printr-o t

un fapt 
spiritele : 
pușcăriașun ...

se află prin a- 
determină reac- 
unii curiozitate, 
degenerînd în 

un

Avancronica filmului „Urmărirea"
fost prieten, acum funcționar 
superior la o bancă, și care iși 
amintește că, de fapt, el fu
rase cei cîțiva dolari din pri
cina cărora Reeves fusese închis 
cîndva. Și magnatului Rogers îi. 
este frică, deoarece află că între 
fiul său și soția evadatului (in
terpretată de Jane Fonda) există 

. o serioasă poveste de dragoste. 
Drama se declanșează în mo
mentul în care un negru, trimis 
de Bubber Reeves cu un mesaj 
pentru soția sa, este surprins în 
apartamentul acesteia.

Asistăm la prologul unui lin
șaj, — filmat cu intenția eviden
tă de a dezvălui agresivitatea 
cinică, obtuză și ireductibilă, a 
rasiștilor.. Prelungire a „petre
cerii" amintite, momentul dobîn- 
dește pe ecran un relief drama
tic deosebit ; în orașul unde a- 
proape fiecare bărbat poartă a- 
supra sa un pistol, 'crima „plu
tește în aer". Intervenția șerifu
lui — împiedicînd linșajul — nu 
face decît să ațîțe setea de sînge 
a celor trei rasiști. • Interpretat 
de actorul Marlon Brando, șeri
ful este personajul central al fil
mului ; un personaj bine con
struit. dar poate, discutabil ca 
semnificație, deoarece — după 
cum releva critica apuseană — 
nu prea se întîmplă ca un șerif 
din Texas să întruchipeze, ca 
in cazul de față, toate virtuțile 
umane... Cu această • observație 
tăcută între paranteze vom con
tinua arătînd că. în film; șeri-

ful devine el însuși ținta agre
sorilor rasiști.; el este bătut săl
batic chiar în sediul poliției 
(momentul este redat-cu un na
turalism exagerat, care-i poate 
șoca pe spectatori), în timp 
ce — tot atunci și tot acolo — 
„distinsul" magnat Rogers' îl 
maltratează pe negrul abia scă-
„distinsul" t_
maltratează pe 
pat de linșaj.

...Trei oameni 
ascunși într-un 
de automobile, 
zeci și zeci de texani înfier- . 
bîntați. în timp ce alte zeci 
sau sute, inclusiv copiii, a- 
șistă la această urmărire demdh- 
țială. Este momentul culminant 
al filmului, realizat cu o forță . 
realistă excepțională. Ceea ce 
și-a propus regizorul a fost să 
arate cum s-a ajuns aici, să a- 
nalizeze procesul izbucnirii unei 
manifestări de violență colecti
vă. Cineastul desbopepa pre
mise în iresponsabilitatea mo
rală a locuitorilor micului oraș 
și acuză cu virulență 
mul ca mentalitate, • 
tul antiuman, bestial 
gregaționismului ; 
filmul de față 
țuită și gratuită 
revarsă asupra i 
modifică datele 
dimpotrivă, le clarifică, dezvă
luind că rasismul nu este de
cît o formă de exprimare a anti
umanismului in general. Poate 
că regizorul nu dezvoltă analiza

inocenți în fond, 
imens „cimitir" 

sînt vînăți de

1 rasis- 
substra- 

a! se- 
; faptul că în 

ura dezlăn- 
a rasiștilor se 
unor albi nu 
problemei, ci.

pînă la ultimele ei consecințe, 
poate că unele personaje ale 
dramei — de pildă magnatul — 
sînt judecate prea blind. Poate 
că Arthur Penn nici nu și-a pro
pus să discute rădăcinile sociale 
mai profunde ale cazului prezen
tat pe ecran, dar și așa „Urmă
rirea" este un film remarcabil 
și poate fi. considerat ca un re
chizitoriu la adresa violenței ra
siste, un rechizitoriu nu lipsit de 
violență dar, în același timp, plin 
de umanitate. Nu se. poate vorbi 
despre acest' film fără a men
ționa, măcar în treacăt, valoa
rea interpretării actoricești, și 
îndeosebi performanța lui Mar
lon Brando. îngăduindu-ne o 
nouă paranteză, am aminti că 
Brando, a inițiat, în urmă cu un 
ari. o campanie împotriva filme
lor care exaltă violența, con
știent fiind de răspunderea ci
nematografului in crearea și 
întreținerea unui climat ca 
acela descris în „Urmărirea". 
Citind faptul, presa a consem
nat deruta unui actor ca Lee 
Marvin, specializat în roluri 
de „oameni violenți" și te
mător că... vă rămine fără pîine. 
Există această „specializare", și 
nu numai în breasla actoriceas
că, dar și în realitate — o rea
litate subminată de creșterea 
fără precedent a criminalității , 
în Statele Unite, războaiele care 
au avut loc din anul 1900 pînă 
în prezent au făcut circa 650 000 
de victime, in timp ce numărul 
celor uciși de revolverele „parti
culare" este de aproximativ 
800 000... Iată o cifră care pune 
în lumină semnificațiile filmului 
Ia care ne referim.

D. C.

REA ÎNTRE POPOARE —
15.30 ; 18.
o Beru și comisarul San Anto
nio : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
n Galileo Galilei : BUZEȘTI — 
20,30.
• Femela îndărătnică : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, DACIA
— 8—20,30 în continuare.
• Vă place Brahms ? : BUCEGI
— S ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
RAHOVA — 15,30 ; 16.
• Căldura : RAHOVA — 20,30.
• Lupii albi : UNIREA — 15,30 ; 18. 
o Anul trecut la Marienbad : 
UNIREA — 20,30.
• Baladă pentru Măriuca : LIRA
— 15,30 ; 18.
• Să trăim pînă luni : LIRA — 
20,15.
n La război, ca la război : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare : 18.15 ; 
20,15.
• Comedianțil (ambele steril) : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.
O Războiul domnițelor : CIU
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• în împărăția leului de argint ! 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă : CO
TROCENI — 20,30.
• Corabia nebunilor t PACEA
— 15,30 ; 19.
• Mîna cu briliante : CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Blow-up : FLOREASCA —
9.30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
• Fragii sălbatic! : VIITORUL
— 15.30 18 ; 20,30.
e Iubirea strict oprită : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
o My fair lady : MIORIȚA — » : V
12.30 ; 16,15 ; 19,45. £
e Baltagul : MOȘILOR
18 ; 20,30.
• Noaptea generalilor : MUNCA
16 ; 19.
• Noile aventuri ate răzbunăto
rilor : COSMOS — 15.30 ; 18 ; 20,30.
© Omul, orgoliul, vendeta : FLA
CĂRA — 15,30 ; 16 ; 20,30.
A Marele șarpe : VITAN — 15,30 ;
18 : 20,30.
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15,30 ;

17,00 — Concurs internațional de 
sărituri cu schiurlle (înregistrare 
de la Bischofshofen). 18,00 — Ac
tualitatea economică. 18,20 — A- 
nunțuri — Publicitate. 13,25 — Ti
neri laureați (interviziune). o- 
trandă Eutherpei — Recital de 
muzică clasică susținut de tineri 
Interpret! laureați la concursuri 
internaționale în 1969 : Marla Slă- 
tinaru, Lucian Marinescu, Șilvian 
Ițicovicl șl Cvartetul Filarmonicii 
din Cluj alcătuit din ștefan Ruha, 
Vasile Horvath. Vasile Fillop și 
Iacob Dula. 19.00 — Telejurnalul 
de seară. 19,20 — La volan — emi
siune pentru conducători! auto.
19.30 — Ce știm și ce nu știm des
pre om ? Evoluția continuă ? 20,00 
— Reflector. 20,10 — Anunțuri — 
Publicitate. 20,20 — Film artistic :

. Bucătăreasa — O comedie lirică, 
ecranizare a unei piese de succes 
cu același nume de A. Sofronov.
21.30 — Emisiune literară. 22.00 — 
Telejurnalul de noapte. 22,20 — 
Teleglob. Cipru — Comentariul : 
Toma George Maiorescu. 22.40 — 
Retrospectiva anului muzical 1969. 
23.10 — închiderea emisiunii.

Am consemnat multe păreri po
zitive despre acțiunile organizate de 
forurile locale în direcția păstrării și 
valorificării bogatelor tradiții isto
rice și cărturărești ale Sucevei, ca 
și a tezaurului folcloric. Manifestă
rile respective se bucură, de regu
lă, de o largă participare, atrag cele 
pai diferite categorii ale publicu
lui, inclusiv tineretul, avind o in
contestabilă finalitate educativă, pa-

75 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI ION PĂUN-PINCIO

S-au împlinit de cu- 
rînd 75 de ani de cind 
„Lumea nouă", „gaze
ta partidului muncito
rilor din România", pu
blică. într-un chenar 
negru rîndurile încăr
cate de durere nereți
nută prin care se anun
ța „cititorilor și priete- 

in-nilor", „neașteptata 
cetare din viață a 
tentatului prieten și 
laborator I. Păun- 
Pincio". Moartea 
survenită brusc 
punea capăt unei 
existențe de re
nunțări și priva
țiuni, de dureri 
înăbușite, de vise 
spulberate.

