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PROBLEMELE ECONOMICE
POLARIZEAZĂ

LINIILE DE ACȚIUNE
ALE COMITETULUI

JUDEJEAN DE PARTID
unul dintre țudețele cu o mare 

pondere industrială. Bacăului îi re
vin,; în anul 1970 sarcini deosebit de 
importante. Comparativ cu anul tre
cut, producția globală industrială a 
județului nostru va spori cu peste 300 
milioane lei, anropiindu-se astfel de 
producția de 10 miliarde lei cu care 
vom intra în viitorul cincinal Toc
mai faptul că principala caracteristi
că a planului pe acest an în industria 
județului Bacău o constituie sporirea 
cu preponderență a volumului pro
duselor de care economia națională 
are cea mai mare nevoie, ridicarea 
calitativă a activității economice, ex
plică înaltul spirit de responsabili
tate cu care organizațiile de partid, 
comitetele de direcție, consiliile de 
administrație, colectivele de între
prinderi acționează pentru a asigura 
desfășurarea ritmică a producției, în
deplinirea riguroasă a sarcinilor de 
plan.

Biroul comitetului Județean de 
partid, venind în întîmpinarea aces
tor eforturi, a analizat în ultimele 
săptămîni cum s-au defalcat sarcini
le de plan în fiecare întreprindere, 
astfel ca e.le să fie cunoscute temei
nic în toate secțiile, atelierele și locu
rile de muncă : în același" timp." 
am examinat dacă au fost a-’ 
sigurate condițiile pentru desfășu-

Gheorghe ROȘU
prim-secretar ai Comitetului județean 

Bacău al P.C.R.

rarea normală a procesului de pro
ducție, precum și posibilitățile de a 
realiza producții suplimentare. Orien
tăm munca de partid, organizatorică 
și politico-educativă, pentru a pre
veni oscilațiile, care în anii prece
dent au avut efecte negative asupra 
ritmicității producției

Pentru a pune capăt acestor încăl
cări ale ritmicității producției, acțio
năm cu perseverență asupra facto
rilor care le generează în această 
ordine de idei, ne preocupăm în 
mod deosebit de îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale a între
prinderilor. asigurarea ritmică a ma
teriilor prime și materialelor necesa
re producției Din studiul întreprins 
anul trecut de comitetul județean 
de partid, prin comisia economică la 

„iGrupul industrial de petrochimie. .
Borzești, s-a desprins concluzia că ‘ 
aici unele capacități de producție- 
erau folosite incomplet datorită lipsei 
unor materii prime sau livrării lor

JURISTUL
PRACTICIAN

la confruntarea
cu SPIRITUL

și LITERA legii
Constantin SOROCEANU

procuror

Profesiunea de prac
tician al dreptului so
cialist — prin însăși 
rațiunea ei - este a- 
dînc ancorată în viață 
Condiția sine qua non 
a activității rodnice a 
juristului practician 
este cunoașterea con
tinuă și profundă atît 
a legislației noastre, 
cît și a realităților 
vieții, unită cu asimi
larea și înțelegerea 
temeinică a politicii 
partidului Numai ast
fel va izbuti să deslu
șească in litera legii
— pe lîngă coordona
tele juridice — și 
adevăratele sale sco
puri sociale, numai 
astfel va putea face 
ca în mîinile sale le
gea să se realizeze în 
plenitudinea țelului 
său esențial, de in
strument al apărării și 
promovării intereselor 
fundamentale ale po
porului

In practica dreptu
lui socialist s-a impus
— ca o prezență fi
rească a zilelor noas 
tre — figura juristu
lui cetățean, a omului 
legii Conștient 
înaltele sale r... 
sociale, el e dator 
vegheze neobosit 
înfăptuirea acelei

firilor sociale și în 
primul rînd înlătura
rea tuturor neajunsu
rilor ce s-au mai ma
nifestat în munca unui 
jurist sau altul djn 
pricina insuficientei 
cunoașteri a condiții
lor și cerințelor con
crete ale vieții la care 
legea — prin ei — a 
fost chemată să râs-, 
pundâ

In practică, s-au în
tîlnit unele cazuri cînd 
legea a fost interpreta
tă în mod îngust, în 
litera și nu în spiritul 
ei Evident, în aceste 
cazuri scopul social al

puncte 
de vedere

zile de 
de Fier 
se im- 
în toți 
ca o mi-

.1 de 
meniri 

să 
la

___ ___ în
gemănări ce face ca 
legea să capete viață 
și viața să-și găsească 
un reazem de nădejde 
în lege. Socot că 3- 
ceasta este trăsătura 
comună a imensei 
majorități a slujitori
lor dreptului din țara 
noastră.

Procesul dezvoltării 
multilaterale a socie
tății ridică și în fața 
noastră sarcini mereu 
mai complexe Aceas
ta implică nn spor de 
strădanie și exigență 
In îndeplinirea îndato-

legii nu a fost atins, 
răspunsul dat acelei 
probleme concrete de 
viață nu a fost cel po
trivit.

De pildă, într-un 
proces în care se dis
cuta justețea măsurii 
desfacerii contractului 
de muncă luată de 
conducerea unei uni
tăți socialiste și con
testată în justiție de 
angajat, s-a dovedit 
că acesta — între alte 
abateri de la disciplina 
muncii — și-a lovit 
bruta) maistrul pe 
stradă, sub imputația 
că l-ar fi nedreptățit 
la încadrarea ,de sala
rizare Această faptă 
reprobabilă a produs o 
adîncă indignare în 
rîndurile muncitorilor 
unității respectivei ei 
s-au declarat unanim 
de acord cu îndepărta
rea celui care nu mai

merita să le fie alături 
Instanța de judecată' 
totuși, conchide că mă
sura desfacerii con
tractului de muncă.. 
nu se verifică cu exi
gențele legii, că lovi- 
rea maistrului petre- 
cindu-se in afara uni
tății nu putea fi reți
nută drept un act de 
indisciplină la locul de 
muncă (!) Drept care 
dispune în final rein
tegrarea în întreprin
dere a „nedreptățitu
lui".

în adevăr, litera le
gii prevede că măsura 
desfacerii contractului 
de muncă se poate lua 
pentru abaterile săvir- 
șite de angajați cu 
privire la îndatoririle 
lor de serviciu Ra
ționamentul instanței 
(fapta s-a petrecut in 
afara întreprinderii, 
deci nu poate constitui 
abatere de serviciu) a 
fost, așadar, pe o latu
ră de suprafață, con
form titerii legii Dar 
a răspuns oare și spi
ritului ei, a fost con
form cu viața ? Fără 
îndoială că nu I

Da, este exact, a lo
vit în afara întreprin
derii, dar nu este mai 
puțin exact că lovitu
ra n-a fost aplicată 
unui oarecare, ci pro
priului său maistru și 
nu dintr-o pricină 
străină de întreprin
dere, ci tocmai pen
tru o măsură luată de 
maistru în cadrul 
tribuțiilor sale
serviciu Nu erau oa
re suficiente argumen
te pentru a convinge 
că (totuși) dezlănțui
rea brutală a „nemul
țumitului" nu era de-

a-
de

(Continuare 
in pag. a II-a)

neritmice de către furnizori. Aseme
nea greutăți datorate defecțiunilor 
în aprovizionare s-au manifestat și 
la Fabrica de postav Buhuși, Fabrica 
de șuruburi Bacău întreprinderea 
șantier construcții-montaj din muni
cipiul Gh Gheorghiu-Dej Spre a se 
evita repetarea unor asemenea situa
ții. comitetul județean, organele șl 
organizațiile de partid din județ au 
acordat o atenție deosebită încheie
rii din timp a contractelor economi
ce cu furnizorii de materii prime, 
astfel îneît să se . asigure o bună a- 
provizionare tehnico-materială încă 
din primele zile ale noului an de pro
ducție

Tinînd seama de unele aspecte ne
gative manifestate In anii trecuți, în 
atenția noastră se află și îmbunătă
țirea gradului de utilizare a mași
nilor și utilajelor din toate între
prinderile. La Uzina metalurgică Ba 
cău. de exemplu, mașinile din secția 
de prelucrări mecanice au avut în 
anul 1969 o încărcare medie mai mică 
de 2 schimburi. în vederea ridicări' 
acestei încărcări la 2.2—2.4 schimburi 
așa cum prevăd sarcinile trasate de 
plenara C.C al P.C R din decembric- 
1969. se elaborează studii, atît In în
treprinderea amintită, "cit și în ce
lelalte unități în care s-au constatat 
asemenea fenomene ' Mașinile care 
nu-și vor găsi o utilizare cores
punzătoare vor fi declarate disponibi
le. în vederea transferării lor în alte 
unități unde se simte nevoie de ele

Cu deosebită energie vom acționa 
pentru ca fiecare unitate industrială 
să se încadreze în consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
Pentru anul 1970, la uzina de cau
ciuc de la Grupul industrial de petro
chimie Borzești. de exemplu, s-a pre
văzut un plan 
tone feno! mal 
tea Instalației 
neîncadrării în 
izopropiliienzen

la Fabrica de posl 
de șuruburi Bacă
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Zile obișnuite, 
muncă la Porțile 
O lumină rece 
praștie orbitor 
atomii văzduhului,
reasmă a iernii Densitatea 
aerului și reverberația a- 
cestei lumini fac ca lucru
rile să pară pretutindeni 
apropiate. De pe. șoseaua 
săpată recent undeva, sus, 
în plin munte, de pe va
rianta drumului național 
nr. 6, situată la 40—60 de 
metri deasupra vechilor căi 
rutiere, incinta marelui 
șantier din mijlocul fluviu
lui — locul decisiv al con
strucției. locul barajului și 
al centralei electrice — 
pare un decor cartonat, pe 
care-1 poți atinge cu mîna. 
în viteza mașinii care a- 
leargă pe nona șosea, pa
norama șantierului, văzută 
de sus. capătă mișcare de 
caleidoscop Totul îți fuge 
și totul rămîne în tine, ma
terial aproape. dezvelin- 
du-ți alt unghi și altă cu
loare, mai înainte ca pri
ma senzație să te umj le 
deplin Fulgurarea de ima
gini pretinde comentariu 
muzical Simți nevoia să 
auzi în surdină, 
după goana luminii, o me
lodie. sau poate chiar mai 
puțin — o adiere.

Uneori, în cîte a clipă, 
poți să auzi, de pe munte, 
Dunărea

A'ci, Dunărea nu se mai 
aude de mult, covîrșită de 
zgomotul gigantic al șantie
rului A rămas doar ca o 
notă, insesizabilă în învă
păierile marii orchestre a 
muncii. Și totuși, uneori, 
toate instrumentele tac. si 
atunci poți să auzi, o cli
pă, Dunărea

Transpusă într-o 
lapidară de ziar, o 
de clipă a fost clipa 
după amiaza zilei de 
bată: 13 decembrie, 
într-un punct 
șantier, un grup de 
structorl a atacat o 
lucrare. Atunci 
tocii șantierului 
cadrul comp'exnlui 
Porțile de Fier au turnat 
— și în clipa aceea s-a au
zit numai Dunărea — ce) 
dintîi metru cub de beton 
la fundația marelui baraj 
deversor care va stăvili «- 
pele fluviului

A fost numai o 
un contrapunct 
clipa cînd toate 
instrumente ale orchestrei 
au încetat și cînd toate prl- 
viri'e ș-au îndreptat spnr 
punctul acela Șantierul, ev 
toți oamenii' lui. suspendat’

ritmată

știre 
astfel 

din 
sî to

cind, 
al marelui 

con- 
nouă 

construc- 
2 din 

t.C.H.

clipă — 
simfonic, 
celelalte
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cu respirația de fiecare 
mișcai e a grupului de con
structori. au privit sure 
punctul acela Apoi respi
rația șantierului a reintrat 
în normal Ca întotdeauna 
în astfel de clipe, rapoar
tele transmise direcției ge
nerale a șantierului au su
nat simplu și calm : „Ope
rația a decurs în cele mai 
bune condiții" ș,: totul

Si totuși, o clipă-lstorle, 
o clipă caie îngheață 
într-o imagine elocventă 
o ipostază a mișcării - 
unei mișcări deosebit 
profunde și de dinamice 
oferind-o privitorului ca 
o veritabilă sinteză 
viață

Pentru că înainte de 
ceasta clipă au fost altele, 
multe altele A fost, de pil-

a 
de

pe 
de

neromunțutu
a unui munte

de piutru

reportaj de Ilie PURCARU

a reintrat în normal, clipa 
aceea de suspensie s-a to
pit asemenea unui val 
s» topește în apele fluviu
lui. înghițită 
gigantic al
Fluviul, oamenii și istoria 
au trecut mai departe O 
clipă un eveniment care, 
fără să se includă se
riilor. rămîne totuși numai 
atît, o treaptă în istoria iu 
mii de trepte a marii con
strucții i barajul Porților 
de Fier - cel mai mare 
din Europa munte de pia
tră înalt de 80 de metri și 
înglobind 320 000 metri cubi 
de beton, pe osatura a 3200 
tone de armături de oțel 
— a prins a se naște în n- 
ceastă clipă In care s-a 
auzit cum vorbește Dună
rea

de clocotul 
șantierului

de producție cu 500 
mic decît capacita- 

respective, datorită 
consumul normat d° 

Ne propunem să 
inițiem, prin comisia economică a 
comitetului județean de partid, îm
preună cu specialiștii din uzină, un 
studiu amănunțit al cauzelor neîn- 
cadrării în consumurile nrevăzute In 
proiect, pentru a stabili măsurile 
tehnice și organizatorice care să de
termine respectarea strictă a para
metrilor tehnologici de funcționare a 
instalației 
creșterea 
fenolului

Socotim 
bilitâți de reducere 
specifice planificate

eliminarea’ pierderilor și 
gradului de recuperare a 
din apele 
că există

reziduale
încă mari posi- 
a consumurilor 

și la Complexul

(Continuare în pag. a IlI-a)

Laminorul nr. 3 al „Industriei sirmei
din Cimpia Turzii

u

ci lucrare de înaltă 
tehnicitate, etalon al 
unei adevărate măies
trii profesionale — așa 
poate fi numită con
strucția laminorului

nr. 3 al uzinei din 
Cimpia Turzii — cel 
mai modern laminor 
de sîrniă de acest gen 
din tară. Noul nbiec-

tiv produce sfrmă la
minată potentată. în 
fotografie • Clădirea 
toului laminor.

Foto : Gb. Vinii li

0 DISPUTĂ

dă, cu două luni înainte, 
clipa dintr-o zi de oc
tombrie, consemnată cu 
majuscule în cronica șan
tierului Au început a- 
lunci lucrările baraju
lui deversor î clipa aceea 
dintr-o zi de toamnă, din 
ziua de 12 octombrie 1969, 
Cînd s-a produs prima puș- 
eătură sub albia Dunării, 
în vederea încastrării di
gului deversor în stîncile 
de pe fundul fluviului Dar 
mai întîi, ca să se ajungă 
la această clipă, s-au su- 
praînălțat, în zile și nopți 
în care clipele au însem
nat tot 
sionate, 
amonte 
evacuat 
cubi de 
tardoului celular, s-au tăia*

‘
S-ja*
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i

atîtea eforturi pa- 
eroice. digurile din 
și din aval s-a» 
peste 500 000 metri 
apă din incinta bti-

&

INTR-ADEVĂR INSOLUBILĂ?
practică și de principiu privind planul de valorificare® 0 problemă

a cercetării științifice®Estimația avantajelor a fost abstractă sau rezolvarea
era nerealistă?®Necoordonarea propunerilor grevează finalizarea soluțiilor

Un sondaj tnopinat întreprins, nu 
de mult de specialiști de la Direcția 
generală control-tevizie din Ministe
rul de Finanțe în unele colective ști
ințifice bugetare și unități de produc
ție colaboratoare ale acestora a scos 
la iveală pe lîngă aspecte pozitive ale 

respectivei conlucrări și neîndepli- 
nirea unor prevederi ale Planului de 
stat de valorificare a cercetării știin
țifice pe anul 1969 - parte a pla
nului de stat anual de cercetare t 
printre acestea și o Importantă so
luție nominalizată spre finalizare — 
tema „Optimizarea planului anual de 
aprovizionare cu combustibil și ener
gie" Inclusă In plan la propune
rea Academiei, prin intermediul uni
tății inițiatoare - Institutul de cer
cetări energetice - această soluție 
este însoțită de precizarea • „pe un 
an viitor apropiat" Din context 
reiese cu suficientă claritate că 
prin aplicarea el d<- -ătre numeroși 
beneficiari - Direcția energiei din 
C.S.P. for central ai cărui specialiști 
au participat la cercetările și experi
mentările preliminare Ministerul Mi
nelor Ministerul Petrolului. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma-

șinl, Ministerul Industriei Lemnului 
etc. — s-ar fi realizat pe ansamblul 
țării, încă din anul 1969, economii de 
circa 60 milioane lei Pentru pe
rioada următoare se preconizau, 
anual, economii constante de circa 
90 milioane de lei Toate aceste e.s- 
timații au rămas însă «implc calcule 
abstracte

La sfîrșitut tul 19(59 dosarul — și 
așa destul de voluminos - al acestei 
problema «-a îmbogățit cu încă un 
act procesul verbal de constatare a 
neîndeplinirii, semnat din partea Mi
nisterului de Finanțe, de controlorul- 
revizor Adrian Culianu iar din par
tea Institutului de cercetări energeti- 

de secretarul științific al acestuia 
ing Simion Faur Pornind ae 

acest document să luăm și noi act 
opiniile susținute. în cadrul an-

ce 
dr 
la 
de . 
chetei de față de reprezentanții fo
rurilor angrenate în îndeplinirea a- 
cestei sarcini

Institutul de cercetări energetice al 
Academiei Ne este exprimată aici 
nemulțumirea față de felul în care 
Direcția .energiei din C.SP a înțeles 
să trateze sarcinile ce-i reveneau în 
cadrul respectivei colaborări. O re

flectă și intervenția dr. ing Mihai 
I’etcu - șef de laborator în colecti
vul care a inițiat _
ția de cercetări economice în dome
niul energetic) - 
propus soluția pentru planul de stat 
de valorificare din anul care a tre
cut. deoarece noi am considerat - și 
considerăm - că ea putea fi aplicată 
în bune condiții că în acest fel s-ar 
fi adus economiei naționale avantaje 
considerabile. într-un sector esențial 
ce) al consumului de energie

Pentru a apropia soluția de cerințe
le si specificul energeticii noastre, am 
conturat-o de la bun început în trei 
variante în funcție de sursele de e- 
nergie utilizabile într-o etapă 
sau alta A’este variante pu
teau fi adaptate cu relativă »- 
șurință la anumite date concrete 
(privind repartizarea combustibililor 
înt.re sursele furnizoare și diverșii 
consumatrri) : după cum. Ia nevoie, 
puteau fi combinate între ele pen
tru a se obține o rezolvare optimă"