Născut la 17 
august 1868. în tîr- 
gușorul Mihăi- 
teni,.într-o fami
lie de intelectuali 
de modestă con
diție materială, 
Ion Păun-Pincio a 
urmat școa'a pri
mară Ia Mihăileni, 
a început cursuri 
liceale la Pomîrla, 
continuîndu-le a- 
poi la Botoșani și 
Iași. Orfan I 
Vîrstă fragedă 
înzestrat cu 
sensibilitate acută 
in fața spectaco
lului dureros al vieții, 
într-o orînduire bazată 
pe o inegaiitate funcia
ră, liceanul și-a îndrep
tat de timpuriu pașii 
spre mișcarea muncito
rească, (revista „Drep
turile omului" publicîn- 
du-i una din primele 
ooezii) și a visat o 
umanitate adevărată, o 
societate echitabilă și 
fericită, ocrotită de fal
durile generoase ale 
steagului roșu. Mai tîr
ziu, în rînduri de o în
fiorată aducere aminte, 
va evoca încrederea lui 
adolescentină „într-un 
viitpr limpede, senin..." 
cîrid'iși „țintea cu drag 
ochii spre steagul roș", 
iar în sufletul lui „li
căreau dulce zorile 
trandafirii ale unei 
lumi fericite". Realita
tea brutală i-a spulbe
rat curînd năzuințele, 
angăjîndu-1 în viitoarea 
luptei pentru existen-

ță. Telegrafist diurnist 
la București, mutat a- 
poi la Brăila și, ulterior, 
Ia Piua Petrii, pentru 
că nu înțelegea să se 
încline în fața „mutre
lor. cu pretenții cari te 
vor supus", demisionar 
ce se lipsește „de o bu
cată de pîine, a cărei 

. primă ' îmbucătură
fost cu mult mai amară 
decît se aștepta", casier

a

Viziunea deprimantă 
a multora din versuri
le poetului va fi o ti
midă modalitate de 
protest a unui om care 
simte că anii-i „trec X- 
tîrziu și grei". Dar ală
turi de 
a doua 
zia lui 
revoltei 
stradă", 
antagonismul

berăria „Gambrl- 
a lui Caragiale, 

trăind din sporadice co
laborări, redactor la 
..Lumea nouă", poetul 
și-a desfășurat activi
tatea într-o perioadă 
de liniște socială apa
rentă, în adîncurile că
reia 
nii 
țări de clasă. In lupta _ ......
începea 
nizeze 
și Ion 
versurile 
în reviste muncitorești 
și socialiste ca : „Drep
turile omului", „Con
temporanul ", „Muri câ“', 
„Literatură și știință", 
..Lumea nouă" giăsuiesc 
în numele unei umani
tăți suferinde și opri
mate. Procesul Iui de 
creație are loc pe fun
dalul înfruntării dintre 
contemplarea resem
nată și revolta deschi
să.

mocneau germe- 
viitoarelor înfrun-
proletariatului care 

să
se

Păun-Pincio ; 
lui publicate

se orga- 
integrează

ea, va exista o 
direcție în poe- 

Pincio, cea a 
fățișe. „Pe 

poezie în care 
sat-oraș 

ia contururi acu
zatoare, pastelul 
„Vara" 
tabloul 
dijmașilor amin
tește viitoarele în- 
crîncenări și ră
bufniri amenință
toare din 
cașii" lui Goga. 
„Privește 
galben cum scîn- 
teie Ia soare 1 / 
Și nici un pic de 
viață, de umbră, 
de răcoare... / Jă
ratec pare cimpul 
și-n urmă și-na- 
inte. / Doar se
cera sclipește și- 
atîta-i de fierbin
te / Că fierb cind 
cad pe dînsa su-ț 
dori în boabe 
mari / Clădind ră
coritoare comori 
pentru cei tari... / 
Pe cind în țer- 

plinge un copi^ 
cu plete, / Asemeni 

unui înger cu-aripejfe 
tăiete... „întâi mai" pe 
cuprinde cadențele e- 
nergice ale marșului 
unei „oaste proletare" 
purtînd flamuri roșii pe 
care-i înscrisă „lumina 
unui vis" și, mai ales, 
poezia „Te-a£unzi me
reu...", în versurile că
reia răsună avîntata 
chemare la luptă : „la 
luptă să te-mbie / Nu 
mila de-al tău frate, ci 
îfinta datorie 1“ mar
chează zorile unei e- 
tape de revoltă și an
gajare . nemijlocită.

Cei care au îngropat 
la lumina faclelor, in
tr-o geroasă seară de' 
ianuarie, trupul poetu
lui, n-au înmormintat 
însă și „visul ce își re
varsă lumina în po
poare", vis înscris fizi 
în zodia împlinirii ■ 
certitudinii

loan ADAM

în care 
muncii

„Clă-
lanul

simpozioane etc. pregătite formal sau 
care se limitează la enunțarea de 
principii generale. în egală mă
sură, e vorba despre faptul că 
șe recurge încă la practica ana
cronică a „mobilizărilor" ; la ma
nifestările cu caracter educativ sînt 
adeseori invitați, „pe bază de liste", 
fruntași in producție și la învățătură, 
în timp ce ceilalți — și. in primul riad 
cei cărora le sini adresate direct dez-

Fermenții vieții
spirituale a orașului

triotică. Dar ele au, îndeobște, . un 
caracter ocazional și evidențiază o 
înclinare spre activități festive; în 

** zonele vieții cultural- 
curente rămin în um- 
văzut că există motive

timp ce 
educative 
bră. Am 
de insatisfacție față de ținuta tur
neelor teatrale; în genere, pe afi
șul cultural al Sucevei figurează 
mult prea rar numele unor perso
nalități de prestigiu ale vieții spiri
tuale, științifice, artistice a țării. Este 
o problemă care ar trebui rezolvată 
pe plan central, printr-o revizuire 
de principiu a atitudinii și a consi
derației față de publicul, din „pro
vincie".

în legătură cu un asemenea spri
jin exterior, mai mulți participanți 
la anchetă au susținut că ar merită 
studiată posibilitatea înființării unui 
teatru permanent la Suceava, valo- 
rificîndu-se in acest scop talentele 
locale și repartizîndu-se un număr 
de actori buni, dar insuficient folo
siți In alte teatre din țară, care ar 
găsi aici condiții de afirmare dintre 
cele mai prielnice Independent însă 
de acest aspect, se pune problema 
folosirii mai depline și cu mai multă 
consecvență a forțelor artistice, cul
turale ale orașului. Corul de cameră 
al Casei de cultură, formație bine 
sudată, demonstrează existența unor 
asemenea forțe, evidențiind, în ace
lași timp, și rolul deosebit al u- 
nor animatori pasionați. în această 
ordine de idei, în desfășurarea an
chetei s-a subliniat că . intelectuali
tatea Sucevei își face. prea puțin 
simțită prezența ca ferment ăl vie
ții spirituale. Există un teren 
vast pentru inițiative, și nici po
sibilitățile efective nu lipsesc. Poa
te că în această direcție ar putea să. 
fie fructificate experiența și capaci
tatea organizatorică a . forurilor lo- 
ca'e, cu un plus de încredere față de 
„rezervele" artistice și intelectuale 
locale, față de ideile noi.

Se fac simțite carențe de organi
zare și de concepție care limitează 
ecoul și eficacitatea diferitelor ma
nifestări. riscind — după cum ob
serva tovarășul Eugen Burlacu, 
procuro. șef al județului — să com
promită insăși ideea de educație prin 
cultură E vorba’ nu numai de lipsa 
de atractivitate a unor conferințe,

baterile pe teme de etică sau consa
crate normelor de conviețuire socială 
etc. — nu intră în atenția organiza
torilor.

...In centrul Sucevei, doi tineri au 
bruscat o profesoară. La Uzina de re
parații auto, sau la Combinatul de 
celuloză și hirtie au fost judecate ca
zuri de grave încălcări ale normelor 
de conviețuire socială. Oricit ar fi 
de izolate, cazurile de huliganism 
reprezintă un fenomen care nu poa
te fi trecut cu vederea. Uneori in
tervine justiția, iar. ing. Leon Bă
lan. secretarul organizației de par
tid de la combinatul amintit, ne-a 
vorbit despre ecoul educativ avut în 
cadrul întreprinderii de procesul pu
blic judecat aici recent. Interlocuto
rul' a fost de acord că mâi impor
tantă ar fi profilaxia, preîntîmpina- 
reă unor astfel de cazuri regretabi
le..-Viața culturală este implicată aici 
nemijlocit, dat fiind raportul dintre 
Cultură și civilizație. Prinși în 
virtejul problemelor de produc
ție, aflate în mod natural pe primul 
plan, mulți oameni pot fi înclinați 
să subaprecieze însemnătatea aces
tor preocupări, rolul însemnat al ac
tivității ciiltural-educative in , proce
sul complex. al afirmării personalită
ții, al formării conștiinței socialiste. 
„De distracție țiutem să ne ocupăm 
și mai tîrziu" — spun unii, identifi- 
cînd in mod simplist manifestările 
cultural-educative cu distracția.

Tineretul are o pondere însemna
tă în structura populației sucevene. 
Ce oferă orașul — sub acest raport 
— tinerei generații ? Foarte puțin și 
foarte inegal — după cum ne. spune 
ing. Teodor Brădățeanu, secretarul 
organizației de partid de la Combi
natul de industrializare a lemnului. 
In plus, acțiunile care se organizea
ză în oraș nu cuprind nici pe depar
te întreaga, masă a tineretului. Din 
discuție a reieșit că. in această în
treprindere. educația tineretului face 
obiectul unei preocupări cu totul 
unilaterale — exclusiv pe linie pro
fesională. Nu s-a întreprins mai ni
mic pentru sudarea acestui colectiv 
alcătuit-din oameni veniți din dife- . 
rite locuri.

— Cred — ne spune în încheiere 
interlocutorul — că problemele de 
educație ar trebui să figureze la loc

de cinste pe agenda oricărui direc
tor de întreprindere socialistă. Ca o 
parte integrantă a artei de a con
duce în perspectivă.

Am fost și în alte întreprinderi. 
Situația e similară. Nu este 
exclus ca unii să considere că afir
marea personalității tinerilor,, pro
blemele de educație privesc exclusiv 
familia, sau exclusiv școala, sau ex
clusiv organizațiile de tineret. Pe 
bună dreptate a insistat tovarășul 
Mihai Ghergu, secretar al comitetu
lui județean U T.C., asupra necesi
tății ca toți factorii care au cuvint 
de spus in ce privește viața cultural- 
educativă a tineretului — și nu nu
mai a tineretului — să conlucreze 
pentru a crea climatul necesar și a 
răspunde, pe cele mai diverse pla
nuri, problemelor cu care se confun
dă omul epocii noastre. Educația nu 
se poate face pe compartimente, a 
continuat interlocutorul.

In alte orașe au fost deschise clu
buri pentru tineret ; se organizează 
periodic discuții pe probleme etice, 
estetice de mare actualitate ; și dan
sul, serile distractive șe află, în 
multe locuri, în atenția celor care se 
ocupă de problemele de educație și 
cultură. La Suceava se face prea pu
țin în această direcție, totul rezu- 
mîndu-se — după opinia celor cu 
care am discutat — la ceea ce în
treprinde uneori. Casa de cultură. 
Explicația invocată frecvent : lipsa 
de spațiu, nu stă în picioare. După 
unele păreri, în fosta Casă de cul
tură s-ar putea face un club al tine
retului (fără investiții prea mari, e- 
fectuîndu-se doar reparațiile nece
sare), cantinele 
deri ar putea 
folosite pentru seri distractive. După 
cum ne spunea tov. Dumitru Cioba
nu, vicepreședinte al Comitetului 
popular județean, și aici există „re
zerve interne , ceea ce lipsește este 
mai ales inițiativa, preocuparea.

In cadrul anchetei au fost releva
te și alte aspecte, au fost făcute re
feriri la unele acțiuni de prestigiu 
(de. la succesele obținute în țară și 
peste . hotare de ansamblul „Ciprian 
Porumbescu" pînă la afirmarea, re
centă, a sucevenilor in concursul 
„Cheia orașelor", la -activitățile tot 
mai diverse în ultimul timp ale Ca
sei de cultură) etc. N-am insistat a- 

. supra lor, deoarece ne-am propus să 
punem în atenție cîteva probleme ac
tuale încă nerezolvate, anumite as
pecte de fond care ar merita să facă 
obiectul unor discuții mai aprofun
date tocmai pe această temă a efi
cienței activității cultural-educative, 
a eficienței înțelese. într-un spirit 
larg. în toate implicațiile sale.

Tovarășul Valerian Găină, prim-se- 
cretar al comitetului municipal de 
partid, căruia, i-am împărtășit pe 
scurt concluziile anchetei de față, 
ne-a spus că în momentul de față 
sînt în curs de elaborare — pe baza 
unor consultări largi care au avut 
Ioc la sfîrșitul anului -- un com
plex de măsuri menite să revitalize- 
ze viața spirituală a Sucevei, să a- 
sigure atractivitatea și finalitatea 
manifestărilor cultural-educative. Cu 
sprijinul mai viu și mai consecvent 
ca inițiativă al intelectualității su
cevene (a cărui necesitate a subli
niat-o, între alții, și prof. Maree! Mu- 
reșan, vicepreședinte al comitetului 
județean pentru cultură și artă), a- 
ceste măsuri ar putea da. evident, 
rezultatul scontat.

unor intreprin- I 
fi . mai frecvent
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Ministrul comerțului exterior 
a plecat in Uniunea Sovietică

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, a plecat luni la amiază 
In Uniunea Sovietică, unde va face 
o vizită la invitația ministrului co
merțului exterior, Nikolai Patolicev.

Ministrul român este Însoțit de 
consilieri și experți.

Cu acest prilej vor avea loc con
vorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
»a, erau prezenți membri ai condu
cerii Ministerului Comerțului Exte
rior, precum și V. S. Tikunov, în
sărcinat eu afaceri ad-interim al U-

nlunll Sovietice la București, ți 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi, ministrul comerțului 
exterior, Cornel Burtică* a sosit la 
Moscova.

Pe aeroportul Șeremetievo, el a 
fost întîmpinat de Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., ți de alte persoane oficiale. 
A fost, de asemenea, prezent amba
sadorul României la Moscova, Teodor 
Marinescu.

(Agerpres)

Știri culturale
Concertul de luni seara al Filar

monicii de stat din Oradea a avut ca 
solist pe elvețianul Sebastian Benda. 
Programul a cuprins „Poema româ
nă" de George Enescu, „Concertul nr. 
5 in Mi bemol major pentru pian și 
orchestră" de Beethoven și „Simfonia 
nr. 40 in Sol minor" de Mozart.

SPORT
LA CORTINA D'AMPEZZO ÎN CÎTEVA RÎNDURI

0 DELEGAȚIE DS ACTIVIȘTI AI P.C.R.
A PLECAT LA MOSCOVA

★
Luni dimineața, la Centrul națio

nal de perfecționare a cadrelor de 
pe lingă Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor, s-a deschis un 
curs cu profesorii de pedagogie de 
la liceele pedagogice din întreaga 
țară. Cursurile cuprind expuneri și 
prelegeri privind contribuția activită
ții pionierești la educarea ideologico- 
politică a pionierilor ,' . ’ " ,
principiile pedagogice ale activității 
pionierești, condițiile 
gice ale educării inițiativei și auto- 
conducerii pionierești etc.

și școlarilor,
psihopedago-

Gaspari și Armano - campioni europeni
® PĂNȚURU-FOCȘENEĂNU PE LOCUL ĂL ȘĂSELEĂ!

Luni la amiază a plecat spre Mos
cova o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Ion Dincă, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., va face o vizită în Uniu
nea Sovietică, pentru schimb de ex
periență.

La plecare, pa aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost condusă de to
varășul Teodor Vasiliu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La Botoșani, in sala de marmură 
a Teatrului „Mihail Eminescu" a fost 
deschisă expoziția „Pictori români 
intre cele două războaie mondiale". 
Organizată sub egida Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste România, 
in colaborare cu muzeul din locali
tate, expoziția reunește lucrări apar- 
ținind pictorilor N. Tonitza, Theodor 
Pallady, H. H. Catargi, Stefan Dumi
trescu, Jean Al. Steriadi, Gh. Pe- 
trașcu.

(Agerpres)

O dată cu desfășura
rea ultimelor două 
„manșe" rezervate e- 
chipajelor de două per
soane, s-a încheiat pri
ma parte a campiona
telor europene de bob 
de la Cortina d’Am
pezzo. Titlul a revenit 
echipajului italian al
cătuit din Gaspari și 
Armano, care a totali
zat de-a lungul celor

4 manșe timpul de 
5’23”12/100 ; după pri
mele două manșe acest 
echipaj se afla pe lo
cul secund Au urmat 
în clasament echipaje
le R.F. a Germa
niei I. (Floth-Bader) 
— 5’23”15/100, R.F. a 
Germaniei II (Zimme- 
rer—Utschniider) — 
5’25”07/100, Spaniei —

5’27”19/100, Austriei II 
— 5’27”29/100, Româ
niei (Panțuru, Focșe- 
neanu) — 5’29”08/100
etc. Al doilea echipaj 
ah României format din 
Panaitescu și Pascu a 
ocupat locul 11. Cam
pionatele vor continua 
cu disputarea probei 
rezervate echipajelor 
de 4.

DIN DANEMARCA A SOSIT ÎN CAPIÎAIA
Luni seara au sosit In Capitală

Omann Sigurd — președintele Parti
dului Socialist Popular din Dane
marca, și Gert Petersen — deputat, 
redactor-șef al ziarului „S. F. Bla- 
det“, care, la invitația Institutului 
Român pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătate^, vor face o vizită 
In țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășii Mihnea Gheorghiu, membru 
al Comitetului Central al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
și Mircea Angelescu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Scînteia".

(Agerpres)

Ieri in țară : vremea a con
tinuat să se încălzească. Cerul 
a fost variabil și mai mult aco
perit. Au căzut ploi locale în 
vestul Olteniei, Banat, Crișana, 
nord-vestul Transilvaniei și izo
lat în Lunca Dunării. în sud- 
estul țării și în Carpații Meri
dionali a persistat ceața. Vîn- 
tul a prezentat intensificări lo
cale, viscolind zăpada în zona 
muntoasă și în nordul Moldo
vei. Temperatura aerului la o- 
rele 14 oscila între minus 11 
grade la Miercurea Ciuc și 12 
grade la Oravița. In București :

vremea a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost variabil, 
mai mult acoperit. Vîntul a su
flat în general slab. Tempera
tura maximă a fost de plus 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 ianuarie. în țară : 
vreme relativ călduroasă. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub 
formă de burniță și ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura va con
tinua să crească, mai ales la în
ceputul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 4 
și plus 6 grade, iar maximele 
între minus 2 grade și plus 8. 
grade. în București : vreme re
lativ călduroasă, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea precipi
tații sub formă, de burniță și 
ploaie. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere, mai ales la în
ceputul intervalului. Ceață.

Spectacole 
de cinema și teatru

pentru elevii 
atlați in vacanță

Ca în fiecare vacanță de iarnă, în
treprinderile cinematografice, in co
laborare cu organizațiile de tineret 
și secțiile de invățămint, organizează 
festivaluri ale filmului pentru copii 
și tineret. In București pot fi vizio
nate in aceste zile ciclurile tematice 
speciale „Basmul pe ecran", „Pa
gini de istorie", „Tineretul contem
poran în film", „Ecranizări după o- 
pere ale clasicilor literaturii româ
nești", care rulează la cinematogra
fele „Doina", „Gloria", „Dacia", „Flo- 
reasca", „Ferentari", „Progresul", 
„Buzești" și „Munca". în cadrul a- 
cestor manifestări au loc și întilniri 
ale spectatorilor cu realizatorii și in- 
terpreții unor filme, precum și con
cursuri cu tematică cinematografică.

Și teatrele bucureștene oferă un 
bogat program elevilor aflați in va
canță. Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" prezintă citeva din creațiile 
marelui dramaturg al cărui nume îl 
poartă — „O scrisoare pierdută", „Nă
pasta", „D~ale carnavalului" și pre
miera „Coana Chirița" de Tudor Mu- 
șatescu, adaptare după Vasile Alec- 
sandri, iar Teatrul „Ion Creangă", 
piesele „Năzdrăvăniile lui Păcală", 
„Mușchetarii Măgăriei Sale", „Toate 
pînzele sus", „Nota zero la purtare" 
etc.

(Agerpres)

TENIS

MUREȘAN ÎNVINGĂTOR 
LĂ VĂNNES

Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Vannes (Franța) a fost cîștigată 
de jucătorul român Mureșan, care 
în finală l-a învins cu 2—6, 7—5, 6—4 
pe Sântei. în semifinale, Sântei a 
dispus cu 6—1, 6—2 de Iemetti (Fran
ța), iar Mureșan l-a întrecut cu 
6—2, 6—1 pe Chauvelon (Franța).

Jucătorii români au cîștigat și pro
ba de dublu masculin, învingînd în 
finală cu 6—0, 8—6 cuplul francez 
Chauvelon-Hugon.

STOCKHOLM SI GCTEBORG 
VOR GĂZDUI „MONDIALELE" 

DE HOCHEI (GRUPĂ Ă)

Liga internațională de hochei, pe 
gheață a confirmat la sfîrșitul lu
crărilor sesiunii de la Geneva că 
echipa Canadei nu va mai participa^, 
la campionatul mondial, transferat 
după cum se știe în Suedia. în de
curs de 7 zile se va cunoaște echipa 
din grupa B care va înlocui selec
ționata Canadei. Un purtător de cu- 
vînt al federației suedeze a decla
rat că întrecerile campionatului mon
dial se vor desfășura în două orașe : 
Stockholm (turul) și Goteborg (retu-

/

rul). Patinoarul din GSteborg, care 
este acoperit, are o capacitate de 
12 000 de locuri.

C.M. DE FOTBAL

VEȘTI DIN CIUDAD
DE MEXICO

Toate biletele de intrare la semi
finalele și finala turneului campio
natului mondial de fotbal au fost 
practic epuizate — a anunțat într-o 
conferință de presă Ramon Alatorre, 
secretarul comitetului de organiza
re. Tot cu acest prilej s-a comunicat 
că au fost arborate cele 16 steaguri 
ale țărilor participante la ultimul act 
al acestei competiții. Steagurile flu
tură la balcoanele hotelului în care 
la 10 ianuarie se va efectua tragerea 
la sorți pentru alcătuirea' celor 4 
grupe. Cupa „Jules Rimet" va sosi 
la Ciudad de Mexico Ia 8 ianuarie, 
urmînd să fie predată într-un cadru 
festiv delegatului mexican. In sfîr
șit, Ramon Alatorre a anunțat pe 
ziariști că s-a instituit un control 
anti-doping. în legătură cu această 
problemă atît de importantă, foru
rile medicale de specialitate vor ține 
o ședință la 9 ianuarie cu delegații 
celor 16 țări participante la turneu ; 
Anglia, campioană mondială. Brazi
lia, Salvador. Uruguay, Peru, R.F. a 
Germaniei, Italia, Belgia. Suedia, 
Cehoslovacia, România, Bulgaria 
U.R.S.S., Israel. Maroc și Mexic.