Teodor CAZACU

aceste cercetări (sec-
Institutul nostru a

(Continuare in pag. a IV-a)

drumurile de acefs, »-su 
efectuat comp'exele lucrări 
de organizare ,ă șantierului 
pentru timpul iernii .Și 
înainte de toate „acestea, si 
ca să se ajungă aici, a fost 
ziua de (> septembrie a anu
lui trecut, cînd s-a consu
mat, cu o lună înainte de 
termen, operația de închi
dere a incintei "pentru con
strucția barajului deversor, 
și mai înainte a fost ziua 
de 1.3 august, cînd s-a ter
minat prima etapă de zăgă
zuire a Dunării strămuta
rea ei pe albia nouă, ho- 
tărîtă și creată de om. O 
consemnare a tuturor mo- 
mentelor-cheie, a tuturor 
clipelor de asalt, a tutu
ror treptelor care au mar
cat noi etape, deschizînd 
noi orizonturi spre con
strucția colosului de beton, 
ar trebui să includă, prac
tic, activitatea întregului 
șantier, de la fila de în
ceput și pînă azi Pentru 
"că marele baraj deversor, 
care va stăvili apele mare
lui fluviu al Europei, e o 
piesă dintr-un ansamblu, 
dintr-un armonios și com
plex ansamblu în care toate 
elementele își răspund și 
se comoletează ca acordu
rile diferitelor instrumente 
în aceeași operă simfo
nică

Intre baraj și centrala 
electrică, între ecluză și 
portul aval sau amonte, 
între noua șosea, cu ceie 
36 de poduri, pasaje și via
ducte. și noua Orșova, ră
sărită spectaculos îri pei
sajul alpin, toate priveliș
tile se topesc una în alta, 
ca piese ale aceluiași edi
ficiu, convertite într-o uni
tate indestructibilă și ine
dită între două personaje 
care nu se cunosc între ele. 
între, să zicem, cofratorul 
de betoane losif Radu, pe 
care l-am întîlnit iucrînd 
la sala turbinelor, la cen
trala electrică.' meșter
experiența Bicazului si a 
Argeșului, autor al cîtorva 
recorduri în întrecere, șl 
tînărul șofer Gheorghe 
Bîlă. venit pe șantier doar 
de cîteva zile. care 
își are locul de muncă la 
vreo zece kilometri depăr
tare de centra’a electrică: e 
legătura care i-a făcut pe 
amîndoi. în aceeași clipă, 
să-și îndrepte privirile sp^e 
incinta barajului și să -i"dă 
— în aceeași clipă — Du
nărea E acel curent de 
înaltă tensiune care face

(Continuare în pag. aV-a)
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clădită pe securitate,
pe o largă colaborare

Convorbiri cu acad. M D MILLIONȘCIKOV 
și prof D G TOMAȘEVSKI

In problemele privind înfăptuirea securității europene ji or
ganizarea unei conferințe general-europene iși spun părerea in 
cele ce urmează doi reprezentanți marcanți ai vieții științifice 
și obștești din Uniunea Sovietică . acad M P --- =•—
prim-vicepreședinte al Academiei de științe a 
O G Tomașevski, șeful secției de relații 
cadrul Institutului de economie mondială și 
oaie al Academiei de

La întrebarea : Ce considerați că 
trebuie să se întreprindă In pre
zent pentru dezvoltarea procesului de 
destindere, pentru înaintarea pe ca
lea securității europene și pentru ex
tinderea cooperării intre toate țările 
continentului, acad. MILLIONȘCI
KOV a răspuns .

— Programul elaborat și propus de 
țările socialiste europene în vederea 
înfăptuirii securității continentului 
este bine cunoscut El a fost cu cla
ritate expus in importante documen
te. cum sint Declarația de la Bucu
rești (iulie 1966). Apelul de la Bu
dapesta (martie 1969), Declarația 
Consfătuirii de la Praga din octom
brie 1969 a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, pre
cum și In comunicatul Intîlnirii 
conducătorilor de partid și de stat, 
care a avut loc la Moscova la 3 și 4 
decembrie 1969 Propunerile conținu
te în aceste documente definesc cu
prinzător procesul de creare a unui 
sistem trainic de securitate europea
nă, deschis tuturor țărilor continen
tului. și personal le consider
o bună bază de pornire pentru un 
fructuos dialog intereuropean

ca

Completivă cele afirmate mai 
prof. D. G. TOMAȘEVSKI a 
clarat :

JUt, 
de-

— Pentru progresul destinderii și 
înfăptuirii securității europene exis
tă o gamă largă de posibilități atît 
pentru guvernele țărilor europene, 
cît și pentru opinia publică, inclusiv 
personalitățile din domeniul științei

științe a U.K.S.S

D Millionșcikov,
U.R.S.S., și prof, 

internaționale din 
relații internațio-

și culturii. Mi se pare important să 
fie fructificate toate căile posibile 
care duc la întărirea securității eu
ropene și la extinderea cooperării. 
Am în vedere măsuri multilaterale, 
bilaterale și chiar unilaterale, dacă 
ele slujesc acestui scop De cea mal 
mare importanță mi se pare orga
nizarea conferinței general-europene.

Consider că în prezent există pre
mise favorabile pentru convocarea 
si ținerea cu succes a conferinței, 
în această privință, o însemnătate 
deosebită are poziția stabilită în co
mun de țările socialiste europene. 
Un aii element important îl consti
tuie. după mine, larga mișcare de 
opinie din țările Europei occidentale, 
cu participarea a diferite pături ale 
populației, in favoarea convocării 
acestei conferințe în sprijinul aces
tei afirmații amintesc atît numeioa
se întîlniri ale reprezentanților opi
niei publice, ale oamenilor de știin
ță din diverse țări europene, cît și 
unele deplasări ivite în pozițiile gu
vernelor din diferite țări ale Euro
pei occidentale După părerea mea. 
aceste deplasări se datoresc, pe da 
o parte. proceselor obiective ale 
dezvoltării relațiilor internaționale, 
care confirmă interesul obiectiv al 
tuturor țărilor europene în întărirea 
securității pe continent, iar. pe de 
altă parte, tocmai cerințelor expri
mate și acțiunilor desfășurate de 
forțele democratice si progresiste

Convorbiri realizata do 
Silviu PODINA

(Continuare in pag. a V-a)
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DIALECTICA
DIVERS
La pescuit

Legile pescuitului interzic ca
tegoric folosirea unor materiale 
explozive. Măsura restrictivă 
are în vedere nu numai ocro
tirea fondului piscicol, dar și 
evitarea unor posibile acciden
te. Cu toate acestea, unii in
divizi continuă să practice, și 
încă pe scară largă, acest sis
tem. Iată un caz recent petre
cut la Puntea Chirii, pe valea 
Bistriței. Procurîndu-și (e nece
sar de văzut cum) materia
lul exploziv de la întreprinde
rea minieră Leșul Ursului, 
Ilie Apetrii din comuna Crucea 
(Suceava) a plecat, împreună 
cu un cunoscut, la pescuit de 
lostriță — specie ocrotită prin 
lege. Rezultatul ? Omul — care 
nu se pricepea să mînuiască ex
plozivul — s-a accidentat grav, 
pierzîndu-și brațul drept. Cî
teva zile mai tîrziu, un alt act 
de braconaj : un grup de mun
citori de Ia transformatorul 
de apă au introdus curent de 
înaltă tensiune în rîu. Toți 
peștii de pe o rază de o sută 
de metri — între ei și puieți — 
au murit. Invităm organele de 
resort să supravegheze mai a- 
tent zona. După cum se vede, au 
ce pescui.

SPA ȚIULUI
ARHITECTURAL

Deși abia dată în folosință și Incom
plet terminată. Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava se bucură as
tăzi de o anumită notorietate. In sta
diul de proiect ea a întrunit apre
cieri elogioase din partea unor 
specialiști din țară și străinătate, a 
făcut obiectul unor prezențe în coloa
nele presei, iar fotografia machetei 
sale a văzut nu o dată lumina tipa
rului. Autorii săi, arhitecții Nicolae 
Porumbescu și Maria Porumbescu- 
Vaida, și-au cîștigat un bun prestigiu 

și în 
ale

Revedere
O cetățeană din Eforie, Florica 

Nicolae, in vîrstă de 27 de ani, 
a trimis o scrisoare Inspectora
tului miliției municipiului Bucu
rești. Solicita ajutor pentru a-șl 
regăsi tatăl de care se despăr
țise — datorită 
mite împrejurări 
sta de doi ani. 
țări îndelungate, 
ficarea a peste 1 000 de 
soane și o vastă corespondență, 
lucrătorii Serviciului de eviden
ță a populației de la l.M.M.B. 
l-au identificat pe losif Szilaghi 
din Oradea, str. Costaforu 25 — 
și el, la rîndul său, dornic să-și 
revadă fiica. La satisfacția celor 
ce se revăd, după un sfert de 
veac, se adaugă și mulțumirea 
lucrătorilor de miliție care au

unor
— Za
După 
după

anu- 
vir- 
cău- 
veri- 
per-

lucrătorilor de miliție care 
reușit să-i ajute.

Trei 
mușchetari

9

la Buftea
Au apărut, din senin, la Buf

tea. Nu pe platourile cinemato
grafice. tn comună, pe stradă. 
In loc de spade, contemporanii 
Athos, Porthos și Aramis , se 
înarmaseră, după obiceiul pușla- 
malelor, cu pari smulși din gard. 
Cine se nimerea pe strădă, fa- 
ță-n față cu... mușchiuloșii, era 
condamnat. Au bălut și insinge- 
rat. in seara aceea, nu mai pu
țin de treizeci de persoane, băr
bați și femei. Erau ca sălbatici. 
Pentru a fi duși la postul co
munal, a fost necesar concursul 
cîtorva lucrători de miliție — 
să-i apere de furia cetățenilor. 
Acum, cei trei huligani (Nico
lae, Toader și loachim Cordu- 
neanu de 19, 20 și respectiv 22 
de ani) fac declarații de pocăin
ță. Tirziu, cavaleri !

Vinovății
9

nu-s departe i
Fusese condamnat — de șapte ' 

ori I — pentru diferite infrac- I 
țiuni. Ultima oară căpătase o I 
condamnare de zece ani. Moți- I 
vul i de-la-pi-da-re. După acest 
episod, Constantin Barbut a gă- I 
sit „înțelegere" la Uniunea ju- I 
dețeană a cooperativelor de pro- 1 
ducție Dolj, care l-a încadrat | 
ca... gestionar la un magazin in- I 
tercooperatist. La puțin timp du- > 
pă ce luase gestiunea în primi- . 
re, el a delapidat (din nou 1) o ' 
importantă sumă de bani. A- > 
cestea sînt faptele. Urmează ca I 
justiția să-și spună cuvîntul | 
Nădăjduim că alături de delapi
dator vor apărea de această dată I 
în fața instanței și... susținătorii. I 
Vinovății nu-s departe ! ’

Hotărîre I
fermă, în 
spiritul legii |

Cu citeva zile in urmă rela
tam despre o eroare comisă, cu I 
bună știință, în timpul unei an
chete, de lucrători ai Inspecto- I 
râtului de miliție Dîmbovița, i 
(Vrind să scoată de sub invi- I 
nuire pe căpitanul Alexandru | 
Cazacu, din cadrul inspec
toratului respectiv, care co- I 
misese un grav accident de cir
culație la volanul propriei sale ' 
mașini, lucrătorii de miliție in- j 
sărcinați cu ancheta au specificat I 
in dosar că învinuitul ar fi func- | 
ționar, muncitor — pentru a nu 
fi trimis în fața Procuraturii mi- I 
litare). In vremea cînd relatam I 
acestea se definitiva cercetarea ' 
cazului, stabilindu-se și faptul că I 
organele procuraturii nu au cu- I 
noscut că vinovatul era lucrător I 
de miliție. Mergînd pe linia in- i 
transigenței în apărarea legalită- I 
ții socialiste, urmărind asigura- | 
rea probității profesionale și 
respectarea strictă a adevărului I 
în orice situație, conducerea Mi
nisterului Afacerilor Interne a I 
hotărît : scoaterea din rindurile i 
cadrelor M.A.l. a căpitanului I 
Alexandru Cazacu și a capita- | 
nului Nicolae Petre (care a con
dus ancheta și a denaturat ade- I 
vărul), precum și sancționarea I 
altor cadre vinovate in acest ' 
caz. Procuratura militară conți- | 
nuă anchetarea lui Alexandru I 
Cazacu, in vederea stabilirii vi- I 
novăției sale. .

Rubrică redoctotă de i | 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU

eu sprijinul corespondenților ‘ 
„Scînteii" |

printre profesioniștii noștri, ca 
rîndul unor cercuri mai largi 
opiniei publice

Dacă ar fi să alegem o idee 
uzitoare a acestei creații, ea 
„unitatea 
transpusă tn spațiu) arhitectural In
tr-adevăr, această unitate se regă
sește atît în organizarea interioară a 
edificiului, cît și în relația dintre 
interior și exterior. Ea rezultă ne
mijlocit din însăși tema-program a 
casei de cultură In accepția actuală, 
casa de cultură este o instituție care 
reunește „consumul" cu „producția" 
culturală i sala de spectacole cu cercu
rile de teatru, balet și instrumente i 
biblioteca cu cenaclul literar j sala 
de expoziții cu cercurile foto și plas
tic | sala de dans și clubul cu for
mația de estradă etc. Aceste legături 
orizontale multiple determină o 
strînsă interacțiune a celor două 
mari secțiuni verticale, corespunzînd 
„consumului" (sala de spectacole, sala 
de conferințe, sala de expoziții, sala 
de dans) și „producției" (diferitele 
cercuri de amatori sau. cum se mai 
spune, partea de club) O asemenea 
interdependență face ca funcțiunea 
complexă a casei de cultură să ca
pete unitate, ceea ce îi permite și 
impune să fie găzduită într-o clădire 
unică.

In mod evident, la Casa de cultură 
din Suceava dominantă este suita 
funcțiunilor de consum (sala mare are 
800 de locuri, sala mică — 200). cu
prinsă îritr-un interesant organism 
spațial într-o mișcare amplă, spira
lată, acest organism contopește sala 
de dans de la subsol cu holul prin
cipal și garderoba de la parter, cu 
foaierul de la primul etaj și sala de 
expoziții de la al doilea, cu sala de 
conferințe și sala de spectacole. Con
tinuitatea spațiului este asigurată 
prin jocul elegant al rampelor, prin 
goluri verticale care străbat liber 

■ două sau mai multe niveluri, prin 
perforări neașteptate ale elementelor 
structurale care Încadrează imagini 
de un deosebit efect plastic, sau stră
pungeri de axe transversale, cu va
loare de introspecție Discontinui
tatea, delimitarea subdiviziunilor (re
lativă desigur) se realizează în ca
zul sălii de conferințe printr-o ușă 
monumentală care poate fi rabătută 
in poziția „închis" sa» „deschis", iar 
în cazul sălii de spectacole - 
printr-un fundal-draperie, care poate 
fi complet anulat, permițînd fuziunea 
directă a sălii cu foaierul

Cel de-al doilea organism spațial 
corespunde suitei funcțiunilor de 
club și este oarecum mai simplu. O 
a doua intrare conduce la holul scă
rii, reluat pe trei niveluri, într-o in
teresantă viziune de rampe, grinzi, 
pereți plini sau traforați Acest nod 
grupează biblioteca, sala de expozi
ții, clubul-bar și toate cercurile, pre
cum și anexele scenei și administra
ția. Ideea continuității spațiului este 
și aici prezentă, atît în cazul clubu
lui — al cărui tavan înalt îi permite 
conlucrarea cu holul de la parter — 
cît și al holului propriu-zis. dezvol
tat de la cota terenului pînă la plan- 
șeu) etajului al doilea și chiar la 
cornișa edificiului

Așadar, iată două organisme spa
țiale paralele, grupînd fiecare cîte 
o suită de funcțiuni. Delimitarea însă 
nu este de loc rigidă, legăturile ori
zontale necesare făcîndu-și loc la 
diferite niveluri Sala de conferințe și 
sala de expoziții au acces din am
bele sensuri, după cum între sala de 
dans și clubul-bar există o trecere 
care prelungește una dintre axele 
transversale descrise

Am dori însă să 
observație 
celor cîteva luni de 
edificiului : există <> anumită contra
dicție intre dorința autorilor de rea
lizare a continuității spațiului și ce
rințele funcționale de izolare impuse 
de natura unor activități simultane 
Golurile verticale ale scărilor și ho
lurilor, prelungite și întrepătrunse, 
creează în fapt o colosală cutie de 
rezonanță, care amplifică zgomotele 
și sunetele produse de formațiile in
strumentale, corale, de dansuri, ca 
și cele inerente circulației unui mare 
număr de oameni Fenomenul

călă- 
ar fi 

continuu-discontinuu"

loc ca urmare a lipsei unei tratări 
acustice corespunzătoare a sălilor de 
repetiții, iar urmările sale fac aproa
pe imposibilă desfășurarea concomi
tentă a unei conferințe sau a unui 
spectacol și a activităților curente 
din cercurile „fonoemițătoare" sau a 
unei reuniuni în sala de dans. Buna 
funcționare a bibliotecii este pusă 
și ea sub semnul întrebării. Este a- 
devărat că tratarea acustică ar fi 
fost extrem de costisitoare, dar dat 
fiind acest lucru, poate că n-ar fi 
stricat ca autorii să prevină efectele 
sonore și să considere concepția lor 
privind continuitatea nu numai din 
punct de vedere strict spațial.

Spuneam că o idee călăuzitoare 
unică regăsim și în relația dintre 
interior și exterior Prin amplasa
mentul ales, Casa de cultură din Su
ceava reprezintă edificiul-cheie al 
pieței centrale a orașului. Intr-ade
văr, piața, deschisă pe una din la
turi către dealul cetății de scaun, 
poate fi socotită încheiată abia a- 
cum, după construirea Casei de cul
tură. Clădirea ei se află față în față 
cu dealul cetății, echilibrînd compo-

cronica
de arhitectură

ziția de ansamblu. Spunem „dealul 
cetății" pentru că, din păcate, forma 
pieței face ca imaginea cetății pro- 
priu-zise să nu poată fi percepută 
decît de pe latura ei exterioară și 
să rămînă nevăzută din interior. Fa
țada principală a noului edificiu este 
orientată totuși spre piață și, impli
cit, spre imașinea virtuală a glori
oaselor vestigii. Această fațadă este 
astfel concepută îneît nu întrerupe 
continuitatea : terase ascendente des
chid larg vederea celor din holul sau 
foaierul clădirii Cornișa amplă ocro
tește și invită și ea

Dacă tema fundamentală a Casei 
de cultură din Suceava se leagă de 
organizarea .spațiului, nu e mai pu
țin adevărat că pot fi identificate în 
această compoziție numeroase alte 
teme importante, în planul compu
nerii volumelor, utilizării materiale
lor de finisaj sau gamei cromatice. 
Cercetînd numai reprezentările fo-

tografice, tn două dimensiuni, ale 
ceste) opere, se poate naște teama 
nu cumva bogăția elementelor 
alunece In exces formal. Această tea
mă dispare însă la fața locului.