LA SOFIA A ÎNCEPUT UN TUR
NEU INTERNAȚIONAL DE VOLEI 
la care participă selecționatele de 
junioare și juniori ale Poloniei, 
României și Bulgariei. în prima zi a 
competiției s-au înregistrat următoa
rele rezultate : masculin : România— 
Polonia 3—0 ; Bulgaria B—Bulgaria A 
3—0 ; feminin : România—Polonia 
3—0 ; Bulgaria A—Bulgaria B 3—0.

16 ECHIPE REPREZENTÎND 9 
ȚARI și-au anunțat participarea la 
tradiționalul turneu internațional de 
fotbal pentru juniori de la Viareggio. 
Turneul se va desfășura între 30 ia
nuarie și 9 februarie. La acest turneu 
va evolua și echipa de juniori a 
României.

TENISMANUL SOVIETIC ALE- 
XANDR METREVELI a cîștigat tur
neul internațional desfășurat timp de 
mai multe zile la New Delhi. In fi
nală, el l-a învins cu 6—3, 6—4, 2—6, 
3—6, 6—3 pe indianul Lall.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE SCHI DE LA OBER- 

v STAUFEN (R. F. a Germaniei) a con
tinuat cu desfășurarea probei de sla
lom uriaș. Victoria a revenit 
schioarei Michele Jacot cronometra
tă în l’38”86/100. S-au clasat pe locu
rile următoare Franfoise Macchi 
(Franța) — l’39”05/100 și Barbara 
Cochran (S.U.A.) - l’40’T8/100.

ÎN PRIMUL TURNEU INTERNA
ȚIONAL DE TENIS REZERVAT 
PROFESIONIȘTILOR, care s-a dispu
tat la Brisbane, australienii Roche și 
Newcombe au obținut cîteva frumoa
se victorii. Roche l-a învins cu 6—4, 
6—1 pe olandezul Okker, iar New
combe a cîștigat cu 6—2 și 6—3 în

fața iugoslavului Pilicl. în proba de 
dublu Roche-Newcombe au învins pe 
Pilici-Okker cu 10—8, 6—4. Aseme
nea turnee vor mai avea loc la Ho
bart, Adelaida și Perth.

CU PRILEJUL CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL ATLETIC desfă
șurat la Sao Paulo, proba de 10 000 m 
a revenit mexicanului Juan Martinez 
în 30’04”6/10

LA VEGHEL (Olanda), în cadrul 
„Ligii europene" la tenis de masă 
(grupa B), echipa Elveției a învins cu 
scorul de 4—3 reprezentativa Olandei.

CAMPIONUL OLIMPIC în proba 
de săritură în lungime, Bob Beamon 
(S.U.A.), care deține recordul lumii cu 
8,90 m, și-a făcut reintrarea cu pri
lejul unei reuniuni desfășurate pe 
teren acoperit la New York. El s-a 
clasat pe primul loc cu un rezultat 
modest de 7,43 m.

PATINATORUL DE VITEZA 
VEST-GERMANUL ERHARD KEL
LER a cîștigat primele două probe 
din cadrul concursului internațional 
de la Inzell. El a realizat la 500 m 
timpul de 40”4/10, iar în cursa de 
1 000 m a fost cronometrat în 1’22” 
8/10. în proba feminină, după dispu
tarea a două probe, conduce Ursula 
Buerger (R.F. a Germaniei) cu 108,700 
puncte, urmată de Maria Tasnadi 
(România) cu 119,267 puncte. în cursa 
de 1 500 m, Buerger a realizat 2’48”3/ 
10. Cursa de 500 m a fost cîștigată de 
Karola Brederlow (R.F. a Germaniei) 
— 50”5/10, urmată de Buerger (R.F. a 
Germaniei) — 52”5/10 și Tasnadi (Ro
mânia) — 52”6/10.

(Urmare din pag. I)

MISU FOTINO
1

Sediul D.S.A.P.C. — modern edificiu în noua arhitectură a municipiului Deva

Pornind de fa un „proces

a
(Urmare din pag. I)

milimetrilor"
• O 9

în ziua de 5 ianuarie 1970 a încetat 
din viață, la Brașov, artistul po
porului Mișu Fotino.

Născut la 25 iulie 1886 în Bucu
rești, debutează în teatru la vîrsta 
de 16 ani. Se înscrie la Conservato
rul din București, unde urmează 
cursurile la clasa maestrului Not- 
tara. După absolvirea conservatoru
lui, este angajat la Teatrul Național 
din Craiova. Mai tîrziu este invitat 
de Al. Davilla, pe atunci directorul 
Teatrului Național din București, 
pentru a interpreta roluri pe prima 
scenă a țării.

Animator de teatru neobosit, Mișu 
Fotino întreprinde numeroase tur
nee prin țară și încearcă în același 
timp să înființeze trupe de teatru în 
orașele de provincie și în Capitală. 
La Brașov, înființează primul teatru 
stabil, la Sibiu, Teatrul Orășenesc, 
iar la Brăila, Teatrul Comunal. Ală
turi de Elvira Popescu, Ion lanco- 
vescu si Al. Mihalescu, conduce Tea
trul Mic din București. împreună cu 
Sică Alexandrescu. Tanți Cutava 
Barozzi, R. Bulfinschi, organizează 
cîteva trupe în Capitală : „Teatrul 
Tivoli", „Teatrul Comedia" și „Tea
trul Excelsior".

în cariera sa actoricească, Mișu 
Fotino a interpretat . peste 300 de 
roluri, înscriind succese importante 
atît în piese românești, clasice și 
contemporane, cît și în lucrări din 
dramaturgia universală.

în anul 1948, simțindu-se profund 
legat de Brașov, orașul unde a în

cercat să închege primul teatru sta
bil, Mișu Fotino participă la înfiin
țarea Teatrului de stat din- 'locali
tate. Pe scena brașoveană a inter
pretat rolul titular din piesa lui 
B. Delavrancea „Hagi Tudose", Ce
tățeanul turmentat din „O scrisoare 
pierdută", de Ion Luca Caragiale, 
precum și numeroase roluri din dra
maturgia contemporană.

Pentru meritele sale deosebite, 
Mișu Fotino a fost distins cu titlul 
de Artist al Poporului, cu ordine și 
medalii ale Reoublicii Socialiste 
România.

Prin activitatea sa creatoare, prin 
devotamentul cu care a slujit arta 
timp de aproape șapte decenii, Mișu 
Fotino rămîne un exemplu pentru 
oamenii de teatru, iar publicul care 
l-a cunoscut și îndrăgit îi va păstra 
o amintire neștearsă.

COMITETUL DE STAT PENTRU 
CULTURA ȘI ARTA

ASOCIAȚIA 
OAMENILOR DE ARTA 

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE

TEATRUL DRAMATIC BRAȘOV

★

Corpul neînsuflețit al artistului se 
află depus la Capela Cimitirului 
Belu, iar înhumarea va avea loc în 
ziua de 7 ianuarie 1970, ora 14.

care a fost viu criticat și în 
parlament. Elaborat în interesul 
„restructurării" agriculturii, cerute 
de partenerii Franței din Piața co
mună, acest plan se conturează ca o 
aplicare în condiții.e Franței a faimo
sului „plan Mansholt", a cărui apari
ție a tulburat la vremea sa lumea 
agricolă vest-europeană, deoarece 
era menit să ruineze pături largi ale 
țărănimii mici și mijlocii, în nume
le sporirii rentabilității agricole.

„Raportul Vedel" preconizează sti
mularea concentrării în agricultură 
prin lichidarea brutală a fermelor 
mici și mijlocii, în profitul marii 
producții capitaliste. Astfel, planul 
prevede reducerea, cu două treimi, în 
următorii 15 ani, a numărului actual 
al agricultorilor, reducerea cu circa 
o treime a terenurilor cultivabile 
(adică a 11 milioane' hectare din su
prafața totaîă dă 32' milioane ha),'iar1 
a numărului exploatărilor agricole 
cu... patru cincimi Aceasta ar însem
na ca în 1985 să existe doar circa 
250 000—300 000 exploatări agricole 
mari, cu randament ridicat, cu pa
troni care să conducă, cu salariați a- 
gricoli. Pe plan social, aceasta ar în
semna ca cinci țărani din șase să 
apuce calea altei profesii. „O 
viziune apocaliptică" — au carac
terizat această perspectivă unii 
conducători ai organizațiilor agricole 
franceze.

„Planul Vedel", deschizînd pers
pectiva sumbră a ruinării și dispa
riției .unor largi pături de țărani, a 
produs un puternic șoc în lumea a- 
gricolă. Agricultorilor li se ceruse a- 
cum 10 ani să se modernizeze, să 
facă investiții. Ei au făcut-o, mulți 
dintre ei înglodîndu-se pînă peste 
cap în datorii. Acum, în loc ca e- 
forturile să fie îndreptate spre re
zolvarea acestor probleme, „Planul 
Vedel" preconizează să se taie cre
ditele și să ceară agricultorilor să 
reducă producția... Este firesc ca 
aceasta să genereze nesiguranță în 
rândurile țăranilor în legătură cu 
ziua de mîine. Cei mai îngrijorați 
sint tinerii de la sate care își pun 
întrebări in legătură cu locul lor în 
societate. Pe drept cuvînt se întrea
bă ei : dacă „Planul Vedel" va duce 
la exodul unui mare număr de a- 
gricultori spre industrie sau comerț, 
se vor găsi oare destule posturi în
tr-o industrie unde de asemenea se 
fac economii, unde se operează de 
asemenea concentrări și restructu
rări ? Cei mai Virstnici își au pro
blemele lor : unii au ajuns la 40 de

ani și nu au nici o pregătire profe
sională industrială. Ce vor face ei 7 
Vor găsi de lucru ? Unde ?

Aceste incertitudini sint alimenta
te acum și de criticile — provenite 
mai ales din cercurile industriale ■— 
la adresa prevederilor din buget des
tinate agriculturii. Se reproșează că 
suma de 18 miliarde de franci alo
cată acestui scop este „prea ridica
tă", că agricultura costă prea scump, 
că nu produce competitiv, și de a- 
ceea grevează economia țării.