Punerea în lucru a materialelor 
poate să pară curioasă, atunci cînd 
betonul și piatra artificială sînt aco
perite de crestături inspirate din cio
plirea lemnului De altfel, numeroa
se forme se inspiră din motivele ar
hitecturii populare. Prelucrarea lem
nului mai ales — prezent pretutin
deni — vădește o înrudire strînsă 
cu spiritul constructorului anonim 
al satelor noastre. Aceeași înrudire o 
recunoaștem în sobrietatea alegerii 
materialelor de finisaj care, cu rare 
excepții, sînt de cîteva categorii: al
bul marmurei sau al pietrei artifi
ciale, sau al tencuielii, sau al zugră
velii, sau al ipsosului este dominant. 
In al doilea rînd, lemnul de diferite 
esențe, care alcătuiește sau îmbracă 
timplăria. lemnul 
balustradelor, al 
decorative. Apoi 
al mochetei și 
tapiseriilor care 
nele panouri parietale, a) drape
riilor și al cortinei. In fine, sticla și 
metalul, însuflețite de reflexe în 
proporție inversă cu transparența. 
Sobrietatea cromatică rezultată tem
perează și controlează spațiul, asi
gură o unitate cu adevărat simfoni
că arhitecturii. Ar fi fost de dorit 
să fie evitate unele stridențe locale, 
cum este peretele zugrăvit vernil al 
clubului sau culoarea unor pardo
seli de P.V.C., deoarece distonează ne
plăcut în ansamblul lucrării

Edificiul Casei de cultură din Su
ceava reprezintă o încercare reușită 
de a continua tradiția în concep
ție modernă, 
notăm faptul 
monumentală 
cutate i abia 
se va putea 
hitectura 
asemenea, printre neîmpliniri, men
ționăm biblioteca și clubul-bar, a că
ror echipare în vederea dării în folo
sință este în curs de desfășurare. 
Făcînd abstracție de acestea, putem 
afirma că Suceava s-a îmbogățit cu 
un nou edificiu reprezentativ; apre- 
ciindu-i valoarea. îl situăm printre 
reușitele incontestabile ale arhitectu
rii românești contemporane

a- 
ca 
să

mobilierului, al 
unor elemente 

materialul textil 
al tapiseriei, al 
vor îmbrăca u-

Inainte de a încheia 
că lucrările de 
n-a» fost încă 
după realizarea 
judeca definitiv 

Casei de cultură

artă 
exe- 

lor 
ar- 
De

rectorul general. După 
cum nu și-au mai adus a- 
minte nici de faptul că 
aveau obligația legală să 
răspundă ziarului și sem
natarului scrisorii cu pri
vire la modul de rezolvare 
a sesizării Așa se face că 
răspunsul C.E.I.L. Pi
tești a fost arhivat, la pri
mire, zcu cea mai mare 
ușurință și găsit, cu mare 
greutate, abia cu prilejul 
investigațiilor noastre fă
cute la minister (la 13 ia
nuarie) Cu ce s-au soldat, 
oare, toate rezoluțiile aș
ternute pe această scrisoa
re, dacă nici după opt luni 
de la primirea ei nu 
dat nici un răspuns ?

Este un lucru bun 
scrisorile primite de 
cetățeni (direct sau 
intermediul altor organe) 
sînt citite de tovarăși din 
conducerile instituțiilor, 
care dau indicat» precise

vedește faptul că sesizarea 
cu un conținut atît de grav 
n-a fost rezolvată nici
pînă acum Ea a fost pa
sată inspectorului princi
pal Radu Dumitru, care a 
ținut-o pur și simplu în 
sertar tot timpul ~ 
— iată o întrebare 
ar trebui reflectat.

Aceeași soartă a 
și o altă sesizare, , 
la Consiliul popular jude
țean Vîlcea la 10 octombrie 
și repartizată de către se
cretarul comitetului execu
tiv, pentru cercetări, servi
ciului balnear al consiliu
lui ; n-a fost soluționată 
nici pînă astăzi. Șeful 
serviciului balnear. Iulian 
Trică a dat-o salariatului 
Nicolae Drăgoi. care nu
mai el singur poate să știe 
ce a făcut cu ea.

Alteori, lipsa de răspun
dere în soluționarea sesi
zărilor îmbracă forme și 
mai grave, depășind limi
tele neglijenței Conduce
rii U.J.C.A.P. Olt f-a 
fost înaintată, de către re
dacție, la • 18 octombrie 
1969, sesizarea unor coope
ratori din Strejeștii de 
Sus, în legătură cu o sea
mă de sustrageri din avu
tul obștesc .al C.A.P Pre
ședintele (de atunci) al 
U.J.C.A.P., Dumitru Cris- 
tea, a repartizat sesizarea 
pentru 
torului 
care a plecat 
teren și., dus 
rece, ulterior, 
rat la altă unitate 
fi întîmplat 
scrisoare 
cercetată 
mai află 
fostului 
meni din 
nu știe Cert este un sin
gur lucru ■ că scrisoarea 
nu se găsește.

Ne-am ocupat, tn rin
durile de mai sus, de nu
mai cîteva cazuri din mul
tele constatate pe teren 
cu prilejul investigațiilor 
făcute de noi pe urmele 
unor scrisori nerezolyate 
î» termenul legal Tn toa
te aceste cazuri, ca și în 
altele asemănătoare. Ață- 
cerea are una aceeași 
cauză : fetișul ..rezoluției", 
al formulei magice care. ? 
dată așternută pe hîrtie, 
ar rezolva, chipurile, totul. 
Abuzuri. drepturi bănp<-‘i 
neachitate cu lunile - ah, 
cît de prompt ar mai fi sărit 
respectivii funcționari dacă 
ar fi fost vorba de proble
me care să-i atingă perso
nal — continuă să nersiste, 
netulhurate. sub „acoperi
șul" rezoluțiilor neurmărite 
si necontrolate.
este însă 
afectivă a 
poate fi 
această 
pilor 
>iv

La fel ca tn ceilalți ani, 
și în cursul anului trecut, 
redacția ziarului nostru a 
trimis pentru rezolvare 
unor instituții de stat nu
meroase scrisori primite 
de la cetățeni. Dar, deși 
au trecut, în unele cazuri, 
multe luni de zile de la 
expedierea lor, Încălcîn- 
du-se astfel una din nor
mele ce reglementează re
zolvarea în cadrul a- 
numitor termene preci
se, o seamă de scrisori au 
rămas, pînă acum, fără 
răspuns. Pentru a afla ce 
s-a întîmplat 
deplasat la 
cauză. Ce se

Ministerul 
limentare. La 
1969, biroul de sesizări a 
înregistrat scrisoarea mai 
multor cetățeni din comu
na Bărbătești — Vîlcea, 
privind neachitarea, de 
către centrul local „Vinal- 
cool", a sumelor de bani 
cuvenite pentru cantitățile 
de produse predate de ei. 
A fost îndrumată, pentru 
rezolvare, la Direcția in
dustriei vinului, băuturilor 
și tutunului, unde a fost 
citită și adnotată de către 
directorul Vasile Bocan- 
cea. De rezolvarea ei urma 
să se ocupe ing. Olimpia 
Dincă. Aceasta a dat, după 
un timp, scrisoarea unei 
subalterne, ing. Olga Ra- 
vigan, cu indicația scrisă 
de a o îndruma, prin bi
roul de sesizări, la Direc
ția industriei conservelor, 
din minister, competentă 
s-o soluționeze. Numai 
prin rezoluțiile puse 
scrisoare de către doi 
de serviciu din cadru] 
recției conservelor, 
Ion Di cu și ing Vasile 
Cubleșanu, scrisoarea a 
ajuns din nou acolo de 
unde venise, adică la Di
recția industriei vinului 
(„Producătorii reclamă u- 
nitățile „Vinalcool" și nu 
fabricile de 
notează, 
ing. V. 
ce s-a 
și apoi 
direcție 
declina 
competența 
celeilalte, s-a _______ ...
sfîrșit, să se ceară relații, 
în legătură cu faptele re
latate de cetățeni în scri
soare, la întreprinderea de 
industrie alimentară a ju
dețului Vîlcea. Ar fi fost 
de așteptat ca, după atîta 
tărăgănare, scrisoarea res
pectivă sâ-și găsească, în 
sfîrșit, rezolvarea. Dar, din 
păcate, lucrurile nu se cla
rificaseră nici pînă la 13 
ianuarie a.c., data vizitei 
noastre la minister. „Mai 
dați-ne răgaz cîteva zile" 
— a stăruit, cu acest pri
lej. ing Iulian Petrescu, 
directorul tehnic a) Direc
ției industriei conservelor 
Pentru ca. după cele cîteva 
zile de răgaz solicitate, șă 
aflăm c» uimire de la a- 
cesta că „rezolvarea pro
blemelor semnalate în scri
soare nu intră în competen
ța M.I.A “ (! ?) Avem
de-a face, fără doar și poa
te, cu o mostră din cele 
mal crase de formalism și 
birocratism Un caz .care 
dovedește cu prisosință că 
noianul de adnotări așter
nute pe scrisori nu est«- 
de natură să grăbească re
zolvarea lor. ci. dimpotrivă, 
îngreunează circuitul lor 
normal în instituție și di
minuează simțul de răspun-

cu ele, ne-am 
instituțiile în 
constată ?
Industriei A-
10 septembrie

că. 
pe 

șefi 
Di- 
ing.

conserve" — 
la 2 decembrie, 

Cubleșanu) După 
plimbat săptămîni 
luni în șir de la o 

la 
de

alta, care-și 
fiecare dată 

în favoarea 
hotărît, în

dere tn soluționarea lor. 
De ce a trebuit să treacă 
mai bine de patru luni de 
z>le ca să se constate că 
faptele nu sînt de compe
tența M I A., cînd pe baza 
unei simple investigații, se 
putea cunoaște acest lucru 
încă de la primirea scriso
rii în minister ?

Ministerul 
Lemnului. La 
a fost primită 
rea ing. Ion 
București cu 
lipsa de preocupare a or
ganelor locale din subor- 
dinea ministerului pentru 
valorificarea unei mari 
cantități de masă lemnoa
să aflată în oglinda lacu
lui de acumulare 
(circa 150 mc lemn 
și despicat, 
demolarea 
I.C.H și 
unor arbori), 
a fost repartizată, de

Industriei
14 mai 1969 
aici sesiza- 
Ursu, din 
privire la

Vidraru 
rotund 

provenit din 
construcțiilor 

din doborîrea 
•Scrisoarea

s-a
că 
la 

prin

O
POȘTE Să ZRCM" ® SCRISORI FaRă RĂS
PUNS ...SI 0 SECȚIUNE PRINTR-UN HĂȚIȘ

BIROCRATIC

„AM AȘTERNUT APOSTILA, PROBLEMA

De ce ? 
la care
avut-o 

primită

cercetări 
Ion

instruc- 
Grigorescu. 
cu ea pe 

a fost, deoa- 
transfe- 

' Ce s-o 
această 
a fost 

dacă se 
in mapa 

ni-

s-a
cu 

dacă 
sau nu, 
sau nu 
instructor 
cadrul U.J.C.A.P.

tre oficiul de sesizări, 
compartimentului de re
sort al ministerului, unde 
a fost citită de către direc
torul general, ing Andrei 
Alexandru, cu mențiunea i 
„Tov. 
puns 
prin mine' 
Ton 
rea 
directorul 
duse 
vare și 
dat-o ing 
râ, care, 
pasat-o ing 
cu, cu 
ție scrisă „...Răspuns 
privire la măsurile 
Apoi, răspuns la ziar 
cuție" După care, la 
mai. s-au cerut relații scri
se de ,1a Combinatul pen
tru exploatarea și indus
trializarea lemnului Pi
tești Iar timp de aproape 
șase luni după aceea (adi
că de la 23 mai pînâ la II 
noiembrie, cînd se primeș
te răspunsul ' '
tești) nimeni 
care aveau 
conținutul acestei scrisori 
nu și-a mai adus aminte 
de ea și de indicațiile pe 
care le primiseră de la di-

I. Vucea. Răs- 
documentat. 

Ce a făcut ing 
scrisoa- 

care 
dă- 

rezol- 
A 

Nima- 
să u. a 
Săves- 
indica ■ 

cu 
luate 

Dis-
23

ing. 
foarte
Vucea cu 1 
aceasta, pe 

genera) 
indicații de 

de răspuns ? 
Dumitru 

la rîndul 
Victor 

următoarea

de soluționare a lor. Dar 
cu ce folos toate acestea, 
dacă, uneori, nu se urmă
rește, de către nimeni, mo
dul în care sînt traduse în 
fapte aceste indicații, dacă 
nu se exercită, de către ni
meni, un control eficient 
asupra respectării norme
lor legale de rezolvare 8 
scrisorilor ?

Majoritatea scrisorilor 
primite la Consiliul popu
lar al județului Vîlcea sînt 
citite de secretarul comite
tului executiv. Ștefan 
Babu Datorită însă lipse’ 
de control. multe dintre 
ele sînt rezolvate. în insti
tuție. cu mari întîrzieri 
sau formal lată numai 
două exemple: pe o scri
soare primită de la redac
ția noastră la 2 septembrie 
1969 (privind o seamă de 
abuzuri săvîr.șite de se
cretarul Comitetului exe 
entiv al Consiliului popu
lar comunal Popești), se
cretarul Ștefan Babu a 
pus următoarea rezolu
ție „Să fie cercel ai ă de 
serviciul personal. tov 
Stoenescu Ion. șeful servi
ciului" Cît de serios a 
privit șeful serviciului per
sonal această sarcină o do-

Adevărul 
că soluționarea 

i unei scrisori nu 
i obținută ’ ne 
ca'e a rezolu- 

pentru simplul mo- 
că uneori, acestea 

n-au nici o a'tă valoare de
cît de mijloc de acoperire 
a autorilor lor. a celor ce 
transformă munca cu scri
sorile intr-o activitate pur 
birocratică formală igno- 
rind într-un mod nepermis 
— pe românește spus, 
scandalos - sesizările ce
tățenilor. devenind prac
tic copăTtasi prin in
diferență la abuzuri și 
nereguli pe care avea» da
toria să le lichideze

Pi-

Alexandru STROE 
Ștefan CÎRSTEA

mai sus. 
inserăm aici o 

reieșită din experiența 
funcționare a

CEIL 
dintre cei 

cunoștință rb 
acestei 

adus

Arh. Gh. SASARMAN

practician
(Urmare din pag. I)

in-

di-

a-

primul rînd

întrebarea : „ce 
șâ realizez a- 

în acest caz 
ce efect so- 

trebuie

de către întreprinde- 
locală „Cheî- 

Vatra Dor- 
folosirii nă-

are nevoie de 
“ Ase-

Dornei" din
Tehnica

Casa de cultură a sindicatelor din Suceava : Detaliu

01 NĂMOL IA DOMICILIU
Cu avizul medicului puteti 

efectua în orice anotimp, la 
domiciliu, un tratament comod 
și eficace cu ajutorul nămolu
lui terapeutic, natural, de tur
bă din Poiana Stampei. Acest 
nămol, indicat celor suferinzi 
de spondiloze cervico-dorso- 
lombare, lombosciatice verte
brale discale, periatrite, teno- 
sinovite. celulite și alte afec
țiuni este extras și ambalat 
în săculețe de material plas
tic 
rea de industrie 
le 
nel.
molului terapeutic este pre
cizată în instrucțiunile anexă 
la pachet. Se găsește de vîn- 
zare la farmacii Un pachet 
conține aproximativ 1 200 g nă
mol, cantitate suficientă efec
tuării unei băi sau a 4—5 ca- 
taplasme și costă 11 lei

„General" și „special 
la Galati

Direcția comercială a Consiliului popular jude
țean Galați ne scrie < „La adresa dv., nr. 259-cr. 
referitor la rubrica „Reclamații, sesizări, răspun
suri" din 16 decembrie 1969, vă facem cunoscut că. 
întrucît tov Nicolae Matei nu a precizat în scri
soarea sa (din articol nu reiese) despre ce piese 
de schimb este vorba — import sau indigene — 
nu putem da un răspuns precis. Magazinul „Dioda" 
din Galați este în general bine aprovizionat 
piese de schimb pentru radio și televizoare In 
privește piesele din import. în anul 1969 nu 
importat nimic. Au fost cazuri cînd și la cele 
digene repartiția nu a putut acoperi cererea
consum. Pe viitor este bine să fie indicat cu pre
cizie articolul care face obiectul unei sesizări pen
tru a putea da un răspuns mai concret" Semnează t 
director. Gh

Mulțumim 
ră.șilor de 
mințim că 
că este vorba despre „un 
niște rezistente". Este adevărat, 
dacă sînt produse indigene sau din import, dar ne 
vine greu sâ înțelegem care ar fi fost importanța 
unei asemenea menționări, de vreme ce chiar în 
răspuns se spune că „în ce privește piesele de im
port, în anul 1969 nu am importat nimic", iar la 
cele indigene au fost cazuri (multe? puține?) cînd 
„repartiția nu a putut acoperi cererea de consum".

cu 
ce 

am 
în
de

1 Cîndescu
i pentru acest, „sfat critic" tova- 

la direcția comercială, dar le a 
în sesizarea respectivă se preciza 

vorba despre „un condensator și 
Este adevărat, nu se arăta

(Bat-o vina de repartiție, se ține scai de răspunsu
rile pe care le primim I) Ne .vine și mai greu să 
înțelegem cum se poate afirma. în aceste condiții; 
că magazinul respectiv „este în general bine apro
vizionat cu piese de schimb" Poate că la direcția 
comercială județeană Galați, cuvîntul „generai" să 
aibă o semnificație cu totul și cu totul... specială

De vină-i repartiția..
ne comunică„Cele sesizate sînt juste

FILCOOP Rm Sărat — adică la magazinul din 
satul Măcrina, comuna Puești. î. .
au lipsit becurile, și în special cele de 60 W, 100 W 
și 150 W Pentru acest sortiment și noi am avut 
repartiții mici și nu s-a putut face o aprovizionare 
la nivelul cerințelor în luna decembrie am avut 
repartiții suficiente și am livrat tuturor unităților, 
iar la magazinul din satul Măcrina, cu facturile 
nr 37 188 și 37 184, am livrat cantitatea de 550 
becuri. în sortimente corespunzătoare Pe viitor va 
sta în atenția noastră această problemă și vom a- 
proviziona în mod satisfăcător cu becuri acest ma
gazin" Semnează director C Antemir

Răspunsul aceste) filiale a U J C.C.-Buzău omite 
totuși să precizeze cîteva lucruri i 
vinovat pentru „repartițiile mici" 
acele perioade cînd ele au lipsit
2. Cum se explică ciudata coincidență dintre obți
nerea de repartiții suficiente si apariția sesizării 
in paginile ziarului. 3. Ce măsuri s-au luat pentru 
ca pana de... repartiții să nu se repete

în unele perioade

l Cine este 
de becuri I» 
din magazin.