Acestea nu sint însă singurele o- 
biecții aduse bugetului. Arătînd că 
în pofida efortului făcut de stat, cu 
toată amploarea scăderii populației 
agricole, veniturile nete ale majo
rității agricultorilor nu numai că 
nu au crescut în ritmul din 
celelalte sectoare, dar au stagnat în 
unele cazuri, — sindicatele agricole 
au subliniat că bugetul destinat agri
culturii nu este bine utilizat, că atît 
creditele cît și politica de subvenții 
se face fără nici o diferențiere între 
țărani, favorizîndu-se țăranii bogați 
în'detrimentul celor cu gospodării 
mici și mijlocii. Asemenea situație 
creează disparitate de venituri, atît 
De regiuni, cît și pe profiluri de ex
ploatări agricole. C.eea ce și explică 
faptul că manifestările nemulțumiri
lor s-au produs cu intensități diferi
te, fiind mai puternice în regiunile 
crescătoare de vite, unde veniturile 
stagnează în ultimii ani.

Perspectiva restrîngerii creditelor 
agricole au trezjt reacția cea mai vi
rulentă mai ales în rîndurile acelor 
agricultori care, dorind să-și moder
nizeze gospodăria, se tem că vor fi 
lipsiți de mijloacele financiare nece
sare Deciziile recente ale Mi
nisterului Agriculturii pentru slăbi
rea restricțiilor de credite sînt apre
ciate de către organizațiile agricole 
ca „prea timide" și luate doar cu 
scopul de a calma spiritele. Majori
tatea agricultorilor cer de aceea mă
suri eficace pentru îmbunătățirea si
tuației lor în lunile care urmează și 
mai ales o politică de investiții pro
ductive pentru regiunile înapoiate, 
revalorizarea imediată a producției 
animaliere, alocații pentru agriculto
rii săraci, definirea exactă a perspec
tivelor pe care le vor avea țăranii în 
condițiile Pieței comune industriale 
și agricole. Sindicatele agricole 
avertizează că dacă guvernul nu ia 
măsuri corespunzătoare sînt de aș
teptat și alte manifestări țărănești 
de protest. Sindicatele agricole 
reclamă un dialog cu guvernul pe a- 
ceste probleme.

vedea, ciștiguri pe toate 
fronturile".

Căutăm argumentele care 
oferă acoperire faptică 
acestor afirmații și le aflăm 
fără mare greutate. Un 
exemplu ni-1 dă pompa de 
injecție de construcție cla
sică, în linie, care a intrat 
pe rampa de producție a 
acestui an. Din punctul 
de vedere al concepției 
tehnologice se poate afir
ma că pompa s-a născut 
în febra acestor pregătiri 
care au răscolit întreaga 
uzină, au determinat (și 
continuă să determine) 
„decesul* unor procese 
vechi, care și-au „trăit 
traiul", și nașterea altora 
de partea cărora este viito
rul.

în această lume a grame
lor și micronilor, statornici
rea unei performanțe poar
tă de obicei o semnătură 
colectivă, ea fiind posibilă 
doar prin captarea întregu
lui flux de inteligență, de 
pasiune și inițiativă. Astfel, 
introducerea la unele repere 
a procedeului de extruzi- 
une — presare la rece — a 
presupus studii aprofundate 
și operative în același timp, 
experiențe complicate și, 
totodată, de mare precizie 
pentru Infrîngerea dificul
tăților ivite. „Există 
o oboseală reconfor
tantă — afirma un tehni
cian din uzină. O astfel de 
oboseală, pe care o resimți 
de obicei după o reușită în 
care ai investit ce ai mai 
bun In tine, a fost și aceea

care a venit după ce am pus 
la punct procedeul de ex- 
truziune".

— Important este — ne 
spunea tehnologul Nicolae 
Zafiu — să te integrezi în 
acest mecanism amplu, care 
își propune ca țintă obți
nerea unei înnoiri radicale 
pe plan tehnic și productiv. 
Noi sîntem acum în plin 
proces de trecere spre o 
nouă tehnologie și prime
nirile care se fac cu acest 
prilej au valoarea unui au
tentic început.

Sincronizăm aceste gîn- 
duri cu propriile fapte ale 
tehnologului împreună cu 
inginerul Ilarie Giurgescu, 
Nicolae Zafiu a pus la 
punct fabricația din țeavă 
a distribuitorului hidraulic. 
Calcule nenumărate, argu
mente pro și contra, în
doieli teoretice, unele e- 
șecuri practice: Zile de cău
tări, de experiment, de cu
raj pentru fiecare început. 
Și, în sfîrșit, mult dorita bi
ruință ! Vechea tehnologie 
de fabricație — din bare 
pline — a fost pînă la ur
mă abandonată, cu un cîș- 
tig de douăzeci și nouă tone 
de metal pe an. „Nu numai 
rezultatul în sine ne-a 
bucurat — se destăinuia to
varășul Zafiu — ci și fap
tul că se poate !“

Am întîlnit în această u- 
zină ambiția de a investi 
inteligența. ingeniozitatea 
și hărnicia în acțiuni care 
să se distingă prin perspec
tivă amplă și clară. Din 
acest unghi de vedere. 1970 
este beneficiarul unor preo
cupări anterioare, care vor

fi fructificate din plin în 
acest ultim an al cincina
lului. Să ne oprim, pen
tru exemplificare, la acțiu
nea de reproiectare a unor 
repere,. problemă asupra 
căreia s-a pus un accent de 
mare responsabilitate Ia 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. Reproiectarea — a- 
ceastă reevaluare critică 
a propriei experiențe — a 
determinat la întreprinde
rea din Sinaia o opțiune 
fermă pentru soluții cons
tructive avantajoase la 
multe repere. La reproiec
tarea ghidului supapei, de 
pildă, s-au adus economii 
de 3,5 tone oțeluri specia
le. Reproiectarea a schim
bat complet configurația 
capului' la tija de nivel. 
Butonul de metal a fost 
înlocuit cu unul de plas
tic. „Nu va rezista — au 
zis unii. Precis se rupe 
„Ba va rezista. Teoretic, e 
posibil !“.

Verdictul practicii a în
clinat hotărît balanța de 
partea îndrăzneților pro
motori ai noului. Dacă re
constituim traiectoria ce
lor 15 ani de cînd uzina 
produce pompe de injec
ție, drumul acesta a fost 
populat cu numeroase ase
menea înfruntări profesio
nale. Unele mai dure, al
tele pur și simplu pasio
nate. totdeauna cu cîștig 
de ambele părți. Așa. 
pompa a „slăbit" la jumă
tatea greutății cu care a 
demarat. Și procesul con
tinuă neîntrerupt pînă la 
atingerea celor mai buni 
parametri competitivi.

— 1970, noi îl începem cu 
încredere în capacitățile 
noastre de a duce la bun 
sfîrșit obiectivele pe care 
ni le-a pus în față Con
gresul al X-lea al parti
dului — ne spunea Con
stantin Piuță, secretarul 
organizației de partid de 
la atelierul de ștanțe. Știți 
cui cît crește planul la noi, 
în atelier ? Cu 17 la sută. 
E adevărat, ca să facem 
față unei creșteri atît de 
mari, mai montăm încă trei 
noi ștanțe. Am intrat însă 
cu dreptul în 1070 pentrtf 
că ne-am pregătit cu simț 
de răspundere din 1939. 
Din nouLprodus, de pildă, 
am omologat deja 13 repe
re. E un avans bun care 
concretizează hotărîrea 
noastră de a îndeplini e- 
xemplar parametrii aces
tui ultim an al cincinalu
lui...

în aceste momente de 
demaraj în 1970, cuvintele 
acestea, exprimînd gîndu- 
rile unui colectiv harnic, 
se constituie ca un ecou 
vibrant la imboldul fier
binte adresat întregului 
popor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntarea de 
la recenta plenară : „Ne 
exprimăm încrederea că, 
punindu-și în valoare e- 
lanul și energia creatoare, 
eroicul nostru popor se 
va dovedi și de acum 
înainte la înălțimea mi
siunii sale istorice de fău
ritor al societății noi, so
cialiste în România, va a- 
sigura prin munca sa ne
obosită înflorirea conti
nuă a României socia
liste".

Sortiment nou 
de stofe fine pentru 
sezonul de iarnă
Stofele întreprinderii „Liber

tatea" din Sibiu se recomandă 
de la sine. Produsele acestei 
unități reprezentative a indus
triei noastre ușoare ar putea 
fi etalate într-un bogat evantai 
de stofe fine, în desene și cu
lori variate, numai din lină 
sau în amestec cu alte fibre. 
Renumitele stofe sibiene sînt 
destinate confecțiilor pentru 
bărbați, femei și adolescenți.

„Libertatea", unitate cu o 
veche și prețioasă experiență 
acumulată de mai multe gene
rații de iscusiți țesători, a rea
lizat un sortiment nou pentru 
sezonul de iarna. în magazi
nele I.C.S.T.I., precum și la 
magazinul întreprinderii din 
Sibiu, veți găsi un sortiment 
diversificat de stofe fine, re
zistente, într-o bogată gamă 
de culori, cu un coeficient scă
zut de șifonabilitate și de con
tracție. Iată motivele pentru 
care stofele sibiene sînt apre
ciate și solicitate nu numai în 
tară, ci și peste hotare.

Coloranții de la „Colorom^-Codlea
Dintotdeauna, culoarea a consti

tuit și o formă de prezentare a pro
duselor. Mai mult și mai intim au 
pătruns culorile în lumea modernă. 
Este, de fapt, un fenomen logic, ce
rut de evoluția civilizației, culturii. 
Clădirile, mobilele, obiectele de uz 
casnic și, bineînțeles, nu numai ele 
poartă culori care le conferă un spor 
de frumusețe, de atractivitate, dar 
și un plus de utilitate.

Firește, sînt multiple exigențele 
la care trebuie să facă față un co
lorant. Să fie în primul rînd rezis
tent la lumină, la ploaie, la spălat 
și să aibă totodată un aspect cît 
mai plăcut. Asemenea calități au 
produsele uzinei „COLOROM" din 
CODLEA, unitate de importanță 
republicană în ramura chimiei orga
nice. Pornind de la un nucleu mo
dest, cu un profil puțin diversificat, 
uzina s-a dezvoltat în anii construc
ției socialiste, conturîndu-se acum 
ca un complex industrial impunător 
care, împreună cu uzinele „Getica" 
din București, realizează întreaga 
gamă de coloranți și un mare nu
măr de intermediari pentru indus
tria de medicamente. „COLOROM" 
produce cea mai mare parte a co- 
loranților și pigmenților organici ne
cesari în industria ușoară și prelu

crătoare. Fabrică, de asemenea, mari 
cantități de produse de sinteză or
ganică, solicitate în industria cau
ciucului și cea farmaceutică.

O mare parte din produsele reali
zate în uzină — 52 la sută — merg 
la export.

Ce este caracteristic activității de 
înnoire a fabricației la uzina amin
tită ? Mai întîi, faptul că în anul 
1970 vor crește capacitățile de pro
ducție prin extinderea fabricațiilor 
existente și prin darea în exploatare 
a unor obiective noi, care vor pro
duce coloranți pentru industria u- 
șoară. în același timp, se extind ca
pacitățile de producție a coloran- 
ților azoici și, o dată cu ridica
rea noii secții de condiționare a co- 
loranților, echipată cu aparatură mo
dernă, se creează premisele finisă
rii și comercializării coloranților și 
pigmenților în forme fizice cores
punzătoare necesităților dictate de 
tehnologia folosirii lor la vopsirea 
și imprimarea fibrelor și firelor cla
sice și sintetice.

Această nouă etapă de investiție, 
care se va încheia la finele anului 
1970, nu constituie însă punctul 
„terminus" în dezvoltarea uzinei, 
deoarece în continuare vor fi reali
zate noi capacități de producție me

nite să asigure sortimentele de co
loranți și pigmenți specifici necesari 
vopsirii și imprimării fibrelor și fi
relor sintetice.

Specialiștii uzinei desfășoară o 
amplă acțiune în vederea lărgirii 
sortimentului de coloranți de calitate 
superioară pentru toate fibrele tex
tile naturale și sintetice, de pigmenți 
organici pentru mase plastice, lacuri 
și vopsele și coloranți pentru vopsi
rea pieilor. Căile folosite în acest 
scop permit colectivului modernei 
unități industriale din Codlea-Brașov 
să elaboreze tehnologii perfecționa
te pentru cîteva produse noi. Prin 
îmbogățirea sortimentului fabricat, 
uzina „COLOROM"-Codlea asi
gură, totodată, pigmenți organici 
destinați imprimării, precum și 
vopsirii în masă a fibrelor poli- 
acrilice și poliesterice și a viscozei, 
în nuanțele uzuale : galben, roșu, 
bordo, albastru și negru, coloranți 
metal-complecși pentru vopsirea lînei 
în baie neutră.

Coloranții fabricați la „COLO
ROM" sînt produse de calitate su
perioară. Vopsirile obținute cu aceș
tia sînt similare — din punctul de 
vedere al rezistențelor — cu vopsi
rile realizate cu cele mai bune pro
duse străine.



ROMA Consultări în vederea
relansării unui nou guvern 

de centru-stingă
ROMA 5 (Agerpres). — Luni s-au 

Întrunit la Roma secretarii politici 
ai celor patru partide ale fostei coa
liții guvernamentale de centru-stin- 
ga. Reuniunea a fost convocată ca 
urmare a cererii premierului Ma
riano Rumor de a fi reluată colabo
rarea intre democrat-creștini și foș
tii lor parteneri guvernamentali (so
cialiști, socialiști unitari și republi
cani) încă înaintea alegerilor admi
nistrative și regionale din primăvară. 
Datorită dificultăților politice din ul
timele luni, valului de greve și ac
țiuni revendicative și în urma unui 
număr de atentate provenite din par
tea unor grupări extremiste, primul- 
ministru a considerat necesară înlo
cuirea cabinetului său de tranzit cu 
un guvern „organic" de centru-stin- 
ga cit mai curînd cu putință.

Direcțiunea Partidului democrat- 
creștin a dat mandat secretarului 
Arnaldo Forlani să-i consulte pe se

cretarii celorlalte trei partide asu
pra posibilității relansării coaliției. 
Luni seara, Forlani a declarat că 
întilnirea a fost utilă și că s-a ho- 
tărît ca în curînd cei patru lideri 
să aibă o nouă reuniune. Nu a. fdst 
însă fixată data viitoarei întîlniri 
„la nivel înalt". Probabil că aceasta 
va avea loc după ce se va' întruni 
conducerea Partidului socialist ita
lian. Secretarul P.S.I., Francesco de 
Martino,, care a refuzat să facă de
clarații presei după convorbirile a- 
vute cu ceilalți trei lideri, a anunțat 
că va informa conducerea partidului 
său într-o ședință carp va avea loc 
joi. In scurtele lor declarații, secre
tarul Partidului socialist unitar, 
Mauro Ferri, și cel al Partidului 
republican, Ugo la Malfa, au 
sprijinit opinia lui Forlani (P.D.C.) 
asupra utilității schimbului de ve
deri întreprins.

LUPTE INTRE FORȚELE»

FEDERALE NIGERIENE
SI CELE BIAFREZE

OWERRI 5 (Agerpres). — Presiu
nea forțelor federale nigeriene asupra 
pozițiilor trupelor biafreze s-a inten
sificat în toate sectoarele — anunță 
un comunicat difuzat la Owerri. Cele 
mai violente lupte între forțele fede
rale și cele biafreze au avut loc săp- 
tămîna trecută în sectoarele Umuahia 
și Okigwi. Comunicatul biafrez men
ționează, totodată, că raidurile între
prinse de avioanele federale asupra 
unor localități biafreze au provocat 
numeroase victime în rîndul popu
lației civile.

★
DAKAR. — Secretarul gene

ral al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, care se află în vizită în Se
negal, a făcut un apel către liderul 
biafrez, generalul Odumegwu Ojuk- 
wu, de a se conforma prevederilor 
hotărîrilor conferinței șefilor de 
state membre ale Organizației Uni
tății Africane. U Thant a menționat, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că O.U.A. a cerut părților în conflict 
să ajungă la o înțelegere pe baza 
principiului integrității și suverani
tății statului nigerian.

AGENDĂ
ECONOMICĂ

RHODESIENI
SALISBURY 5 (Agerpres). — în 

valea fluviului Zambezi au avut 
loc noi ciocniri între detașamentele 
partizanilor rhodesieni și forțele 
militare ale guvernului rasist. Un 
comunicat difuzat la Salisbury in
formează că partizanii au deschis 
focul asupra unei ambarcații 
militare care naviga în apele flu
viului Zambezi. Nu au fost dezvă
luite amănunte referitoare la pier
derile suferite de forțele guverna
mentale. Se știe, de altfel, că auto
ritățile de la Salisbury păstrează 
tăcere asupra unor astfel de inci
dente pe care nu le semnalează 
decît în cazul cînd sint deosebit de 
importante.

® REEVALUAREA PESO- 
ULUI ARGENTINEAN

Băncile argentinene vor pune 
în circulație un nou peso a cărui 
valoare este de 100 de ori mai 
mare decît a vechii monede. 
Paritatea noii monede față de 
dolar este de 3,5 pesos pentru 
un dolar. După cum se subli
niază la Buenos Aires, hotărîrea 
guvernului argentinean de a 
reevalua pesoul demonstrează 
intenția acestuia de a pune or
dine în finanțele statului, după 
o lungă perioada de devaloriza
re treptată a monedei.

® CONFERINȚĂ CONSA
CRATĂ DEZVOLTĂRII 
INDUSTRIALE A ȚĂ
RILOR AFRICANE

In capitala Etiopiei, Addis A- 
beba, s-a deschis luni o confe
rință consacrată problemelor 
dezvoltării industriale a țărilor 
africane. In cadrul reuniunii, 
la care participă delegați din 
14 state africane, vor fi prezen
tate rapoarte referitoare la pla
nurile de dezvoltare a industri
ei în diverse țări ale continen
tului negru.

ACORD COMERCIAL 
UNGARO-FRANCEZ

Luni a fost semnat la Paris 
un acord comercial pe termen 
lung între Franța și Republica 
Populară Ungară. Noul acord 
este valabil pe o perioadă de 5 
ani și prevede lărgirea schim
burilor comerciale dintre cele 
două țări, precum și desființarea 
unor restricții în comerțul din
tre ele.

ORIENTUL

APROPIAT
Intensă activitate 

diplomatică
In capitala Republicii Arabe Unite 

se desfășoară în aceste zile o inten
să activitate diplomatică. După cum 
anunță agenția Reuter, președintele 
Gamal Abdel Nasser a primit dumi
nică pe George Brown, lider ad
junct al Partidului Laburist, care se 
află într-o vizită la Cairo. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire privind 
situația din Orientul Apropiat și re
lațiile dintre cele două țări. Tot la 
Cairo a sosit ieri Horace King, pre
ședintele Camerei Comunelor din 
Marea Britanie. In timpul vizitei pe 
care o face la invitația Adunării Na
ționale a R.A.U., Horace King va 
avea întrevederi cu Mahmud Riad,' 
ministrul afacerilor externe, și cu alte 
oficialități, în cursul cărora vor fi 
examinate evoluția crizei din Orien
tul Apropiat, precum și stadiul efor
turilor depuse pe. plan internațional 
în vederea soluționării situației din 
această regiune a lumii.

Președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a avut luni o întrevedere cu 
Abdullah Salloum Samarrai, minis
trul culturii și informațiilor al Ira
kului, s-a anunțat oficial la Cairo. 
Agenția France Presse menționează 
că o delegație irakiană va lua parte 
la lucrările micii conferințe la nivel 
înalt a statelor arabe, care va avea-, 
loc peste zece zile la Cairo.

A
BERNA. — Cei trei palestineni 

condamnați de un tribunal din Win
terthur la 12 ani închisoare pentru 
,a fi participat la atentatul de pe 
aeroportul din Ziirich împotriva a- 
vionului societății israeliene de avia
ție „El-Al", în urma căruia un pilot 
și-a pierdut viața, âu făcut apel la 
Curtea Supremă a Elveției. Tot
odată, Curții Supreme i-a fost înain
tat și un apel al procuraturii îm
potriva achitării agentului de secu
ritate isfaelian Mordechai Rachamim, 
care fusese acuzat de a fi ucis. în 
cursul atentatului pe unul dintre ’pa
lestineni. Șe apreciază că procedura 
de judecare a apelurilor va dura 
două sau trei luni.

La Brazzaville a fost anunțată componența Consiliu
lui de Stat COngOlCZf organul executiv și administrativ suprem al țării 
instaurat în conformitate cu noua constituție adoptată la 30 decembrie. Prin
cipalele funcții au fost atribuite astfel : președinte al consiliului, Marien 
N’Gouabi ; vicepreședinte, însărcinat cu problemele planului și administrării 
teritoriului — Alfred Raoul ; ministru al informațiilor — Pierre Nzeo ; ministru 
al agriculturii și echipamentului — Ange Diawara ; ministru al afacerilor 
externe — Auxence Ikonga. Nouă constituție fixează printre atribuțiile prin
cipale ale Consiliului de Stat 
a țării, semnarea acordurilor 
de asediu.

elaborarea politicii generale, externe și interne 
și tratatelor internaționale, proclamarea stării

Orașului ucrainean Lu
gansk i s-a conferii numele 
de Voroșilovgrad, în memoria 
eminentului, conducător de oști, acti
vist de partid și de stat K. E. Voroși- 
lov, decedat la 3 decembrie 1969 la 
Moscova. De asemenea, în oraș va fi 
ridicat un monument al lui K. E. Vo- 
roșilov. La începutul secolului nostru, 
K. E. Voroșilov a condus lupta revo
luționară a oamenilor muncii din acest 
important centru industrial. (TASS)

Administrația S.U.A. in
tenționează să ceară Con
gresului aprobarea de fon
duri pentru extinderea sistemului de 
rachete antirachete „Safeguard", a a- 
nunțat ministrul apărării, Melvin 
Laird. Anul trecut, forul legislativ a- 
merican a votat fondurile destinate în
ceperii lucrărilor la două instalații 
pentru lansarea de rachete antirache
te, constituind prima fază a proiec
tului „Safeguard".