Răspuns concret
Am primit din partea Comitetului executiv al 

Consiliului popular al județului Constanța
„La adresa dv tu 6776, referitor la articolul 

„Serviciul pe metru pătrat" apărut în nr. 8274 al 
ziarului, vă comunicăm că, in urma cercetărilor 
efectuate, s-a constatat temeinicia datelor și aspec
telor prezentate în articol

Concentrarea pe cele 2 artere a peste 60 la sută 
din numărul unităților cooperației meșteșugărești 
ce funcționează în centrul orașului, se datorește 
faptului că unele din aceste spații au aparținut 
foștilor meșteșugari particulari care s-au încadrat 
în cooperația meșteșugărească, iar altele au Cosi 
repartizate cooperației meșteșugărești spre a li se 
da o întrebuințare mai economicoasă Cu privire 
la lipsa de unități de deservire in unele cartiere, 
menționăm că în ultimii ani s-a căutat să se re
zolve întrucîtva această problemă amenajîndu-se 
sau construind'i-se «oi unități de deservire în pie
țele Filimon Sîrbu. Arhile Mihail și Nicu Filipescu 
ca și în microraioanele Tomis I, Tomis 11 și 
Torriis Nord De asemenea. în anii 1970 -1971 se 
vor construi spații pentru unitățile de deservire 
în cartierele Km 5. Medeea și Viile Noi

Cu toate acestea, numărul și suprafața unităților 
de deservire sînt insuficiente Rezolvarea acestei 
probleme rămine în continuare în atenția comitetu
lui executiv al consiliului popular județean" Sem
nează prim-vicepreședirte ing Ion Tudor, și se
cretar. Gheorghe Duma

Reținem cele relatate - cu soeranța că doleanța 
cetățenilor va fi cît mai grabnic soluționată.

loc străină vieții între
prinderii. climatului ei 
de disciplină, poziției 
și respectului de cure 
se bucura maistrul 
respectiv în rîndul 
muncitorilor pe care 
întîmplarea i-a indig
nat profund, deși s-a 
petrecut în afara (gar
dului) unității ?

Dacă judecătorul ar 
fi chibzuit dincolo 
litera legii, dacă și-ar 
fi pus 
trebuie 
plicind 
legea ? 
cialmente util 
să aibă intervenția le
gii de bună seamă 
ar fi găsit răspunsul 
adevărat, cel pe care-l 
așteptau muncitorii 
celei întreprinderi.

Și întrucît „defectul 
de interpretare" pri
vește tocmai un aspect 
disciplinar din viața 
unei întreprinderi, este 
cît se poate de potri
vit să ne oprim asu
pra răspunderii socia
le deosebite a practi
cienilor dreptului pen
tru întărirea ordinii 
și disciplinei in mun
că în cuvîntarea ros
tită la recenta plenară 
a C.C al i 
lui, tovarășul 
Ceaușescu 
„Trebuie luate 
botârite împotriva ce
lor care, prin adele 
lor, produc dezordine 
in viața întreprinderi
lor Există norme pre
cise in această privin
ță și trebuie să facem 
ea toți acei 
nesocotesc., să 
te consecințele 
buie să punem 
d u I cel mai 
capăl indisciplinei".

Ecoul acestor cuvin
te trebuie să se facă a- 
dînc simțit în conștiin
ța și activitatea fiecă
rui lucrător din do
meniul dreptului A to
lera abateri flagrantc- 
dintr-un 
greșit înțeles 
nâ lăsarea germenului 
rău pe trupul sănătos 
al unui colectiv de 
muncă Pentru a face 
cu neputință asemenea 
greșeli, juristul practi
cian — interpretând 
legea — trebuie să 
descifreze în litera si 
spiritul ei rațiunile

partidu-
Nicolae 

spunea ' 
: măsuri

care le 
supor- 

1 re
in mo- 
holărit

umanism 
înseam-

caAii. trebuie să 
realizeze în acel 
concret de viață 
pus rezolvării

Vorbind despre
terpretarea și aplica
rea legii este inevita
bilă observația că in 
practică se mai întîl- 
nesc nu puține mani
festări de confcr- 
mism și rutină. Ast
fel, uneori se asi
milează mecanic în re
zolvarea unor cazuri 
de viață dezlegări de 
speță care nu se înru
desc îndeajuns cu ca
zul dat Cu alte cuvin
te. juristul practician 
trebuie să trăiască pe 
propriile lui picioare, 
spre a simți nemijlocit 
și neîntrerupt pămîn- 
tul realității Manifes
tările de conformism 
ascund, aproape întot
deauna tendința de ru
tină și automatism ce 
dăunează deopotrivă a- 
tribntelor de receptivi
tate. agerime, suplețe 
și realism, atît de utile 
gîndirii practicianului

Dincolo de îndatori
rea de a aplica legile 
țării, de a veghea la 
resoeetarea lor și de a 
le respecta el însuși cu 
strictețe, misiunea so
cială a juristului prac
tician pătrunde în sfe
ra acelor domenii ce 
privesc elaborarea le
gilor. iinde se aduc, se 
rînduiesc și se cerce
tează problemele con
crete rezultate din e- 
volnția firească a so
cietății. care constituie 
semnalele necesității 
nodifirărji ori înlocui
rii legii La recenta 
plenară a C.C s-a sub
liniat cu vigoare ne
cesitatea înlocuirii u- 
nor legi și regulamen
te depășite în fapt de 
dinamica realității și 
devenite frîne Măies- 
stria legislatorului se 
știe, stă nu numai în 
elaborarea noilor legi, 
ci și în scoaterea din 
uz la vreme a celor în
vechite

Activi nd
•calităților 
ind intr-un 
contact cu
firești ce se petrec în 
sinul fenomenelor și 
relațiilor sociale, juris
tul practician este cel

tn miezul 
vieții fi- 

oermanent 
prefacerile

dintii in măsură să 
recepționeze prin seis
mograful conștiinței 
sale momentul cînd le
gea - dacă este depă
șită de viață nu mai 
poate răspunde cerin
țelor acesteia De mă
sura sensibilității și 
receptivității acestui 
seismograf - conectat 
la conștiința responsa
bilităților sociale ale 
juristului - depinde în 
oună parte promptitu
dinea restabilirii echi
librului, atît de nece
sar procesului de in
fluență reciprocă din
tre lege și viață

Obligația practicia
nului de a sesiza, încă 
din fașă, orice nepotri
vire între prevederile 
legii și realitățile vieții 
orestipune o permanen
tă și atentă observație 
selectivă a efectelor 
sociale concrete pe 
care le angajează opera 
de aplicare a legilor. 
Unii practicieni — fără 
îndoială puțini — re
plică acestor idei că 
„sînt frumoase și in
teresante, dar au prea 
mult iz de filozofie și 
viata 
fapte concrete' 
menea poziții simpliste 
sînt în 
contrazise de realități
le zilelor noastre, care 
nu numai că nu separă 
teoria de practică, dar, 
dimpotrivă. demon
strează și verifică cît 
se poate de concludent 
valoarea intercondițio- 
nării lor Evident, nu 
e vorba de o teorie 
care să însemne „filo
zofie pură" Dar de o 
filozofie a muncii, a 
preocupărilor noastre, 
a realităților de fieca
re zi la care partici- 
oăm nemijlocit, avem 
vitală nevoie.

In acest sens, credem 
că n-ar fi deloc lipsit 
de interes dacă teore
ticienii dreptului — 
preluînd o tradiție a 
literaturii juridice ro
mânești — s-ar gîndi 
la o lucrare care să 
însemne FILOZOFIA 
DREPTULUI SOCIA
LIST O asemenea 
scriere, departe de a 
abstractiza privirea ju
ristului practician, ar 
face-o mai ageră, mai 
pătrunzătoare tn rea
litățile vieții.
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La „Electro-Banat“-Timișoara 

CREȘTEREA 
EFICIENTEI- 
unitate de măsură 

a eforturilor 
colectivului

tribuna experienței înaintate

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

FERMA ZOOTEHNICĂ
cu gestiune economică internă

întreprinderea noastră 
face parte din industria 
electrotehnică — subramu- 
ră modernă, strîns legată 
de progresul tehnico-știin- 
țific, al cărei ritm de dez
voltare a cunoscut în actua
lul cincinal valori superi
oare. Ca și alte întreprin
deri, am beneficiat în ulti
mii ani de investiții. Con
comitent cu aceasta însă, 
âm considerat că, pentru a 
progresa la nivelul posibi
lităților și cerințelor, tre
buie să ne angajăm ferm 
și decis pe drumul folosi
rii integrale a capacităților 
materiale și spirituale de 
care dispune Intreprinde-
rea.

Și riat 
deși 
cum 
datorită suprapunerii unor 
lucrări de investiții pe 
spațiile de producție, am 
realizat peste plan produse 
în valoare de 23 milioane 
lei | nivelul producției 
marfă, prevăzut în planul 
cincinal pentru 1970, a fost 
realizat cu un an mai- de
vreme. Planul de export a 
fost depășit cu peste 16.5 
milioane, iar beneficiile 
întreprinderii au , fost 
perioare prevederilor 
circa 9 milioane lei.

Privind aceste cîteva ci
fre într-un cadru mai larg 
de relații, ele reprezintă 
mult mai mult pentru noi, 
reprezintă în special do
vada de necontestat a unor 
creșteri calitative ale pro
ducției, a accentuării ridi
cării eficienței — 
ce. Pentru 
patru ani 
lului, ritmul 
creștere a producției marfă 
(fără construcția unor noi 
capacități) a fost de. 30 la 
sută, adică aproape dublu 
față de cît se prevăzuse 
inițial, realizîndu-se în 
1969 o producție marfă de 
circa 7 800 lei la 1 000 lei 
fonduri fixe, față de 3 200 
lei producția marfă la 1 000 
lei fonduri fixe în anul 
1965. Cu patru ani în urmă, 
întreprinderea noastră nu 
exporta nimic din fabrica
ția sa, iar astăzi exportă 
circa o pătrime din volu
mul producției.

Spuneam că aceste suc
cese au la bază folosirea 
intensă a rezervelor in
terne, angajarea fermă și 
decisă a colectivului nos
tru pe drumul fructificării 
integrale a potențialului de 
care dispunem. Am urmă
rit din capul locului îmbu
nătățirea rapidă a condi
țiilor tehnice de fabrica
ție. Efortul nu l-am în
dreptat spre formularea de 
cereri pentru noi utilaje, 
ci — folosind creditele de 
mică mecanizare, condițiile 
create de legislația econo
mică în vigoare — spre o 
autoutilare cît mai com
plex posibilă. Desigur, va
riantele elaborate în acest 
sens de tehnicienii între
prinderii au fost numeroa
se. Am ales, însă, varianta 
Optimă subordonată unui 
scop precis : eliminarea 
punctelor strangulate în 
procesul de fabricație. A- 
vînd în vedere avantajele 
multiple ale specializării 
și rezonanțele acestui am
plu proces pe fiecare din 
treptele de fabricație, 

atenția 
mași- 

Temei- 
ara

rezultatele nu au întîr- 
să se arate : de pildă, 
condițiile au fost oare- 
vitrege în anul trecut.

su- 
cu

că 
ai

economi- 
în cei 
cinciriâ- 

mediu de

piu proces pe . 
treptele ae 
ne-am 
spre 
nilor 
nic __ __  .... ,
transformat, de pildă, unele 
prese cu excentric norma
le în prese cu transfer, 
ceea ce a dus la creșterea 
productivității muncii pe 
aceste utilaje de 6—12 ori.

îndreptat 
specializarea 
universale, 
documentați,

Au fost realizate prin 
efort propriu noi agregate 
și linii de fabricație. In ve
derea producerii corpurilor 
de iluminat, de pildă, a 
fost executat un agregat 
pentru confecționarea bor
nelor la dulii, mașină ce a 
„eliberat" două strunguri 
automate; ea lucrează cu o 
productivitate a muncii cu 
400 la sută superioară și 
aduce economii anuale de 
circa o jumătate de mili
on lei. A fost construit, de 
asemenea, un agregat de 
șlefuit, care înlocuiește ast
fel șase' mașini de șlefuit 
obișnuite și asigură anual 
peste 200 000 lei economii.

întreaga acțiune de auto
utilare a fost grefată «e 
măsuri ample pentru orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii, acțiu
ne: cu un caracter perma
nent și nu de campanie in 
unitatea noastră. In acest 
domeniu, noi nu ne-am pro
pus niște lucruri ieșite din 
comun, care să pretindă in
vestiții mari, materii pri
me și materiale scumpe, ci 
obiective vizînd, utilizarea 
mai bună a spațiilor exis
tente, programarea științi
fică a producției, organi
zarea superioară a locuri
lor de muncă. Esențialul a 
fost că studiile elaborate 
au . fost cu operativitate a- 
plicate în practică, lată li
nele direcții în care am ac
ționat în domeniul organiză
rii științifice : simplificarea 
circuitului informațional, 
care ne-a permis repartiza
rea mai rațională a specia
liștilor din birouri în solu
ționarea problemelor de 
concepție sau curente ale 
producției ; aplicarea teoriei 
așteptării la determinarea 
numărului de reglori, stu
diu a cărui folosire a gene
rat reducerea numărului 
de reglori aproape la jumă
tate, ceilalți fiind încadrați 
in sectoarele cheie ale pro
ducției, unde se simțea acut 
nevoia de specialiști : fo
losirea programării lini
are la tăierea tablelor, me
todă care, aplicată din tri
mestrul II al anului trecut, 
ne-a adus, pînă la sfîrșitul 
anului, o economie de circa 
400 tone de metal; lucrările 
de asimilare a produselor 
noi au fost programate 
după metoda drumului cri
tic, ceea ce a determinat 
micșorarea ciclului de asi
milare a acestor produse 
cu circa două luni.

Faclnd bilanțul acestor 
succese, trebuie să arăt că 
și în continuare creșterea 
intensivă a producției. în 
condițiile unui înalt nivel 
calitativ al sortimentelor 
fabricate, va fi principalul 
obiectiv ce va sta în aten
ție colectivului nostru. La 
anumite produse nu sîntem 
mulțumiți de nivelul cali
tativ atins. Sîntem hotărîți 
să devenim un adevărat 
concurent pe piața externa 
cu toate sortimentele oe 
care le fabricăm sau le vom 
fabrica. Pentru a rea
liza acest deziderat, vom 
dezvolta capacitatea de 
concepție tehnică a în
treprinderii și vom per
severa mal mult în asi
milarea de sortimente cu 
însușiri calitative superi
oare. Prin toate aceste pre
ocupări aie noastre, vom 
căuta să ne ridicăm cît 
mai mult la înălțimea sar
cinilor ce ne revin în 
acest an. ■

Ing. D. GLIGORESCU 
directorul întreprinderii 
„Electro-Banat" 
Timișoara

In structura producției coopera
tivelor agricole, ponderea zooteh
niei este de circa 37 la sută. Se poa
te aprecia că, în concordanță cu ce
rințele privind îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu produse ani
male și satisfacerea altor nevoi ale 
economiei naționale, este, necesar ca, 
așa cum se subliniază hT cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, să luăm măsuri deosebite 
pentru a rezolva într-un timp 
scurt problema dezvoltării, zoo
tehniei în țara noastră. Nu e 
un secret pentru nimeni că o agri
cultură modernă nu se poate face 
fără o zootehnie dezvoltată. Pentru 
realizarea acestui obiectiv de însem
nătate majoră, Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii a întocmit un pro
gram complex de măsuri referitoare 
la organizarea pe baze științifice a 
creșterii animalelor și la trecerea 
treptată a activității fermelor zooteh
nice pe principiul gestiunii economi
ce interne.

Pînă în prezent, fermele de ani
male ale cooperativelor agricole nu 
au fost organizate într-o concepție 
unitară. In multe cazuri investițiile 
au fost dispersate pe obiective mici, 
la un grad redus de tehnicitate. 
Pentru înlăturarea neajunsurilor e- 
xistente, începînd din acest an în 
cooperativele agricole se vor crea 
ferme zootehnice pe baza delimitării 
și stabilității teritoriale, asigurării 
și permanentizării mijloacelor de pro
ducție. ferma zootehnică este con
cepută ca o verigă esențială în sta
bilirea profilului producției în ramu
ra creșterii animalelor, în aplicarea 
măsurilor de concentrare și specia
lizare a producției în raport cu con
dițiile locale și cerințele de ansam
blu ale economiei. în acest sens s? 
prevede l:ă fermele să fie profilată 
pe un număr mai restrîns de produ
se, realizabile in partizi mari, cu li
vrare ritmică

In funcție de condiții. In cadrul li
nei cooperative se vor organiza una 
sau mai multe ferme zootehnice spe
cializate sau mixte, ținîndu-se: seama 
de numărul de animale existent, de 
dispersarea acestora pe centre de 
producție. în' așa. fel îneît să se asi
gure o conducere și un control efi
cient asupra ' activității zilnice: Per*"/ 
mele zootehnice'SA"vor organiza în 
acele cooperative agricole de produc
ție care au bază materială și pot 
asigura cadre de specialitate cu pre-

Ing. Ion MOLDOVAN,
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

gătire teoretică ți practică cores
punzătoare.

Specialiștii din conducerea ferme
lor zootehnice vor fi învestiți cu înal
ta răspundere de a organiza întregul 
proces de producție pe fundamentul 
științei, de a contribui la dezvoltarea 
bazei tehhico-materiale a fermelor 
încredințate, de a întreprinde cele 
mai judicioase măsuri pentru crește
rea efectivelor de animale și a pro
ducției acestora, In condiții de eco
nomicitate crescîndă. Cu alte cuvinte,

nimale crescute în aceleași condiții de 
mediu și într-un număr suficient în 
fiecare fermă în parte.

Elementul nou și deosebit de efici
ent al programului de creare a fer
melor zootehnice cu gestiune internă 
este atribuirea unor terenuri pentru 
producția furajelor de volum. Rele- 
vînd acest aspect, se cuvine să subli
niem necesitatea atribuirii terenuri
lor pentru furaje în preajma fiecărei 
ferme pentru micșorarea distanței de 
transport. Se diminuează astfel chel

0 Formă nouă, superioară de organizare a pro
ducției animaliere ® 0 profilare de produse 
realizabile în partizi mari, cu livrare eșalonată 
în tot cursul anului ® Locul specialiștilor—acolo 

unde se produc efectiv carnea și laptele!

concepem activitatea specialiștilor din 
domeniul creșterii animalelor în strîn- 
să și nemijlocită legătură cu produc
ția din ferme, considerînd că locul 
lor este acolo unde se obțin în mod 
efectiv carnea sau laptele.