Printr-un decret dat Publici- 
tății de Comandamentul general al 
Frontului Național de Eliberare din 
Republica Populară a Yemenului de 
Sud a fost constituit un nou Comitet 
Executiv Suprem al F.N.E., format din 
7 membri. Din acest Comitet Execu
tiv Suprem al Frontului Național de 
Eliberare fac parte Salem Aly Rabya, 
președintele Consiliului Prezidențial al 
țării, Abdul Fattah Ismail Al-Jaufi, 
secretar general al F.N.E., primul-mi- 
nistru, Mohamed Aii Haythem, și alți 
membri ai guvernului.

Forțele Paiet Lao au scos 
din luptă în cursul anului 
1969 peste 2 000 de soldați 
inamici, informează un comunicat 
dat publicității de Comitetul Cen
tral al Partidului Neo Lao Haksat. 
Potrivit comunicatului, în perioada 
respectivă, forțele Patet Lao au doborît 
200 de aparate americane de zbor și 
au provocat inamicului pierderi im
portante în oameni și materiale.

Guvernul din Sierra Lco- 
jțg va prelua, începînd de Ia sfîrșitul 
lunii martie, controlul asupra a 51 la 
sută din pachetul de acțiuni ale com
paniilor străine care acționează în 
țară, a declarat premierul Siaka Ste
vens. .

0 expoziție de instru
mente medicale produse în 
Uniunea Sovietică a fost des- 
chisă la Madrid. La intrarea în expo
ziție, alături de steagul spaniol, a fost 
arborat și steagul U.R.S.S. — rela
tează agenția TASS.

Un puternic cutremur s » 
produs luni dimineața, în regiunea 
Asiei de sud-est, a anunțat Institutul 
seismologie din Japonia. In urma cal- 
culelor făcute,.institutul a precizat că 
epicentrul seismului s-a situat într-un 
punct aflat la o distanță de aproxi
mativ 500 km nord de orașul binnanex 
Mandalay.

agențiile
presă transmit:

Congresul Organizației populare din Africa de Sud- 
Vest. în localitatea tanzaniană Tange s-au încheiat lucrările Congresului 
Organizației populare din Africa de Sud-Vest (SWAPO). Delegații, care au 
examinat evoluția luptei poporului din Namibia pentru eliberarea de sub do
minația colonialiștilor sud-africani, au adoptat hotărîri privitoare la reorgani
zarea SWAPO, avîndu-se în vedere necesitățile intensificării acțiunii armate, 
în intervențiile lor, vorbitorii au condamnat ajutorul politic, economic și mili
tar pe care unele state occidentale îl acordă R.S.A. în scopul înăbușirii luptei 
poporului din Namibia pentru autodeterminare și independență națională.

Președmîele Ciprului,arhi- 
episcopul Makarios, aflat într-o vizită 
oficială la Dar Es Salaam, a conferit 
luni cu președintele Tanzaniei, Julius 
Nyerere. Cu această ocazie, șefii celor

Demonstrația împotriva războiului din Vietnam în orașul vest-german 
Opladen

ANCHETE CU PRIVIRE
LA MASACRUL
DE LA SONG MY

două state au procedat la un schimb 
de păreri privind viitoarea reuniune 
a țărilor neangajate, ce urmează să 
aibă loc în luna aprilie, în capitala 
tanzaniană.

0 echipă de scafandri ita
lieni, echipați cu aparate fotografice 
speciale, efectuează în prezent o in
specție metodică a fundațiilor princi
palelor palate și edificii ale Veneției 
în vederea descoperirii eventualelor fi
suri sau eroziuni ale acestora cauzate 
de apă. întreaga operație urmează să 
ia sfîrșit în vară.

Vicepreședintele S.U.A.,

Datorită furtunii și va
lurilor puternica, în 
largul coastelor sta
tului american Con
necticut, un cargou a 
fost rupt în două. Mai 
multi membri ai echi
pajului au fost salvați 
cu ajutorul elicopte

relor

Victime ale „otrăvii albe". La New York s-a anunțat că, în 
cursul anului trecut, un număr de 55 de fete americane, în vîrstă sub 16 ani, 
au decedat din cauza consumului de stupefiante. Ultima victimă a „otrăvii 
albe" a fost Shirley McKinnen de 15 ani, care a murit în ajunul Anului Nou 
la New York, după ce a luat o doză prea mare de heroină. Pentru a curma 
traficul de stupefiante, ministrul de finanțe al S.U.A., David Kennedy, a anunțat 
o serie de măsuri, inclusiv alocarea suplimentară în acest scop a apr.oape 9 
milioane dolari. Forțele însărcinate cu combaterea traficului de stupefiante — 
care vor fi întărite cu 700 de agenți noi — își vor concentra atenția asupri 
traficanților specializați în heroină.

ORAȘUL 
ARGENTINEAN 

MENDOZA ACOPERIT 
DE APE

too DE MORȚI
ȘI NENUMARAȚI DISPĂRUȚI 
$1 RĂNIȚI, 500 DE VEHICULE 

DISTRUSE

BUENOS AIRES 5 (Agerpres) — 
Ultimele informații transmise de a- 
gențiile de presă din Buenos Aires 
anunță că peste 100 de persoane și-au 
pierdut viața ca urmare a dezastrului 
care s-a abătut asupra orașului Men
doza și a împrejurimilor sale, aco
perite de apă în urma ruperii unui 
dig. Numărul dispăruților și al răni-, 
ților este încă necunoscut, iar pagu
bele materiale sînt considerabile. 
Drama a început duminică, cînd plo
ile torențiale s-au abătut asupra re
giunii, iar volumul apelor care cobo
rau din zona muntoasă a Anzilor 
Cordilieri a fost atît de mare, încît 
digul „Frias" din apropiere de Men
doza n-a putut rezista presiunii și a 
cedat. Arbori și automobile, case și 
poduri au fost luate de ape. Se apre
ciază că peste 500 de vehicule au fost 
distruse pe principalele străzi ale o- 
rașuilui Mendoza, unde circulația era 
deosebit de intensă. La acest dezas
tru s-a adăugat și întunericul total 
datorat întreruperii curentului elec
tric.

Forțele armate au fost mobilizate 
pentru a da ajutor imediat sinistra- 
ților. Luni, nivelul apelor în orașul 
Mendoza era de un metru.

• RĂZBOIUL DIN VIET
NAM Șl SALVAREA 
DOLARULUI

In cadrul unui interviu tele
vizat, președintele Camerei de 
Comerț a S.U.A., Jenkin Lloyd 
Jones, a declarat că războiul 
din Vietnam și salvarea dolaru
lui sînt două probleme cărora 
guvernul american trebuie să 
le găsească o rezolvare imedia
tă. Menținerea uriașelor chel
tuieli destinate continuării răz
boiului din Vietnam atrage 
după sine o sporire a tendințe
lor inflaționiste în interiorul 
S.U.A. și o creștere a costului 
vieții — a subliniat el. Preșe
dintele Camerei de Comerț a 
S.U.A. s-a pronunțat, de ase
menea, pentru înlăturarea ba
rierelor menținute de Washing
ton în relațiile comerciale cu 
țările, socialiste.

• CONECTAREA SISTE
MELOR ENERGETICE 
ALE BULGARIEI Șl 
TURCIEI

După cum anunță agenția 
B.T.A., între Bulgaria și Turcia 
a fost realizat un acord în ve
derea construirii unei linii de 
înaltă tensiune, care va conecta 
sistemele energetice ale celor 
două țări. Linia este destinată 
livrărilor reciproce de energie 
electrică în caz de necesitate. Ea 
va avea lungimea de 120 km și . 
va fi dată în exploatare în anul 
1971.

® FUZIUNI RECORD

După cum anunță publicația 
economică franceză „Les Echos", 
în 1969 în Franța s-au înregis
trat aproximativ 1 800 de fu
ziuni de întreprinderi, cifră re
cord în acest domeniu. Se men
ționează că, In perioada 1960— 
1964 numărul anual al fuziunilor 
a fost în medie de 1 500.

SAIGON 5 (Agerpres). — Genera
lul William Peers și-a încheiat luni 
ancheta efectuată in zona Song My, 
revenind la Saigon. Au fost chestio
nate aproximativ 30 de persoane, din
tre care 12 s-au aflat în localitatea 
My Lai în perioada în care a avut 
loc masacrul. Comisia de anchetă a 
luat, de asemenea, depoziții unor po
lițiști saigonezi care au însoțit tru
pele americane in ziua masacrului. 
Membrii comisiei au refuzat însă să 
facă precizări privind rezultatele in
vestigației.

Tot luni, Senatul sud-vietnamez, 
întrunit in sesiune plenară, a ascul
tat raportul prezentat de comisia de 
anchetă constituită de acest organism 
pentru cercetarea împrejurărilor în 
care a fost masacrată populația sa
tului- Song My. Raportul recunoaște 
că „masacrul a avut loc" și acuză 
administrația saigoneză, și în primul 
rînd pe șeful acesteia, generalul 
Thieu, de faptul că a ascuns opiniei 
publice cele întîmplate în martie 
1968 la Song My. „Președintele este 
pe deplin răspunzător de masacrul 
de la Song My în fata poporului și 
a istoriei" — conchide raportul co
misiei de anchetă.

PRAGA. — Locuitorii din Lidice, 
satul din Cehoslovacia care a fost 
complet distrus și ai cărui locuitori 
au fost masacrați de hitleriști în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, au adresat un mesaj populației 
satului sud-vietnamez Song My. Au
torii scrisorii protestează în mod ho- 
tărît și energic contra războiului ne
drept , dus împotriva poporului viet
namez și cer pedepsirea severă a ce
lor vinovați de masacrarea popu
lației vietnameze. De asemenea, în 
scrisoare se cere retragerea necon
diționată a tuturor trupelor ameri
cane din Vietnam și se subliniază că 
numai poporul vietnamez are dreptul 
să hotărască în problemele țării 
sale.