Organizarea fermelor zootehnice cu 
gestiune economică internă include 
ea o latură esențială, realizarea între
gului proces de producție în circuit 
închis începînd de la obținerea pro- 
dușilor și pînă la livrarea animalelor 
îngrășate său a produselor de origine 
animală Spre exemplu, ferme
le profilate pe producția de 
carne de porc vor obține și 
purceii necesari pe care îi vor .Crește 
pînă la livrare, iar fermele de. vaci 
vor'reține toate vjțelele1 p'entru creș- 

' tefeă efecțivălolf și înlocuirea, refor- 
' tmelor - De" ‘altfel, una dinție 
'1 ’prablferrîtele .eOononfibe : ;de iîrisemnăta

ie majoră în cooperativele agricole, 
este asigurarea unui ritm normal de 
înlocuire a efectivelor matcă cu" a-

In atelierul de apreturâ de la fesătoria de mătase „Victoria" din lași 
Foto : Gli. Vințilă

(Urmare din pag. I)

Furnaliștii hunedoreni sprijină eficient 
acțiunea de reducere a consumului de metal

I

furnaliștii de la Combinatul siderurgic din Hunedoara, 
care au elaborat în prima juniătate a lunii ianuarie 1 900 
tone de fontă peste prevederi, sprijină acțiunea de redu
cere'a consumului de metal, prin îmbunătățirea calității 
fontei. în acest scop, la furnalele automatizate de 1 000 
mc s-au întreprins măsuri eficiente pentru ca întreaga 
cantitate de fontă lichidă, livrată melanjoarelor, pentru 
a fi utilizată în procesul de elaborare a oțelului, să fie 
de calitate cît mai bună Dat tiind faptul că respectarea 
cu strictețe a procentului ele siliciu, sulf și fosfor stabilii 
de specialiști, condiționează calitatea oțelului și reduce
rea consumului de metal, furnaliștii au trecut Ia înfăptui
rea riguroasă a acestor prevederi. Astfel, dozarea și omo
genizarea încărcăturii furnalelor se execută după o sche- 
mă-program optimizată.

(Agerpres)

de exploatare și industrializare s 
lemnului, Fabrica de hîrtie și celu
loză Letea, Combinatul textil Buhuși, 
fabrica de încălțăminte „Partizanul" 
Bacău și alte întreprinderi. De a- 
ceea, vom continua acțiunile de a- 
naliză și cele politico-educative des
fășurate in anii precedenți, sub con
ducerea nemijlocită a organizațiilor 
de partid, pentru reducerea: consu
mului de materii prime și mate
riale. Din inițiativa organizațiilor de 
partid, colectivele întreprinderilor 
constructoare de mașini din județul 
nostru vor desfășura o largă ac
țiune pentru economisirea unor can
tități importante de metal. La Uzi
na metalurgică Bacău au fost re- 
proiectate numeroase tipodimensiuni 
de armături din fontă în vederea re
ducerii gabaritelor și greutății lor, 
ceea ce va permite economisirea in 
anul 1970 ă peste 150 tone fon-' 
tă. La Fabrica de șuruburi Ba
cău, în urma analizelor între
prinse, au fost reduse cu 1 400 
tone cererile inițiale de metal, pro- 
punîndu-se în același timp pentru 
planul definitiv pe 1970 o produc
ție mai mare cu peste 7 milioane lei 
decit cea prevăzută in varianta ini
țială de plan. Acest grad sporit de 
valorificare a metalului va fi ob
ținut ca urmare a îmbunătățirii struc
turii producției și a creșterii pon
derii sortimentelor de șuruburi pre
cise și semiprecise. Sprijinindu-se pe 
rezultatele obținute, organizațiile, de 
partid investighează noi posibilități 
de lichidare a rebuturilor și risipei.

în această ordine de idei, trebuie 
să relevăm însă că în aplicarea mă
surilor care ar putea permite reali
zarea unor importante economii de 
metal, întreprinderile întîmpină une
ori greutăți datorate prevederilor u- 
nor standarde de stat depășite de 
nivelul tehnicii actuale. La Uzina 
metalurgică Bacău se folosesc de mai 
mulți ani, cu rezultate dintre cele 
mai bune, adaosuri de prelucrare cu

tuielii» pentru transportul furajelor 
și, totodată, este înlesnit pe a- 
ceastă cale și transportul gunoiu
lui de grajd pentru fertili
zarea întregii suprafețe destinate pro
ducției de furaje de volum. Ca urma
re, cresc substanțial recoltele de nu
trețuri care Influențează în cel mai 
înalt grad rentabilitatea zootehniei.
Pentru realizarea unei producții 

ritmice, fără oscilațiile și scăderile 
provocate de golurile .în furajare, 
îndeosebi în zonele cu precipitații 
scăzute, se vor extinde amenajările 
pentru irigații la plantele de nutreț 
Irigarea unei suprafețe de circa zece 
hectare de lucerna, la fiecare sută 
de vaci, este posibil de realizat în 
toate cooperativele, folosind: sur
sele de apă locale. Este insă ne
voie de înlăturarea mentalității că 
«“ pot crește animale și; în condi
țiile cînd balanța furajelor înclină 
spre deficit. Numeroase lipsuri care, 
afectează rentabilitatea zootehniei 
sînt datorate neînțelegerii- adevăru
lui simplu că fiecare animal este o 
„făbricuță" care' transformă . furajele 
in produse de o mare valoare. Or. 
lupă cum nici o fabrică mi poate 
funcționa fără materie primă, nu este 
le conceput nici întreținerea. anima
lelor fără cantități suficiente de fu
raje, eu atit mai mult cu cit ele con
sumă permanent, substanțe nutritive 
pentru întreținere chiar atunci cînd 
iu produc nimic, lată de o? consi
derăm efi atribuirea. „în aceeași 
•hîhȘ- atît a efectivelor de animale, 
ut și a terenurilor pentru producția 
de nutrețuri oferă premise pentru 
mărirea răspunderii față de rezul
tatele, economice finale

Organizarea pe principiul ferme
lor implică măsuri corelative oc 
multiple planuri. Spre exemplu. în 
meșterea porcilor și păsărilor se 
preconizează să. se extindă experien
ța acelor unități care au amenajat 
spății de măcinis si amestec pentru 
furaje, folosesc adaosuri proteino- 

yitamino-minerale pentru echili
brarea alimentației Prin aceste, mă
suri, ca și prin, utilizarea nutrețurile! 
combinate de către uri număr eres- 
cînd de unități, se scontează, redu
cerea aproape la jumătate a consu
mului specific de furaje pe unitatea 
de produs

Modernizarea actualelor ferme 
necesită aplicarea unor măsuri prio
ritare care să asigure exploatarea 
mai eficientă a bâzei materiale 
existente. Intre altele, se desprinde

necesitatea creării unui microclimat 
optim, mai ales în maternitățile de 
scroafe Și în profilactoriile de viței, 
pentru reducerea la minimum a 
pierderilor. Ținînd seama că actua
lele construcții nu au fost execu
tate într-o concepție unitară, acestea 
prezentînd o mare diversitate, este 
nevoie ca specialiștii să analizeze sta
rea fiecărui adăpost și să indice so
luțiile cele mai adecvate de amena
jare și reamenajare interioară, care 
să vizeze ameliorarea condițiilor de 
întreținere a animalelor și mai ales 
ușurarea muncii îngrijitorilor. In a- 
cest sens, sînt în curs măsuri pen
tru extinderea experienței fermelor 
agricole de stat de la Giurgiu, Gra- 
bați, județul Timiș, și altele, unde 
se realizează o producție aproa
pe dublă pe suprafața construi
tă față de alte unități similare, iar 
norma, de deservire pe îngrijitor 
a crescut de cîteva ori. Soluțiile 
constructive simple și adaptările e- 
fectuate în aceste unități prezintă 
marele avantaj că nu necesită in
vestiții costisitoare și pot fi realiza
te într-un timp scurt.

Definind cadrul organizatoric, vo
lumul activității, teritoriu) destinat 
producției de furaje, este de la sine 
înțeles că specialiștii, toți lucrătorii 
din zootehnie pot și trebuie să ob
țină rezultate superioare. Se poale 
aprecia că. la același grad de tehni
citate, în noile obiective zootehnice 
și mai ales în complexele de tip in- 
tercooperatist se vor putea realiza 
niveluri de producție asemănătoare 
celor din întreprinderile agricole de 
stat în creșterea păsărilor. spre 
exemplu, cooperativele agricole voi 
putea obține o producție medie du
blă și chiar triplă de ouă pe pasăre, 
față de cit se realizează în pre
zent Cum se va ajunge la un ase
menea salt ? încă din acest an. în
treprinderile agricole de stat și sta
țiunile experimentale au sarcina să 
livreze pentru cooperativele agricole 
pui din liniile și hibrizii cu poten
țial productiv |a fel de ridicat ca
in fermele lor Este posibil ca
într-un singur an materialul gene
tic avicol din I.A.S să ajungă să
fie crescut în cooperativele agricole, 
dacă incubatoarele «e utilizează cu 
întreaga capacitate

jțpj ■ rn-țyeea ce privește Creșterea 
pofditSry'ă'st'e posibil ca rasele' cres
cute în I.A.S. și stațiunile experi
mentale să ajungă in cooperativele 
agricole îhtr-un timp relativ scurt 
Numai anul acesta unitățile agricole 
de stat vor livra cooperative or agri
cole 36 000 de scrofițe de orăsilă se
lecționate

Probleme de o mare complexitate. 
reZolvabi e într-un timp mai înde
lungat se pun în sectorul creșterii 
taurinelor datorită. între altele, rit 
mu.lui lent de înmulțire al acestei 
specii De aceea. în cadrul unoi 
programe prioritare s-au indicat mă
suri privind reținerea tuturor vițe- 
lelor,’ ce! puțin pînă lă prima tătare, 
pentru a putea mări cirezile și a re
forma într-o proporție normală va
cile bătrîne și slab productive

Crea ea cu prioritate a fermelor zo
otehnice cu gestiune economică inter
nă necesită o preocupare activă și 
permanentă din1 partea conducerilor 
cooperativelor agricole și îndeosebi a 
președinților și inginerilor șefi Re
zolvarea multiplelor probleme legate 
de Crearea unor ferme rentabile im
pune maximă atenție pentru reparti 
zarea celor niai harnici și pricepeți 
cooperatori în munca de îngrijitor de 
animale crearea si dezvoltarea bazei 
t.ehnico-materiale. delimitarea supra
fețelor pentru producerea nutrețuri
lor de volum, modernizarea con
strucțiilor destinate creșterii di 
feritelor categorii de animale etc. A- 
plicarea acestor măsuri este indispen
sabilă pentru ca fermele cu gestiune 
economică internă să devină mari 
surse- de venituri ale cooperativelor 
agricole.

CONTRASTE
©Livezile din Livada

producție ale 
10 000 hectare de 
din județ.

Maramureșului.
trebui

a devenit o o- 
a ceea ce ar

, cas- 
coa- 

zmeur, 
se 

în-

măr, păr. 
comestibil, 
negru, :

Stațiunea ' experi
mentală agricolă din 
Livada avea o secție 
de pomicultură la Baia 
Mare. Livezile secției, 
create pe niște dealuri 
neproductive, i 
concepute insă 
ultimele 
științei 
middle, 
au fost 
renuri 
dar s-au obținut recol
te mari de fructe și de 
calitate excepțională, 
care demonstrează cu 
adevărat potențialul 
pomicultura maramu
reșene. Livada băimă- 
reană 
glindă 
trebui să fie pomicul
tura 
Spunem că ar 
să fie, deoărece multe 
din ■ livezile județului 
nu dau roade pe măsu-

au fost 
după 

cuceriri ale 
și tehnicii po- 

Nu numai că 
valorificate te- 

neproductive,

ra posibilităților, lat 
unii pomi chiar au a- 
juns în declin. Fosta 
secție a fost transfor
mată, de curind, în 
stațiune experimentală 
pomicolă care dispune 
de 300 ha plantații. 
Aci vor fi abordate 
probleme privind cul
tivarea diferitelor spe
cii : 
tan 
căz 
căpșun, urmînd să 
asigure cantități 
semnate de material 
săditor. Așa cum s-a 
arătat, există o oglin
dă a ceea ce trebuie 
să. fie pomicultura ma
ramureșeană. Rămîne 
de văzut insă cum se 
vor oglindi și rezulta
tele in 
celor 
livezi
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25—30 la sută mai mici decîț cele 
prevăzute în STAS. Un studiu re
cent întreprins în această uzină a- 
rată că, în anul 1970, s-ar putea e- 
conomisi peste 100 tone fontă. nu
mai la reperul „corp de hidrant", 
dacă în locul actualelor prevederi 
STAS s-ar folosi alte norme de 
multă vreme omologate și verificate 
in practică pe plan internațional. 
Considerăm că este imperios nece
sar ca acțiunea de modernizare a 
standardelor de stat întreprinsă pe 
plan central să se desfășoare pe un

se găsesc îndeosebi documentațiile 
privind dezvoltarea Fabricii de șuru
buri Bacău, dezvoltarea instalației de 
alcooli grași și mărirea capacității de 
producție a cauciucului sintetic de la 
Grupul industrial de petrochimie Bor- 
zești. Acționăm împreună cu minis
terele de resort spre a grăbi rezol
varea acestor probleme. Nu poate fi 
îngăduită repetarea unor situații ca 
cele de anul trecut cind Grupul in
dustrial de petrochimie Borzești a pri
mit documentația'-de execuție a in
stalației de fabricare a pinetoxului

u»

Problemele 
economice 

oaBamazmaszinoisiKKanssBiaaaamanBneaBxsiKEsmraini

front mai larg și cu mai mare ope
rativitate în 1970.

Importante sarcini revin anul a- 
ceșta județului nostru și în dome
niul investițiilor, fondurile alocate în 
acest scop fiind cu 7,5 la sută mai 
mari decît cele din anul trecut. Ex
periența a confirmat că realizarea in
tegrală a planului de investiții, res
pectarea și devansarea termenelor de 
dare în funcțiune a noilor obiective 
presupune, ca o cerință, fundamenta
lă, crearea din timp a tuturor con
dițiilor necesare executării ritmice a 
lucrărilor încă din prima lună a a- 
nului. în acest scop, comitetul jude
țean impulsionează eforturile pentru 
definitivarea și aprobarea documen
tațiilor de execuție, mult întîrziate 
pentru unele obiective. Avem în ve
dere stadiul necorespunzător în care

și a deschis finanțarea lucrării la 
data cind, potrivit planului de stat, 
obiectivul avea termen de punere în 
funcțiune I Tocmai de aceea, vom 
sprijini organismele economice recent 
constituite să înființeze, cît mai cu- 
rînd, în temeiul legii privind orga
nizarea, planificarea și executarea 
investițiilor, nuclee proprii de pro
iectare care să întocmească proiecte 
de execuție pentru unele obiective. 

Desfășuraiea ritmică a lucrărilor de 
investiții depinde, totodată, în mă
sură hotărîtoare, de asigurarea uti
lajelor tehnologice ia timp și strîns 
corelată cu necesitățile de montaj. A- 
nul trecut, întîrzierile in asigurarea 

' cu aparatură și utilaje au creat greu
tăți în realizarea planului de inves
tiții la Fabrica de armături din fontă 
din Bacău, extinderea instalației de 
stiren-polistiren, la instalația de £a-
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bricare a a.lchilaminelor de la Bor
zești și alte obiective. Spre a pre
veni repetarea unor asemenea stări 
de lucruri, am acționat pentru ur
gentarea încheierii contractelor de 
livrare a utilajelor din țară și din 
import, in primul rînd pentru obiec
tivele ce trebuie puse în funcțiune 
in anul 1970. Din analiza termenelor 
înscrise în contracte și planuri au 
reieșit, de altfel, o serie de discor
danțe ; vor trebui corelate de urgen
ță contractarea și livrarea utilaje
lor din țară pentru noua fabrică de 
armături din fontă de la Uzina me
talurgică Bacău.

Experiența anilor trecuți arată că 
una din cauzele greutăților întîmpi- 
nate în realizarea investițiilor a fost 
eșalonarea defectuoasă a planului pe 
trimestre și luni. Planificarea unui 
volum prea mare de lucrări și de 
puneri în funcțiune în ultima parte 
a anului a îngreunat considerabil a- 
provizionarea tehnico-materială, folo
sirea rațională a forței de muncă și 
a utilajelor de mecanizare. De a- 
ceea, în eșalonarea investițiilor pe a- 
cest an, comitetul județean de partid 
se va preocupa în continuare de re
partizarea echilibrată a volumului de 
investiții, în așa fel îneît să se a- 
sigure îndeplinirea ritmică a lucră-, 
rilor la toate obiectivele. La aceasta 
va trebui să contribuie mai buna or
ganizare a muncii pe șantiere, ex
tinderea industrializării construcțiilor 
și creșterea indicilor de folosire a 
utilajelor. Sîntem hotărîți să acțio
năm cu mai multă energie, prin or
ganizațiile de partid, de sindicat, ti
neret, pentru instaurarea unui cli
mat de ordine și disciplină pe șan
tiere.

tntărirea continuă a rolului con
ducător al organizațiilor de partid, 
creșterea competenței lor în condu
cerea întregii activități economice 
constituie premise ale îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan pe a- 
nul 1970 : esențialul este ca aceste 
premise favorabile să fie integral 
valorificate.

la® „Hai cu
plimbare

sa

iu

că, uneori, 
anumitor 

județul

Tir- 
de 
a-

să
an-
nu- 
de 

anul

localități din 
T ransporturile 

constituie 
mai

material 
de fi- 
alezoa-

nu s-au
22 de

Toate

însă- 
in răsadnițe, 

o pot face, 
le lipsește 

Agrosemul si

repar- 
că ea

® Ca pe roți... pătrate
Crede oare Centrala 

industrială de material 
rulant din Ministerul 
Transporturilor că se 
pot repara locomotive 
cu vorbe ? Dacă exis
tă o astfel de metodă, 
ar fi bine să o reco
mande și Uzinei meca
nice de material rulant 
din Cluj, pe care o 
coordonează și care, 
pină la data de 16 ia
nuarie. nu avea aco
perite cu repartiții 630 
de poziții de materiale 
din planul de aprovir 
zionare. Și nu este 
vorba de materiale de 
mică importanță. Lip
sesc oțel laminat de 
diferite dimensiuni, 
țevi, de oțel pentru ca
zane de locomotive, 
plăcute de 
dur. tarozi 
letat. filiere.

rt etc. Lipsind re
partițiile, nu s-au pu
tut emite comenzile și 
nu s-au perfectat con
tractele de aprovizio
nare. Și, bineînțeles, 
uzina întîmpină greu
tăți serioase in reali- 

■ zarea planului de pro
ducție. O altă proble
mă privește dotarea cu 
utilaje a noii hale 
pentru fabricarea pie
selor de schimb, pla
nificată a fi dată in 
funcțiune la sfîrșitul 
lunii aprilie. Pentru a- 
cest obiectiv 
asigurat încă 
mașini-unelte.
semnalele uzinei in a- 
cest sens au rămas 
fără ecou. Și noi cre
deam că la o centrali 
de material rulant, lu
crurile ar trebui, prin 
definiție. să meargă 
ca pp roate...