DELHI. — Participanții la mitingul 
organizat cu prilejul vizitei la Delhi 
a unei delegații a F.N.E. din Vietna
mul de sud au adoptat o rezoluție în 
care cer retragerea imediată, totală 
și necondiționată a tuturor trupelor 
americane din Vietnamul de sud. 
Ei au cerut guvernului indian să re
cunoască Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud ca fiind singurul reprezen
tant al poporului sud-vietnamez.

Spiro Agnew, a sosit luni la Kat
mandu. In ajunul sosirii sale, în ca
pitala țării au fost luate măsuri excep
ționale de securitate. Poliția nepaleză 
a operat duminică mai multe arestări 
în rîndul membrilor Uniunii studen
țești „Sagarmatha", care a trimis un 
protest Ambasadei Statelor Unite îm
potriva vizitei lui Agnew în Nepal.

0 demonstrație în fața 
închisorii de lâ Caraban- 
Chel, din aPropierea Madridului, a 
fost organizată de un grup de tineri 
care au cerut amnistierea deținuților 
politici. Poliția a intervenit, atacînd pe 
demonstranți și operînd arestări.

Prima operație de trans
plantare a unei inimi, din 
acest an, a fost efectuată la spi
talul Universității Stanford din Cali
fornia. Pacientului William Van 
Buuren, în vîrstă de 40 de ani, care 
suferea de mai mult timp de o afec
țiune cardiacă, i s-a transplantat o 
inimă de la un donator anonim. Sta
rea pacientului este satisfăcătoare, s-a 
anunțat la scurt timp după operație.

NOT E
O lista unică de recorduri

Pentru trei sute 
haitieni anul care

Trei bărbați și o femeie au 
scos dintr-un magazin din Bue
nos Aires jucării în valoare de 
686 de dolari pe care apoi le-au 
distribuit copiilor săraci dintr-o 
mahala a capitalei argentinene. 
La sosirea politiei, cei patru au 
reușit să se facă nevăzuți, lăsind 
reprezentanților ordinii publice 
un bilet cu următorul conținut ; 
„Robin Hood nu a murit".

Renumitul savant ato
mist Max Rom a încetat 
din Viață 'uni Goettingen
(R.F.G.) în vîrstă de 87 de ani. Lau
reat al Premiului Nobel pentru fizică, 
el a adus o contribuție remarcabilă la 
dezvoltarea fizicii nucleare mondiale.

de 
a 

trecut a fost ultimul. 
Fiindcă au căzut asa
sinați ca „inamici ai 
regimului" — infor
mează raportul Comi
siei pentru drepturile 
omului a Organizației 
Statelor Americane 
(O.S.A.). „Anul cu cea 
mai intensă represiu
ne politică în țară" — 
îl definește raportul 
comisiei amintite, enu- 
merînd, intre altele, 
cazul asasinării fami
liei Smasaric, alcătuită 
din unsprezece per
soane, între care Ma
rie-Catherine, de șase 
ani, Stephane, de doi 
ani, și mama, Claudia, 
gravidă. Tot ultimul 
an a fost și pentru 
haitienii întemnițați și 
apoi dispăruți fără ex
plicații, ca și pentru 
cei, mulți la număr, 
răpuși de subnutriție 
sau de lipsa asistenței 
medicale.

Din 
nouă 
Aici i 
mic i 
teine 
cel 
cent 
infantilă... Lista recor
durilor triste poate fi 
continuată. In anul 
zborurilor pe Lună, e-

zece haitieni, 
sînt analfabeți. 
intîlnim cel mai 
consum de pro- 

din emisferă, 
mai mare pro- 

de mortalitate

conomia haitiană rămâ
ne in etapa precapita- 
listă și, conform cifre
lor furnizate de 
C.E.P.A.L. (Comisia e- 
conomică a O.N.U. 
pentru America Lati
nă), descrie o curbă 
regresivă : din 1926 
produsul național brut 
a scăzut de la 338 mi
lioane de dolari la 329 
milioane, în condițiile 
unui spor demografic 
de trei la sută pe an. 
Un sfert din populația 
activă reprezintă pro
centul șomerilor.

Cineva prosperă to
tuși in Haiti. Este cas
ta guvernantă, cu a- 
paratul ei represiv, un 
grup oligarhic autoh
ton puțin numeros și 
îndeosebi trei firme 
străine : Haytian A- 
merican Sugar Co., 
Haytian American De
velopment Corporation 
și Compagne d’Eclai- 
rage Electrique, care 
controlează respectiv 
totalitatea exportului 
de zahăr, nouă zecimi 
din producția de sisal 
și nouă zecimi din e- 
nergia electrică.

Anul 1969 a însem
nat pentru haitieni al 
23-lea de la „congela
rea" salariilor, al 12-lea 
de la instalarea la pu
tere a dictatorului

90 la sută dintre savanții și 
cercetătorii care au existat de-a 
lungul veacurilor sînt în pre
zent în viață ; acest fapt dă a- 
devărata măsură a extraordi
narului avînt pe care l-a cunos
cut știința și care în deceniul 
ce s-a încheiat recent a înregis
trat progrese nebănuite în toa
te domeniile cunoașterii. Se 
poate afirma că, deschis la 12 
aprilie 1931, prin primul zbor, 
al omului în spațiul cosmic, și 
încheiat prin debarcarea repre
zentanților Terrei pe suprafața 
Lunii, acest deceniu științific a 
văzut născîndu-se discipline în 
întregime noi, sau. mai exact, 
Conjugări de discipline care au 
permis accelerarea cuceririi ne
cunoscutului. Cercetările s-au 
extins de la infinitul mic la in
finitul mare : microelectronica 
permite astăzi să se plaseze un 
milion de componenți electro
nici pe suprafața unui timbru 
poștal, iar puterea unei rachete

CE A ADIIS
ULTIMUL DECENIU 

PE TĂRÎM 
ȘTIINȚIFIC-> ->

„Saturn" este egală cu cea a 
160 milioane de cai, adică du
blul populației cabaline a pla
netei noastre. Au fost fabricate 
„elemente" noi (numărul aces
tora ajungînd astăzi la 104),

iar cancerul este încolțit, deși, 
clin păcate, nu este încă în
vins. Batiscaful francez „Arhi- 
mede" a atins abisurile inson
dabile : 10 000 metri, iar ener
gia atomică este exploatată în 
scopuri pașnice. Bătrînul metru 
etalon din pavilionul de la Bre- 
teuil a fost înlocuit prin lungi
mea de undă a kryptonului 86 
Deja există posibilitatea de a se 
privi în trei dimensiuni în in
teriorul corpului uman ; eu 
hologramele „se ascultă" ima
ginile ; cu ordinatoarele se 
merge spre traducerea auto
mată a unor texte dintr-o lim
bă în alta. Șe preconizează ca 
în viitorii doi sau .trei ani să se 
lanseze o rachetă care să efec
tueze un turneu al tuturor pla
netelor sistemului nostru solar

Televizoare de mărimea unui 
ceas de mînă, televiziunea pen
tru orbi, lectura oricărui ziar la 
televiziune sint proiecte pen
tru mîine...

Frangois Duvalier, al 
6-lea de cind el s-a 
autoproclamat preșe
dinte pe viață, al 9-lea 
de cind economia ță
rii regresează în ter
meni absoluți și pri
mul (intre 12) in ce 
privește intensitatea 
represiunilor politice. 
S-a mai distins ca a- 
nul în care multimi
liardarul Nelson Rocke
feller, în calitate de 
emisar special al pre
ședintelui S.U.A., l-a 
îmbrățișat in public pe 
Duvalier, ca o expre
sie a reînnoirii spriji
nului pentru acest re
gim desprins parcă di
rect din negurile me
dievale. Pentru cetățe
nii unei țări ca Haiti, 
unde resursele de trai 
scad, făcind ca fiecare 
nou-născut să vină pe 
lume cu o rație de 
foame prefixată mal 
mare decit în anul 
precedent și cu posibi
lități. mai mici de a a- 
tinge maturitatea, un
de rafalele plutoane
lor de execuție și ca
davrele expuse în pu
blic spre intimidare au 
devenit fenomene cu
rente, noul an nu poa
te să nu ridice drama
tice semne de între
bare.

V. OROS

Visul tragic al Rosalbei
Pare straniu, dar vi

sul Rosalbei Arena, in 
vîrstă de 18 ani, a fost 
să-și petreacă sărbă
torile de iarnă intr-un 
spital.

Rosalba locuiește 
împreună cu familia 
ei — douăsprezece 
persoane — intr-un 
mic apartament din 
Cologno Monzese (Ita
lia). De la vîrstă de 11 
ani suferă, de o infec
ție la 
Acum 
tins, 
pentru 
salbei să poată fi sal
vat, medicii declară 
că trebuie s-o opere
ze. Intervenția chi
rurgicală este insă cos
tisitoare, iar familia 
Arena nu beneficiază 
de nici un ajutor din 
partea serviciilor de 
asigurări sociale. Capul 
familiei este salahor 
și lucrează pe apuca-

glezna stingă, 
infecția s-a ex- 
a atins osul șl 
ca piciorul Ro-

cum găseș-te, cînd și
te de lucru, pentru o 
plată de mizerie, iar 
cei doi frați mai mari, 
care ar putea să aducă 
un ban 
prezent 
armată. Ajunsă la dis
perare, Rosalba a ho- 
tărît să-și vindă un ri
nichi pentru a-și sal
va piciorul. Iată ce 
spune ea într-o scri
soare adresată sergen
tului Armanasco, șeful 
postului de carabi
nieri din Brugherto : 
„Sint tînără, am 18 
ani și. unica mea per
spectivă este să umblu 
în cirje. Nu vreau. 
Prefer să-mi vind o 
parte din corp, rini
chiul, decît să-mi 
pierd piciorul".

întrebată de un re
porter de la săptămi- 
nalul „EUROPEO" des
pre hotărîrea ei, Ro
salba a declarat :

în casă, in 
sint luați în

„Pentru mine, acesta 
e singurul mod de a 
procura banii necesari 
pentru operație... Sigur 
că aș prefera să nu-mi. 
vind rinichiul, dar a- 
casă nu avem bani. 
Tata ciștigă atita cit 
să ne-ajungă cu greu 
să m încăm ; mama a 
născut . de curînd al 
zecelea copil. Am în
cercat să lucrez, să fac 
cea mai umilă muncă, 
dar din cauza picioru- . 
Iul nu pot sta in pi
cioare mai mult de 
douăzeci de minute". .

Ce se va intîmpla cu 
Rosalba Arena ? — se 
întreabă „Europeo". 
Scrisori de solidaritate 
șt simpatie sosesc din 
toate colțurile Italiei 
— relevă revista. Poa
te că Rosalba va putea 
fi operată fără să-și 
vindă rinichiul...

Dan MUNTEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața (,ScînteiiM. Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele «e lac la oficiile poștale și difuzor!! din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil 40.360