spirtu’
i“

De mai bine de 
zece ani. fabrica de 
becuri „Steaua . elec
trică" din Fieni se a- 
provizionează cu spirt 
industrial și rafinat 
de la o întreprindere 
specializată, din 
goviște — fabrica 
spirt. La sfîrșitul 
nului trecut, Centrala 
industrială' de electro
nică și automatizare 
București, printr-o a- 
dresă, a. încunoștințat 
fabrica din Fieni că. 
potrivit indicațiilor 
Direcției generale de 
aprovizionare și des
facere din M.l.C.M., 
6 600 litri de spirt ra
finat urmează să-l ri
dice nu de la Tirgo- 
uișie, ci... din Arad, 
adică de la o distan
ță de sute de kilome
tri de Fieni. Cum era 
și normal, conducerea 
fabricii a cerut cen
tralei industriale să

Unitățile agricole din 
județul Argeș se preo
cupă intens, in aceste 
zile, su asigure ob
ținerea unei canti
tăți mari .de legume 
timpurii, tn acest scop, 
in multe cooperative 
agricole de producție 
ca. bunăoară, la Siliș- 
teni, Strimbeni. Izvo- 
ru, Popești și Recea, 
se lucrează susținut la 
amenajarea de noi sere 
inmulților și de sola
rii. De asemenea, le
gumicultorii din multe 
locuri sînt gata cu pre
gătirile pentru 
mînțarea 
Dar nu 
deoarece 
sămînța.

revină asupra 
tiției.
nu 
termenul legal, 
cu cel puțin 
înainte de 
perioadei ele 
lefonic s-au 
figurări, 
scris- nu 
na decit 
partiție 
ceasta 
litri ae 
trial, tot de la Arad, 
care urmează să fie 
ridicat lunar. Parado
xal, dar fabrica tirgo- 
vișteană livrează, la 
rindul ei., spirt în di
ferite 
țară.
încrucișate 
o „inovație" mai ve
che în materie de a- 
provizionare. Țin cu 
tot dinadinsul specia
liștii din M.l.C.M. să 
o redescopere ?

mai ales 
fusese emisă in 

adică 
45 de zile 
începutul 

plan. Te- 
primit a- 
Răspunsul 

a fost altce- 
o nouă re

de data a- 
pentru 17 000 

spirt indus-

iritreprinderea de le
gume-fructe din județ 
s-au trezit acum că nu 
au in bazele lor se
mințele cerute. Lipsesc 
îndeosebi semințele de 
tomate : timpurii, ma
zăre și altele. Atunci? 
Cele două unități în
cearcă o tentativă a 
reconcilierii contracte
lor cu unitățile produ
cătoare de legume. Ca 
urmare, intre părțile 
cuprinse în contract 
circulă, in loc de se
mințe, hirtii. Evident 
este soluția cea mai 
comodă, ce denotă că 
din magaziile unități
lor respective nu lip
sește hirtia. tnsămin- 
țind-o, vor ieși le
gume ?

® „Scumpul" 
și „neglijentul" 
la întrecere

Se pare 
produsele 
fabrici din 
Argeș sînt lăsate cam 
la voia intîmplării. 
Altfel nu se explică de 
ce cantități însemnate 
din aceste produse nu 
îndeplinesc condițiile 
de calitate. La „Tex
tila" — Pitești refu
zurile au înregistrat 
anul trecut valori de 
3 milioane lei. Texti- 
liștii respectivi au 
creat modele origina
le de imprime-uri : 
din pete de ulei, de 
vopsea și din alte pete 
ale neglijenței. Refu
zuri mari s-au înre-

gistrat și la Uzina de 
autoturisme (in valoa
re de circa 2,8 milioa
ne lei, reprezentind 
sute de pistoane, corn- 
presoare și pompe, ne
corespunzător executa
te). Oprim aici șirul 
exemplelor, nu fără a 
scăpa din vedere 
amintim că, pe 
samblul județului, 
mărul refuzurilor 
mărfuri a fost 
trecut de I 0001 în va
loare de 18 milioane 
lei. Se spune că scum
pul mai mult păgu
bește; dar neglijentul 
— și mai mult 1
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Eugen BARBU

in fața cerințelor 
sociaheconomice

ale țării
Liceul ocupă o pondere Însemnată 

tn sistemul de învățămînt din țara 
noastră. De cultură generală sau de 
specialitate (industrial, economic, a- 
gricol, pedagogic etc.), el primește a- 
nual zeci de mii de absolvenți ai 
școlii generale, care trec cu succes 
rigorile concursului de admitere, dor
nici să-și formeze un larg orizont de 
cultură generală, să-și însușească o 
calificare profesională. Liceul repre
zintă, în același timp, sursa de can
didați pentru învățămîntul superior 
și principala cale de formare a ca
drelor cu pregătire medie pentru di
feritele domenii ale economiei și cul
turii noastre. De aceea, apare cît 
se poate de firească și de actuală 
cerința perfecționării continue a în- 
vățămîntului. liceal — înscrisă în di
rectivele Congresului al X-lea al par
tidului — ca un aspect important al 
politicii de dezvoltare și diversifi
care a învățămîntului din țara noa
stră.

în opinia publică școlară, în rîndul 
corpului profesoral, această problemă 
suscită un viu interes. Asupra direc
țiilor în care ar fi de dorit să se pro
ducă această perfecționare și moder
nizare a studiului liceal se emit o- 
pinii originale, au loc schimburi de 
păreri, se fac propuneri judicioase.

De la bun în
ceput se poate 
face observația 
că majoritatea 
cadrelor didacti
ce cu care am 
stat de vorbă 
sînt de părere ca 
este necesară o 
mai directă și ac- 
liyă integrare a liceului, a pre
gătirii pe care o asigură elevilor, 
în perspectiva social-economică a so
cietății noastre socialiste. Cîteva date 
statistice confirmă oportunitatea unei 
asemenea cerințe, justifieînd necesi
tatea reconsiderării rețelei învăță
mîntului liceal în funcție de cerin
țele și necesitățile vieții sociale.

In acest an funcționează 572 de li
cee de cultură generală, cu 268 000 de 
elevi, din care 70 000 în anul I. Tn 
fiecare an dau examenul de bacalau
reat circa. 60 000 de absolvenți și în 
marea lor majoritate se îndreaptă 
spre învățămîntul superior. Dar ca
pacitatea de cuprindere în învăță
mîntul superior nu . est,e decît de ■ 
25—30 de mij de studenți în anul I, 
la cursurile de zi, serale și fără 
frecvență. Prin forța împrejurări
lor, mai mult de jumătate din 
promoția de bacalaureați nu este cu
prinsă în învățămîntul superior sau 
în diferite școli de specializare 
post-liceală, întîmpinînd. în același 
timp, reale greutăți la încadrarea în 
diferite sectoare ale vieții sociale de
oarece nu are o pregătire practică 
adecvată. Concomitent există 216 li
cee industriale, agricole, economice, 
pedagogice, cu 114 000 de elevi, la 
cursuri de zi. serale și fără frecven
tă, 32 000 fiind în anul I. La absolvi
re ei vor obține pe lîngă diploma de 
bacalaureat și o calificare profesio
nală. care le va permite integrarea 
imediată a tuturor în producție. Cu 
toate evidentele avantaje prezentate 
de liceele de specialitate, acestea nu 
reprezintă în prezent decît aproxi
mativ jumătate din efectivul licee
lor de cultură generală.

Pornind de la asemenea conside
rente, prof. Ilie Stănculescu, direc
torul Liceului pedagogic din Cîmpu- 
lung Muscel, ne spune : „Socotesc cit 
se poate de judicioasă și Întemeiată 
prevederea din documentele Congre
sului al X-lea al partidului, de a se 
asigura în perspectivă o mai bună 
proporționare între diferitele tipuri 
de școli, de licee în cazul nostru, pon
derea revenind liceelor de .speciali
tate, principala sursă de cadre cu 
pregătire medie pentru activitatea e- 
conomică și socială din tara noas
tră”. La rîndul său, prof. Nicolae Mi- 
tulescu, directorul Liceului nr. 1 din 
Pitești, argumentează : „Liceele de 
cultură generală s-au dezvoltat prea 
mult, unele dintre ele devenind ade- 
vărați giganți — cum este și cel pe 
care-1 conduc, cu 9 clase paralele in 
fiecare an — greu de condus".

Deci apare evidentă necesita
tea unei proporționări maj judi
cioase a tipurilor de licee care să 
asigure în principal dezvoltarea 
liceelor de specialitate. Concret, 
aceasta ar avea ca urmare cu
prinderea în liceele de specialitate 
a unui procent mai mare decît 
pînă acum dintre absolvenții școlii 
generale care se îndreaptă spre stu
diul liceal și, respectiv, asigurarea 
unui număr mai mare de tineri 
cu o pregătire profesională necesară 
îndeplinirii unor activități de specia
litate de ■ pivei mediu. De unde re
zultă că în această direcție trebuie 
să conveargă mai direct și acțiunile 
de orientare școlară și profesională a 
absolvenților scolii generale.

Perfecționarea învățămîntului li
ceal implică, în mod necesar, moder
nizarea conținutului studiului în pas 
cu cerințele revoluției tehnico-știin- 
țifice și potrivit cu exigențele acti
vități practice de edificare so
cialistă a țării noastre. Este ne
voie. așa cum subliniază in
terlocutorii noștri, de o atentă 
examinare și îmbunătățire a planuri
lor și programelor de studiu din licee, 
punîndu-le în directă concordanță cu 
pregătirea finală ce se propune a fi 
asigurată fiecărui tînăr bacalaureat. 
„Această cerință se poate realiza, 
bunăoară — după opinia profesoarei 
Elena Kădan, directoarea Liceului nr. 
30 din București — prin determina
rea unui profil precis, riguros-știin- 
țific al secțiilor acestui liceu, reparti- 
zînd disciplinele de studiu și numărul 
de ore în funcție de specificul secției 
respective, îneît să sg asigure apro
fundarea’ obiectelor de profil (legate 
de continuarea studiilor sau de do
meniul de lucru pe care și-l va alege 
fiecare elev) pe fondul cunoștințelor 
de cultură, generală".

In privința liceelor de specialitate, 
o primă preocupare în această pri
vință a forurilor de învățămînt tre
buie să o constituie asigurarea unui 
raport corespunzător între predarea 
disciplinelor de cultură generală și de 
specialitate, între studiul teoretic și

ancheta 
pedagogică

activitățile practice, de producție. 
Experiența primilor ani de existență 
a liceelor de specialitate, dincolo de 
o serie de certe reușite, de o bună 
organizare a studiului în ansamblu, 
permite să se facă observația că în
deosebi partea de activitate practică, 
profesională, nu ocupă încă ponderea 
cuvenită în contextul pregătirii ele
vilor. In liceele agricole, bunăoară, 
acest capitol al formării viitoarelor 
cadre cu pregătire medie nu a fost 
suficient corelat cu ciclul producției 
agricole, cu cerințele fiecărei etape 
de lucru din agricultură, pentru a 
permite tinerilor o participare directă 
la activitatea productivă. Tot astfel, 
în liceele cu profil industrial elemen
tele cele mai importante ale tehnicii 
avansate, ale tehnologiilor moderne 
de fabricație nu sînt asimilate orga
nic în procesul pregătirii teoretice 
și practice a elevilor.

Dezvoltarea și progresul liceelor de 
specialitate nu pot fi despărțite 
de grija pentru stabilirea cu mai 
multă exactitate a locului pe care 
absolvenții lor urmează să-l ocupe în 
producție, pentru precizarea atribu
țiilor lor. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît se apropie timpul cînd vor în
cepe să absolve masiv. cursurile pri
mele promoții ale liceelor de specia

litate, iar noii ba
calaureați trebuie 
să-și înceapă ac
tivitatea produc
tivă pentru care 
s-au pregătit. 
„Sînt necesare, 
din timp preci
zările de rigoare 
în această privin
ță — consideră 

prof. Florea Guță de la Liceul eco- 
nomic din Pitești — tocmai pentru a 
preîntîmpina greutățile pe care le-am 
avut anul trecut la plasarea în pro
ducție a primei serii de absolvenți ai 
liceelor economice. Numeroase unități 
din județ, unele nou intrate în pro
ducție, n-au solicitat la angajare ab
solvenți ; unii dintre ei nici pînă 
acum nu și-au găsit plasament cores
punzător pregătirii doblndițe în anii 
de studiu, pentru care statul a chel
tuit importante fonduri materiale".

. Care ar fi trăsăturile defini
torii și locul în producție al absol
ventului .liceului de .specialitate--* eu 
examen de bacalaureat...și. .diplomă... 
de tehnician ? Conf. Aurel Bulzan. de. 
la filiala din Cluj a Institutului cen
tral de perfecționare a cadrelor di
dactice, consideră că „locul acestui 
absolvent trebuie să fie nemijlocit 
in munca productivă, nu de func
ționar sau de „intermediar" între 
muncitori și ingineri". Demnă de re
ținut ni se pare și propunerea ingi
nerului.L. Giurgiu, directorul Liceu
lui industrial de construcții din Cluj, 
ea „liceele de specialitate să fie oare
cum tutelate de marile întreprinderi 
de profil din orașul sau județul res
pectiv, care să contribuie direct la 
pregătirea practică a elevilor, asigu- 
rîndu-și și pe această cale . cadrele 
medii calificate de care au nevoie".

Așa cum s-a subliniat cu prilejul 
unor importante consfătuiri și dezba
teri ale corpului profesoral, cum se 
menționează și în recomandările con
ducerii partidului nostru, este de do
rit ca forurile de învățămînt să trea
că mai operativ de la studii și pro
puneri la fapte, la măsuri eficiente 
care să determine în practică acea 
modernizare și perfecționare a activi
tății instructiv-educative, sarcină pri
mordială trasată de partid școlii din 
țara noastră.

Aichetâ realizată de : 
Florica D1NUI.ESCU, 
Gheorghe CÎRSTcA, 
Alexandru MUREȘAN

® ® a ® o n
(Urmare din pag. I)

In continuare, dr. ing. Simion 
Faur, secretarul științific al institu
tului, he-a declarat :

„Este de neînțeles atitudinea Di
recției energiei din C.S.P., forul care 
putea prelua și utiliza această so
luție : la repetatele noastre solicitări 
de a începe lucrările de aplicare, 
conform termenelor planificate, mai 
întîi, s-a eschivat o perioadă, apoi 
ne-a lăsat să înțelegem că preferă 
să ia pe seama sa valorificarea res
pectivă. E drept, specialiștii de la 
C.S.P. cu care am colaborat inițial 
nu țineau direct de Direcția energiei 
— dar să fie oare acesta un motiv 
valabil pentru a se tărăgăna aplica
rea unei teme valoroase, distinsă în 
anul 1968 cu Premiul „Aurel Vlaicu" 
al Academiei Republicii Socialiste 
România ?... în ultimul timp am au
zit că Direcția energiei a dbcis' să 
nu mai valorifice în ,1969 soluția,-ci 
numai să o experimenteze. Chiar .re
zultatele acestei noi experimentări 
ne-ar fi interesat și pe noi, cercetă
torii — eventual pentru a aduce so
luției- unele îmbunătățiri. Dar, repet, 
această veste nu a ajuns la noi ca o 
comunicare precisă și directă".

Să ascultăm, potrivit cerințelor de 
strictă obiectivitate, și părerile ce
leilalte „părți", respectiv Direcția e- 
nergiei din Comitetul de Stat al 
Planificării. „în realitate — ne in
formează ing. Ion Herescu, direc
torul Direcției energiei — ceea ce 
am experimentat noi în anul 1969 
n-a fost soluția propusă de Institu
tul de cercetări energetice al Acade
miei, ci un alt model, propriu, de 
raționalizare S transporturilor între 
surse și beneficiari în domeniul a- 
provizionării cu combustibil, de ale 
cărui rezultate, deși utile, nu sîntem 
încă pe deplin mulțumiți".

Dorim totuși să aflăm ce s-a întim- 
plat cu soluția obținută de cercetă
torii energeticieni, in colaborare cu 
specialiștii din C.S.P. Ing. Ton He- 
rescu ne informează :

„Acești specialiști nu mai lucrează 
la noi, așa că direcția noastră a moș
tenit fizic, dar nu cu acte oficiale, 
in regulă, respectiva lucrare. Dar, 
nici vorbă de trei variante. lat-o !“.

Și interlocutorul nostru scoate un

„Băieții 
din strada Pal"

Filmul „Băieții din 
strada Păi", realizat 
de reputatul regizor 
din R.P. Ungară Zol- 
tăn Făbry, este ecra
nizarea romanului cu 
același titlu al scrii
torului Molnăr Ferenc, 
apărut în anul 1907 
operă clasică a „marii 
literaturi pentru cei 
mici" Această ecra
nizare a fost distinsă 
cu Medalia de argint 
de către același juriu 
al filmelor pentru ti
neret și' copii care, la 
Festivalul internațio
nal de la Moscova, a 
decernat Elișabetei 
Bostan Medalia de aur 
pentru „Tinerețe fără 
bătrînețe".

Farmecul povestirii 
este farmecul reali
tății transfigurate de 
viziunea unui copil. E 
vorba despre un joc 
străbătut de ardoa
rea poetică a copilă
riei ; un grup de șco
lari poartă o bătălie 
eroică pentru apăra
rea unui teren viran, 
împotriva „agresori
lor". adică a unui alt 
grup de școlari care.

ca și ei, n-aveau alt 
teren de joacă... In- 
timplarea care se pe
trece . cu vreo șapte 
decenii în urmă. în cli
matul specific acelei 
perioade dinaintea 
primului război mon
dial, se ridică la valoa
rea unei metafore pro
fund emoționante.

Totul e redus la pro
porții de jucărie : 
„conflictul" are drept 
obiect un loc dc casă 
unde, îndată după vic
toria scump plătită 
cu viata micuțului 
Nemcsek, edilii ora
șului încep construc
ția blocului care poate 
fi văzut astăzi, la Bu
dapesta. în strada Pal. 
colț cu strada Maria : 
..armata" e formată 
din 19 ofițeri și un 
singur soldat — Nem
csek, cel mai mic din
tre copii, care va de
veni erou. Sentimen
tul însă nu e redus 
ca proporție. Micile 
personaje trăiesc in
tens, sincer. abnega
ția, solidaritatea, spi
ritul de sacrificiu, du
rerea uluită și intran

sigentă față de tră
dare! încercările etice 
și emoționale prin care 
trec micii eroi ai mi
cii epopei sînt pe mă
sura oamenilor ade- 
vărați. Jocul lor e, în 
fond, o repetiție ge
nerală, chiar un exa
men al omeniei.

Ecranizarea reali
zată. de Făbry (în co
producție cu o casă de 
filme din S.U.A.) e 
o transcriere cinema
tografică fidelă, • cap
tivantă fără să ajungă 
însă la tensiunea ro
manului. Poate că, în 
cazul acestui film, co
piii, actori profesio
niști, oricît de price- 
puți ar fi. nu simt 
sensurile profunde ale 
cărții. Sau poate că 
regizorul se ferește 
să-și mărturisească e- 
moția și ajunge la un 
exces de sobrietate, 
recompensată de pre
ponderența peste mă
sură' a umorului, un 
umor de valoare. In
dependent de aceste 
rezerve. publicul de 
copii, i.între 7 și 70 de 
ani", răsplătește cu 
multă simpatie frumu
sețea și sincerita
tea ecranizării. me
sajul clar al filmu
lui : în problemele 
etice ale conviețuirii 
omenești nu există 
dispensă de vîrstă.

„PRINCEPELE46
Anunțînd cititorii intr-un succint 

cuvînt înainte asupra aspirației „de a 
reda cît mai fidel epoca fanariotă", 
și de a folosi în acest scop unele 
„fragmente din texte vechi biseri
cești, cronici ale timpului, precum și 
documente autentice, începînd de la 
scrisori particulare și pînă la acte 
oficiale", scriitorul Eugen Barbu, 
conștient de natura operei sale, nu 
își reclamă totuși originalitatea din 
acestea. Cel ce parcurge paginile a- 
cestei solitare cărți de ficțiune isto
rică („o sinteză, un basm și o. operă 
lirică") va afla motive de a nu refuza 
definiția pe care autorul o propune 
creației proprii, adăugîndu-și. tot
odată, întemeiate rezerve.

Cartea. o alegorie. o pre
meditată metaforă. exprimă is
cusința scriitorului de a nu se fi lă
sat sedus doar de arhitectura sime
trică a evenimentelor, atîtea cîte 
sînt, de confruntarea simbolurilor 
multi valențe, cî de a fi așezat între 
aceste repere, cu o învederată festi
vitate lexicală, întîmplări pitorești 
ori tragice, contemplîndude cu se
cretă plăcere lenta istovire. Premisa 
întîmplărilor ca și destinul fapteloi 
sînt independente, aproape, de cei 
ce le vor fi martori sau autori Ele 
nu izvorăsc însă dintr-o fatalitate 
abisală, ci dintr-o realitate conjunc- 
turală imanentă : numirea domnito
rilor în principate se făcea în a- 
fara voinței țării, într-un rafinat 
tîrg politic, mascat între aparențele 
unor . ceremonii solemne. Pornit pe 
drumul spre țara unde avea să 
domnească, „proaspătul uns" ur
ma să fie mereu persecutat de 
spectrul hazardului, al capriciului. 
El, simbolul puterii, se știa devenii 
o savantă piesă de complicate cere
monii. un superior executor,, al pu
terii altora. Suveranul fanariot va fi, 
în fapt, un mare supus, iar — pentru 
cel ce înțelege această realitate — ac
tele lui de putere, gesturile lui auto
ritare vor fi în permanență tragi-co- 
mice ; rolul lui va fi unul vulgar în 
fața istoriei . „am dezrădăcinat tot ce 
semăna în țara asta cu dragostea față 
de pămîntul ei“. „Princepele" (vocala 
e din alcătuirea cuvîntului sugerează 
ipostaza planturoasă, lentoarea 
orientală a personajului) își va îm
plini, așadar, și el destinul tragi
comic, ilustrîndu-se printr-o exis
tență lamentabilă, cu toată năvala 
reflexiilor de rafinată cultură pe 
care le emite ori le provoacă. Ti
ranul altora va fi în egală mă
sură și tiranul propriei persoa
ne, fapt ce va declanșa un inevi
tabil dezechilibru spiritual și moral, 
anticipînd „crepusculul" imanent. 
Lungile dialoguri ale Princepelui cu 
messerul Ottaviano sînt, paradoxal, 
niște replici ale neputinței. îndemnu
rile messerului. repetate. planurile 
lui fulgerate de închipuirea unor 
crude răzbunări (formă a exercitării 
puterii) și chiar consacrarea lor 
practică își dovedesc fragilitatea și 
consecințele haotice. Tn plan simbo
lic, Princepele și messerul sînt două 
măști ale unei existențe unice. Cu
plul înlesnește doar înfruntarea a 
două prejudecăți despre putere, a 

: două atitudini .ce;se întâlnesc, adesea,. 
, ambele fiind eronate în origini 
’ -Soluția contemplativă (Princepele), 

precum și soluția unei siste
matice edificări în conștiința su
pușilor a spaimei. întreținînd-o, prin 
ură și nedreptate (messerul. cel care 
socotește dreptatea „urîtă și fără logi
că", iar puterea existând „numai în 
măsura dovedirii față de sine însuși") 
sînt. deopotrivă inoperante, ineficace 
Doar puterea ca expresie a 
idealului celor cărora le ești diri
guitor, puterea de a înțelege, tn a- 
dîncuri vocația primordială si perma
nențele celor ne carc-i conduci ar fi 
putut aspira la șansa confirmării în 
timp. Aceasta însă n-avea cum să fie 
măcar intuită de cei doi. străini de. 
țară, iar actele lor. spectaculoase, cî- 
teodată logic justificate., vor naște 
cel mult uimire, stupoare și. cel mai 
adesea, dezaprobare. Condiția pu
terii adevărate pare a o . cunoaște 
înțeleptul loan, personaj de o solem
nitate simbolică.

„Lunga agonie" oe care o trăiește 
orașul, descris cu talent de autor. își 
va afla în final (după ce Princepele 
și messerul au disDărut în întîmnlări 
crîncene. neocolindu-și destinul dina
inte știut, atrași de el ca fluturii 
de lumină) nu o soluție, ci o 
perpetuare. Pentru că epoca descrisă 
se află, după spiritul acestei cărți, 
sub semnul fatalității. Autorul va re
curge cu un precis simț al efectului 
repetițiilor la descrierea minuțioasă

(identică momentului de numire a 
Princepelui ca domn) a ritualului de 
învestire a unui nou pretendent la 
tronul țării, notînd cu lapidaritate și 
maliție îndurerată cum, spre seară, 
cînd s-au terminat strălucitele ser
bări „se svoni că pe la bariera Delea 
Veche intrase în Bucuresci și un 
rnesser de Ia Orient". Și, astfel, isto
ria pare a se repeta.

Iată o posibilă interpretare a pre
miselor ideatice ale acestei cărți 
care, de inspirație istorică, nu pă
șește. docil în umbra tradiționalelor 
modele. Premisele nu sînt însă susți
nute total de evoluția evenimentelor, 
nu-și găsesc în structura cărții o in
tegrare organică deplină.

★
Originea cărții, spiritul ei nu se 

reclamă de la atmosfera medi
tativă a cronicarilor moldoveni ; 
ele trebuie căutate arareori în 
cronica unui Radu Popescu, ci mai 
ales în observația de o expre
sivă concretețe a lui Dionisie Ecle- 
siarhul. Evocarea peisajului și o- 
biceiurilor nu ne va sugera, de ase-

cronica literară

iecție în afară a temerilor și ambiții
lor de putere ale Princepelui, a ha
lucinantei și pofticioasei lui melan- 
holii ; dorința lui de „a construi în 
spirit" se vrea o ipostază superioară 
a filozofiei puterii ; elogiul adus 
urii este un reflex al moralității lui 
de curtezan lasciv, de ipocrit 
insinuant, al vdcației răului și 
morbidității — trăsături ce vor 
călca întotdeauna alături cu omul fă
ră țară, vîndut altora. înțeleptul loan 
se va impune mai mult ca un simbol 
al autohtonismului, va fi mai mult o 
replică teoretică — din ipostaza unor 
principii ale permanenței — decît un 
personaj viabil în plan literar.

„Este, deci, cartea sinteza unei 
epoci ?“ Am răspunde : mai degrabă 
un punct de vedere asupra ei, 
nu neapărat exact și definitiv, dar 
posibil a fi considerat definitoriu. 
Eugen Barbu intenționează o ipoteză 
artistică pe care mai mult intuiția 
efectului cuvintelor o susține și o 
face credibilă. Există un ritm al 
frazei, indiferent de mărimea ei, 
o așezare . a cuvîntului după ti
picul vechii vorbiri (reconstituită 
în limitele inteligibilității, fără a 
cădea în parodie, dar și fără a trans
crie cu exactitate strictă cuvintele de 
epocă) care au darul de a face auten
tică descripția, conferă detașarea 
necesară.. Toate aceste considerente 
(deși nu putem uita că'. Ni
colae lorga a adus contribuții fun
damentale în interpretarea perioadei 
fanariote, pe care autorul nu pare a 
le avea în vedere, acceptînd verdictul 
lui Bălcescu din „Românii și fanario- 
ții" : deși am fi găsit utilă 6 cen
zurare, pe alocurea, a violențelor de 
limbaj ori a unor scene apăsat natu-, 
raliste — vezi „Petrecerile tineretu
lui" — ca și o mai perfectă integrare 
a referirilor culturale în structura 
cărții ; deși (s-ar fi putut ca 
spiritul polemic al autorului să 
nu prolifereze fără detașare si 
obiectivare în unele pagini, cu atît 
mai mult cu cît acestea erau menite 
a evoca o epocă) ne îngăduie Ț^să 
afirmăm că „Princepele", cartea; v- 
nei predispoziții structurale către 
pagina misterioasă este, mai Întîi, o 
meditație originală despre viață și 
putere, o stampă de epocă țesută în 
fire multicolore de mina unui pictor 
cu înclinații de liric și moralist, mai 
puțin preocupat de rigorile observa
ției totale. Dar poate tocmai aici se 
află și secretul surprizei pe care o 
produce lectura cărții.

Nicolae DRAGOS

menea, fraza liniștită, împodobită de 
interjecții sentimentale, a lui Miron 
Costin, ci pe aceea încărcată de ob
servație realistă a lui Ghica sau Fi- 
limon ; totul retopit cu o parti
culară intuiție și capacitate de su
gestie.

Rămîne totuși dificil a aprecia 
„Princepele" din perspectiva unei 
multiple exigențe istorice, deși spi
ritul cărții nu ni se pare a se dezi
ce, în esență, de la acela al unor anu
mite documente de epocă. Tâlentul 
evocării, vocația smulgerii unui timp 
din încremenire pentru a-1 reînvia 
prin cuvinte sînt însă în afară de în
doială. Este ușor de observat că 
subiecțul cărții, nu încurajează consi
derații spectaculoase în ce privește 
puterea de invenție, construcția unei 
acțiuni arborescente. Ea se clădește 
prin acumularea unor întîmplări ale 
căror contururi reale, ce s-ar putea 
refuza cercetării grăbite, se definesc 
doar sub ochiul leneș-contemplativ 
al Princepelui. ale căror consecințe 
umane se redimensionează sub „me- 
lanlțolia" lui funciară. Cartea trăieș
te. în primul rînd. prin știința a- 
propierii cuvintelor, prin forța lor 
de a anima întîmplări cunoscute, de 
a da relief unor personaje pe care 
le știam încremenite sub culoarea 
patinată de vreme. Aici se află pu
terea de invenție a prozatorului ; în- 
tîmplarea devine un pretext, iar cu
vintele își trădează parcă o funcție 
materială, se unesc nu pentru a co
munica, ci pentru a sugera. Tehnica 
este,. în cele mai bune pagini, a pic
torului care dintr-o mulțime de cu
lori prepară una, greu de.finibilâ, dar 
sugerîndu-le pe toate Celelalte : este 
a muzicianului, care știe că, dinco- 
loiide noțiunile- concrete, in carnea, 
cuvintelor se-, .ascund sonorități și 
artnonii ce se trezesc numai la o a- 
nume atingere. Evocarea peisa
jului și tehnica portretului vor 
fi. firesc, armele de bază ale proza
torului, cu predispoziția animării u- 
nor medii insolite, decrepite. Ritmul 
cărții va fi, și de aceea, unul de evo
care, de reconstituire intuitivă ; nu 
cel pe care l-ar presupune alcătuirea 
unui tablou social dinamic, surprin
zător prin perspectivă.

Vom numi printre momentele de 
culminație ale cărții pe cel de înce
put. al izbucnirii ciumei, dominat de 
leneș-prevestitoarea „nuntire a flu
turilor", „lipiți sub lună", ceremonia
lul înscăunării domnului, descoperi
rea casei baronului Meitani,
cu urmele secrete, de înfiorat 
mister, ori scenele de tînguire după 
săvîrșirea . messerului în urma unui 
geșt de răzbunare și adorație scîrbi- 
tâ al Princepelui.

Personajele cărții, numeroase, exis
tă în măsura în care se vor dovedi 
necesare actelor și trăirilor Prince
pelui. Deși sînt păstos desenate o 
mulțime de tipuri umane, ca In
tr-o cronică d<= moravuri, perso
najul rămîne unul singur — Prince
pele, melancolic stăpînit. mereu de 
un sentiment tulbure, de.un amestec 
de frică și presimțire, contemplativ 
din. neputință și autoritar clintr-o la
șitate specială, a lucidității. Messerul 
Ottaviano este. ma! degrabă, o pro-.

și deloc șablonard la o 
meditație activă asu
pra răspunderii tine
rilor fată de societate. 
Filmul lasă totuși des
chise probleme pri
vind responsabilitatea 
inițială. în cazul pă
rinților implicați în ac
țiune, singurul mobil 
al mamei, de pildă, 
este de a-și scăpa fiul 
de rigorile le“" și nu 
de a-i da sprijinul u- 
man — sever eventual 
— de care l-a lipsit 
ani de zile, evadînd 
fără el lîngă un om 
de inferioară calitate 
morală.

Cu tot adevărul me
sajului, „Mărturia" ne 
pune pe-gînduri asu
pra raportului inver
sat dintre valoarea ge
nerală a acestuia și ca
racterul accidental al 
terenului de investiga
ție. în esență însă fil
mul prin virtuțile teh
nice. prin febrilitatea 

, • dezbaterii, merită a-i p... . ducativa .exigenta și ... , ...' , ,. , . , . tenția publicului,no- combativă a-autorului.
(, în îndeamnă convingător HALÂSZ Anna

„Mărturia11
„Mărturia" — rea

lizat de regizorul Ja- 
kim Jakimov — se în
scrie în seria demnă 
de interes a acelor fil
me bulgărești din ul
timii ani care inves
tighează sensurile e- 
tice ale vieții contem
porane, punînd 
trebări și 
la căutarea 
Iuții.

Concluzia 
zultă din dezbaterea o- 
ferită de film este a- 
ceeași pe care am des- 
prins-o din povestirea 
poetică 
băieților 
Pal : in 
răspunderii față de om 
și ale exigenței față de 
noi înșine 
dispensă de vîrstă; cin
stea nu poate fi mi
noră sau majoră — 
ea trebuie să fie o a- 
titudine-, (Cultivată 
dată cu primele 
«țiuni despre lume,

în-
indemnind 
unor so-

care re-

despre lupta 
din strada 
problemele

nu există

așa fel incit să crească 
o dată cu noi și, prin 
ea, omul să fie capa
bil să înfrunte încer
cările care, pe măsura 
înaintării în vîrstă. de
vin tot mai esențiale.

„Mărturia" nu e un 
film poetic. Ar tin
de mai degrabă să 
fie aspru și- lucid în 
examinarea probleme
lor unui anume tine
ret, care pozează „as
primea" și care nici pe 
departe nu e atît de 
lucid precum pretin
de. Este un film opti
mist. plin de încredere 
în puterea umană a 
eroilor săi.

E de remarcat psi
hologia subtilă 'cu care 
regizorul bulgar se a- 
propie de realitățile 
descrise. Demonstrația 
psihologică, cea artisti
că relevă poziția e-

cinema

19,20 —- La volan — emisiune pentru
19,30 — Ce știm și ce nu știm despre 

siune de Andrei Bacalu.

18,00 — Deschiderea emisiunii. — 
Lumea copiilor prezintă 
„Universal-șotron" — Li
tera „B" : Brâncuși, Bu- 
cegi (Babele), balet, baraj, 
baobab.

18,30 — Anchetă economică — Te
ma : „Investiții ’70".

18,55 — Anunțuri — publicitate. 
19,00 — Telejurnalul de seara, 

conducătorii auto.
om ? Copilul — o personalitate ? F.rhl-

20t00 — Reflector.
20.10 — Intre confrați... — La Tîrpeștl. Interviu cu Nicolae Popa, mare 

meșter în cuvinte,, cioplit, măști, costume. Emisiune de Carmen 
Dumitrescu. Imaginea . George Romașcu.

20,30 — „Suferință în doi" — scenetă satirică de Ion Băieșu — Interpre
tează : Coca Andronescu și Mihai Fotino.

20,50 — Un Othello modern — comedie, producție a studiourilor de tele
viziune din R. P Polonă.

21,20 — Arte frumoase — Cartea de artă. Discuție despre problemele căr
ții de artă — mijloc de instrucție și formare a gustului public.

21,40 — Interpreți de muzică ușoară : Anca Agemolu șl Aurelian Andreescu.
22,00 — Telejurnalul de noapte.
22,15 — Teleglob — Tanzania.
22,40 — Actualitatea muzicală : a Succese ale artei interpretative româ

nești o Cronică muzicală. Prezintă Luminița Vartolomei și Petre 
Codreanu.

23,00 — închiderea emisiunii.

I • Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30;18; 21,30, FESTIVAL —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.

I • Simpaticul domn R: REPUBLI- 
i CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Păcatul dragostei: BUCUREȘTI 

„ — 8,30; 11; 13,30; 16, 18,30; 21, FE- 
' ROV1AR — 8,30; 11V 13,30; 16; 18,30; 
I 21, EXCELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 
. 16; 18,30; 21, MELODIA — 8,30; 11;

13.30 ; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
1 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
i • Reconstituirea: LUCEAFĂRUL 
( — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Călugărița: CAPITOL — 9;

1 12,301 16,15; 19,45.
i o într-o seară, un tren...: FAVO- 
j RIT - 10; 13; 15,30; 18; 20,30.

@ Winnctou în Valea Morții: 
' VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
i 18,30; 20,45, DACIA — 8,30—20 în 
i continuare.
• Viață dificilă: CENTRAL — 

' 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o în genunchi mă întorc la tine: 

, CINEMATECA (sala Union) — 10;
12 ; 14.
© Băieții în haine de piele: MIO
RIȚA ............. .. “
© Orașul visurilor:
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,45. 
© Program. pentru copii: DOINA
— 9; 10.
© Lucia : DOINA
17,30; 20,30.
© însemnări de toamnă; Stimată 
domnișoară ,,V“; Grădina publi
că; Arta epocii de piatră; Fas
cinații: TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
O Taina leului: GRI VIȚA — 9,15;
11,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15; 17,45; 20.
• Corabia nebunilor:
15.30 , 19.
• Valea păpușilor:
9,30; 12; 15,30; 18;
REASCA — 9; 11,45;
20,15,
• Beru șl comisarul

9,45; 12, 15,15; 17,30; 20.
LUMINA —

11,30; 14,30;

BUZEȘTI —

BUCEGI —
20,30, FLO- 

14,30; 17,30;

dosar albastru dintr-un seif, conti- 
nuînd :

„Din păcate, nu avem ce face cu 
această lucrare. Este prea abstract 
lă, prea ruptă de realități Intr-un 
cuvînt, inutilizabilă I Personal, îmi 
exprim . nedumerirea că forurile de 
conducere ale Academiei au putut 
acorda un premiu unei asemenea lu
crări. O spun in primul rînd ca in
giner și apoi ca reprezentant al 
C.S.P.-ului. Și o pot demonstra ori- 
cînd !“.

Așadar, părerile sînt diametral o- 
puse. Pe acest fond general se gre
fează o serie întreagă de încurcături 
și „mici" neregularități, asupra că
rora credem că ar fi necesar să se

menea fenomene tot au mai .rămas 
întredeschise..

„Indicațiile conducerii superioare 
de partid, ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969 au dus la întă
rirea rolului C.N C.S.-ului în stabi
lirea conținutului planurilor de stat 
de cercetare și valorificare, alături 
de forul central care se ocupă cu 
acest gen de activități. C.S.P.-ul — 
a subliniat ing. Panait Teoreanu. 
Anul trecut, pe lîngă propunerile 
pentru acest plan pe care le făceau 
ministerele, acestora le reveneau sar
cini în plus pe linia cercetării și va
lorificării și prin propunerile altor u- 
nități științifice sau de producție. 
Chiar dacă ministerul în cauză ar fi

crările de valorificare, pregătin- 
du-se cît mâi temeinic finaliza
rea; dacă nu pentru 1969, atunci cel 
puțin pentru 1970. (La această hotă- 
rîre subscrisese . și directorul Direc

ției energiei din C.S.P. I? n.r.). Dar 
tema n-a mai apărut în planul de va
lorificare pe 1970 Ori Institutul a re
nunțat să o mai propună, ori 
C.S.P.-ui a scos-o...

Solicitat să ne înfățișeze modul în 
care C.N.C.S.-ul intenționează — în 
noile condiții organizatorice superi

oare, create în urma hotărîrilor Ple
narei CC. al P C.R din decembrie 
1959 și ale Legii cu privire la orga
nizarea activității de cercetare știin
țifică — să rezolve asemenea neajun-

0 dispută intr-adevăr insolubilă?
aplece cu mai multă atenție forurile 
în drept. în ceea ce ne privește — 
declinîndu-ne. desigur. competența 
de a aprecia dacă „soluția este valo
roasă" sau „este abstractă și ne- 
realistă" — vom ridica totuși o pro
blemă de principiu : cum a a- 
juns tema respectivă într-o ast
fel de situație, intr-un pian de stat 
— care presupune inerent obligativi
tatea îndeplinirii — mai înainte de 
a se fi clarificat perspectivele reale 
de utilizare pe care le oferă, precum 
și obligațiile care revin părțiloi 
direct interesate în finalizarea ei ?

Această întrebare o punem la 
Sectorul de valorificări al Con
siliului Național al Cercetării 
Științifice. Tovarășul inginer Panait 
Teoreanu, șeful sectorului, ne spune 
de la bun, început' că. în cazul pla
nului de valorificare pe anul trecut, 
asemenea situații n-au fost singulare ț 
dar că, în ceea ce privește planul de 
valorificare pe anul 1970. lucrurile.se 
vor îndrepta mult în bine, deși une
le portițe pentru apariția unor ase-

I

fost informat asupra acestor sarcini 
suplimentare — deși nu sînt convins 
că se întîmpla totdeauna așa 1 — tot 
se creau încurcături. Apăreau, mai 
ales, anumite necorelări între posibi
litățile reale de valorificare și sarci
nile sporite care reveneau respecti
vului minister producător sau bene
ficiar. De aici și fenomenele de ne- 
colaborare și. implicit, de neindepli- 
nire a unor obiective importante din 
plan"

— Așa s-au petrecut lucrurile si 
cu soluția elaborată de specialiștii de 
la Institutul de cercetări energetice 
al Academiei și .C.S.P ?

— Da. Căci institutul a propus și 
el tema în cauză, pentru valorifi
care în anul 1969. fără să se consulte 
temeinic, în prealabil, cu C.S.P -ul 
cu ceilalți colaboratori sau benefici
ari vizați. Sesizîndu-ne de situația 
creată, i-am invitat aici, la consiliu, 
pe reprezentanții celor două foruri 
și am disculat cu ei în reoetate rîn- 
duri. La. ultima întrevedere, către 
sfîrșitul anului 1969, rămăsese ho.lă- 
rît să se pornească, în comun, lu-

suri, ing. Panait Teoreanu ne-a 
spus :

..Legea respectivă, prin reglemen
tările pe care le impune în domeniul 
activității de valorificare, prin trece
rea marii majorități a unităților de 
cercetare la activitatea bazată pe con
tracte, asigură o legătură strînsă și o 
cointeresare sporită a factorilor im
plicați în lucrările de finalizare. Dar 
o formă organizatorică, oricît de 
bună ar fi. nu asigură prin ea însăși, 
automat, perfecționarea scontată ; 
este necesară și o activitate corespun
zătoare Pentru aceasta, noi. la 
C.N.C.S.. întreprindem în prezent o 
minuțioasă analiză a planului de va
lorificare pe anul în curs. Cînd con
statăm Că unui minister îi revin sar
cini de valorificare și din planurile 
altor unități, adăugăm sarcinile res
pective la planul său. pentru ca el să 
le aibă in vedere de la început. în 
general, ne preocupă acum în mod 
deosebit conturarea unei metodologii 
cit mai adecvate dc stabilire și urmă
rire a temelor incluse în planurile de 
stat de cercetare și valorificare".

Am putut vedea, intr-adevăr.

că la planul de valorificare al 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, de pildă, mai fu

seseră anexate, de către specialiștii 
C.N.C.S.-ului. încă 8 teme ; la cel al 
Ministerului Minelor — încă două ; 
al Ministerului Industriei Ușoare — 
încă 3 etc.

„Este însă indispensabil, reia, in
terlocutorul, ca înseși unitățile, res
pective — institute științifice, între
prinderi, centrale industriale, minis
tere — să discute intre ele, mai 
inainte de a face propunerile de plan 
Tn acest fel se pot evita mult mai 
sigur și din timp impedimentele ce 
pot greva finalizarea la termen a 
Unei soluții planificate. Sectorul de 
.valorificări a C.N.C.S.-ului nu dis- 
pune, de atîția specialiști, îneît să 
poată urmări, pas cu pas, fiecare 
dintre zecile, sutele de teme ce apar 
într-un asemenea plan anual".

Pornind de la un caz flagrant de 
neîndeplinire a obligațiilor prevăzu
te într-un plan de stat, rindurile de 
față au urmărit să scoată în eviden
ță necesitatea înlăturării unor ca
rențe privind concepția și modul de 
alcătuire a planului de stat anual de 
valorificare a cercetărilor științifice. 
Fără a se ignora eventualele neregu
larități intervenite în cazul în speță, 
forurile de resort, atît cele de cerce
tare cît și cele colaboratoare sau 
beneficiare — cu caracter local sau 
central — au datoria de a alcătui 
mult mai riguros asemenea planuri 
de activitate, de a urmări realizarea 
lor corespunzătoare.

Considerăm, îh același timp — ca 
si unii dintre specialiștii participanți 
la ancheta de față -- că este necesar 
să se precizeze cu maximă operativi
tate adevărul cu privire la valoarea 
și utilitatea soluției aflate în dispută 
— în care s-au investit, desigur, e- 
forturi,, timp'și fonduri. Căci, de
sigur, în aprecierea unei soluții 
științifice pot exista păreri diver
gente, chiar diametral opuse. dis
cuții, unele cu caracter de durată, 
dar în njc'i un caz nu se pot con
sidera ca acceptabile persistența du
biului, ambiguitatea sau expectativa 
Ceea ce trebuie să primeze este 
acțiunea efectivă, dorința asi
duă de a valorifica cît mai rodnic, 
pe plan național, eforturile și rezul
tatele cercetării științifice proprii.

1 San Anto
nio: UNIREA — 15,30; 18.
o Liniște și strigăt : UNIREA — 
20,15.
e în împărăția leului de argint: 
LIRA — 15,30; 18.
© Colina: LIRA — 20,30.
• Mărturia : DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
© Omul, orgoliul, vendetta: FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
© Prieteni fără grai: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, FLACARA —
— 15,30; 18; 20,30.
© Becket: COTROCENI — 15,30; 
19.
• Vă place Brahms?: VOLGA — 
10—15 în continuare: 17,45; 20,15.
• La nord prin nord-vest: VIITO
RUL - 16; 19.
• Bătălia pentru Roma: GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19.30, AURORA —
9.15; 12,30; 16; 19,30, TOMIS —
9—15.30 în continuare; 19.
• Băieții din strada Păi : MOȘI
LOR -r- 15,30; 18.
• La ora 5 după-amiază: MOȘI
LOR — 20 ,30.
O Blow-up: POPULAR — 15,30; 19. 
0 Răzbunarea haiducilor: MUN
CA — 16; 18: 20.

• Opera Română : Travlata —
19,30.
q Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Travesti — 
19,30.
• Teatru]
20.
O Teatrul 
dra“ (sala

de comedie : Nlcnlc

.,Lucia Sturdza Bulan- 
din Bd. Schitu Măgu- 

reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahiâ) : 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara4* (sala 
Măgheru) : La ciorba de potroace
— 19,30; (sala Studio): Ce scurtă 
e vara — 20.
0 Teatrul Mic (în sala Teatrului 
Giulești). Ofițerul recrutor — 20. 
o Teatrul Giulești (în sala Tea
trului Mic): Absența — 20.
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Varietăți — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Nicuță la Tănase — 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu*4: București-variete
— 19,30.
© Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 19,30.-

I. Nottara" (sala

lucrurile.se
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CURIER
JUDEȚEAN

Primirea la Consiliul de Miniștri 
a delegației Asociației de prietenie 

sovieto-română

Cronica zilei

GALAȚI

și apartamente
Noul sediu al D.S.A.P.C. din 

Galați găzduiește, de citeva zile, 
o expoziție menită să prezinte, 
sintetic, profundele transformări 
socialiste cunoscute de orașul de 
pe Dunăre. Cu ajutorul fotogra
fiilor, graficelor și machetelor se 
arată, de pildă, că 45 la sută din 
populația municipiului Galați 
locuiește in cele aproape 

apartamente noi.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Pățan, a primit, luni 
dimineața, delegația Filialei gruzi
ne a Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de V. V. 
Beridze, președintele filialei, di
rector-adjunct al Institutului de 
arte al Academiei gruzine, care, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită în țara 
noastră.

★

In aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

In timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții sovietici au vizitat în-

locuiește 
25 000 de
Dar Galațiul de azi mai în
seamnă și o mare „citadelă" in
dustrială ; cea mai mare între
prindere, combinatul siderurgic, 
va da în acest an '30,2 la sută 
din producția de oțel a țării, ur
mând ca in 1975 această propor
ție să ajungă la aproape 50 la 
sută.

Constituirea
comerțului

, SUCEAVA

Fie iarna 
cit de grea 
ultimele 48 de ore, în nor-In

dul Moldovei a nins din abun
dență. Comandamentul pentru 
deszăpezire 
ză s

care funcționea- 
pe lingă Consiliul popu- 
județean Suceava a luat 

măsuri urgente in vederea re
glementării circulației pe dru
murile publice, aprovizionă
rii normale a tuturor localități
lor din județ. Astfel, pe princi
palele șosele, ca Rădăuți, Șiret. 
Gura Humorului, lucrează la 
deszăpezire trei autofreze, pa
tru autogredere, un buldozer, iar 
pe drumurile județene și in co
mune s-au Inițiat acțiuni ob
ștești. Fie iarna cit de grea, spi
ritul gospodăresc tot o învinge I

NEAMȚ

4"
Am discutat recent cu ingine

rul Mihai Vicol, director in ca
drul Uzinei de fibre și îngrășă
minte chimice Săvinești, care 
ne-a vorbit despre noua unitate 
de îngrășăminte ăzotoase, cunos
cută sub ăehutnif'e^d'ă ;,‘Az6t4"' 
Noua unitate se compune’dintr-o 
fabrică de amoniac și alta de uree. 
Comparativ cu actualele capa.ci- 

în funcțiune, noua 
amoniac, bunăoară,

I
ț tăți aflate
§ fabrică de
Ș va produce de aproape trei ori 

mai mult, iar capacitatea fabri- 
cii de uree va fi de aproape 10

I

I

Luni a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului comerțului 
exterior, organ consultativ pentru 
activitatea de comerț exterior.

Consiliul este format din repre
zentanți ai ministerelor și institu
țiilor economice centrale cu acti
vități de comerț exterior.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au participat Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

A fost prezent A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

★

treprinderi industriale, instituții de 
artă, case ale prieteniei româno- 
sovietice și obiective turistice din 
Capitală și din județele Prahova, 
Brașov și Sibiu. (Agerpres)

Consiliului 
exterior

In cadrul ședinței au luat cu- 
vintul tovarășii Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, președintele 
Consiliului comerțului exterior.

(Agerpres)

Luni dimineața s-a înapoiat la 
București delegația de specialiști 
români, condusă de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
stat pentru energia nucleară, 
care a participat la lucrările Co
mitetului reprezentanților împu
terniciți ai statelor membre ale 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna.

în cadrul ședințelor comitetu
lui s-au purtat discuții și s-au a- 
probat raportul de activitate a in
stitutului pe 1969, planul de cer
cetare pe anul 1970 și proiectul 
planului cincinal de cercetare 
1971—1975.

Cu același prilej, dr. docent A- 
lexandru Mihul a fost numit vi
cepreședinte al acestui institut, pe 
o perioadă de doi ani.

vremea

ori mai mare decit cea a insta
lațiilor in exploatare.

ALBA

Chirurgie 
modernă

AlbaSpitalul unificat din 
a fost dat în folosință, zi-

SPORT
ROMÂNIA-IRAN

în primul tur al „Cupei Davîs“ la tenis
Luni, la Londra au tost stabilite, 

prin tragere la sorți, meciurile din 
primul tur al competiției de tenis 
pentru „Cupa Davis" (zona europea
nă) Echipa României, care va juca 
în grupa A, va întîlni echipa Iranu
lui. Meciul urmează să se dispute

pînă la 11 mai la București. Alte 
întîlniri din această grupă : Gre
cia—Olanda, Iugoslavia—Polonia, ir
landa—Luxemburg, Anglia—Austria. 
Elveția—Franța i Spania—Suedia și 
Turcia—Bulgaria.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

La 
lulia 
lele trecute, un nou bloc opera
tor. alcătuit din două săli de o- 
perație și o sală de pregătire și 
sterilizare, dotate cu aparatură 
modernă Doctorul Nicolae Igna. 
șeful secției chirurgie a spita
lului, ne-a furnizat unele deta
lii : sporește capacitatea de in
tervenție chirurgicală, in special 
in cazurile de urgență, și se o- 
feră medicilor condiții de lucru 
la un înalt nivel tehnic.

• Fotbaliștii au ajuns ia Rio
de Janeiro; ■ ■ .

Selecționata de fotbal a României, 
care întreprinde un turneu în Bra
zilia, a sosit luni la amiază la Rio 
de Janeiro. Pe aeroport, fotbaliștii 
români au fosi întîmpinați de re
prezentanți ai Confederației sportive 
braziliene. In primul meci, la 22 ia
nuarie, echipa României va întîlni. 
la Belo Horizonte, echipa Cruzeiro, 
iar trei zile mai tîrziu (în. același 
oraș) formația Atletico.

• Hocheiștii învingători 
la Opava

In continuarea pregătirilor pentru 
campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa B), selecționata Româ
niei a susținut un nou meci de ve
rificare în Cehoslovacia, la Opava, 
cu formația locală Slezan La capă
tul unui joc echilibrat, hocheiștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6-5 (2-2. 4-3. 0-0)

• Atleții — un Ioc 1 și două
locuri 2, la Madrid

In cadrul concursului internațional 
de atletism pe teren acoperit de la 
Madrid, atletul nostru Carol Corbu

a terminat învingător în proba de tri- 
plu-salt cu performanța de 16.15 m, 
realizată din ultima încercare Pe lo
cul secund s-a clasat Șerban Ciochi
nă, cu 15.74 m, iar locul trei a fost 
ocupat de Jesus Bartolome (Spania) 
cu 13.60 m. tn proba masculină de 
săritură în înălțime, cîștigată de 
spaniolul Luis Maria Garriga cu 2.10 
m. campionul nostru Ioan Șerban 
s-a situat pe locul doi cu 2.07 m, ur
mat de elvețianul Michel Portmann 
(2.04 m)

• Baschetbaliștii bucureșteni, 
locul A în turneul 

de la Varșovia
Turneul internațional masculin de 

baschet de la Varșovia a fost cîștigat 
de selecționata orașului Tallin, care, 
în finala competiției, a dispus cu 
scorul de 100-88 (49-45) de echipa 
Varșovia Ill In meciul pentru locu
rile 3-4, formația Praga a învins cu 
scorul de 93-92 (39-53) echipa orașu
lui București. Baschetbaliștii români 
au jucat foarte bine în prima repriză, 
cînd au luat un avantaj de 14 punc
te. Dar în repriza a doua, dovedind 
o pregătire fizică deficitară, nu au 
mai putut face față puternicei reve
niri -a formației cehoslovace și au 
pierdut într-un final dramatic.

A

25 de „noutăți"

SPRE 0 EUROPĂ
CLĂDITĂ PE SECURITATE,

PE 0 LARGĂ COLABORARE
(Urmare din pag. I)

Ieri în tarâ : Vremea s-a menți
nut umedă și rece. Cerul a fost 
acoperit exceptînd vestul țării, 
unde izolat a devenit "variabil. Au 
căzut nihsori temporare în sudul 
Banatului, Olteniei, Munteniei, 
Dobrogea și în nordul Moldovei și 
izolate în rest. Vîntul a suflat, po
trivit, cu unele intensificări în 
Moldova, predomlnînd din secto
rul nordic. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 10 
grade la Joseni și zero grade la 
Tîrgu-Jiu, Constanța și Sfîntu- 
Gheorghe Deltă. In București î 
Vremea a fost rece șl umedă, cu 
cerul acoperit. A nins temporar. 
Vîntul a suflat potrivit. Tempe
ratura maximă a fost d« minus 
1 grad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21, 22 șl 23 ianuarie. In țară ; 
Vremea se menține friguroasă, 
mai ales în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit în estul țării, unde 
vor cădea ninsori locale. In rest 
ninsorile vor fi Izolate. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară la sfîrșitul Intervalului 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, Izolat 
mai coborîte, iar maximele între 
minus 8 și plus 2 grade. Local mal 
ridicate. Tn București : Vremea se 
menține rece, cu nopți geroase la 
începutul Intervalului. Cerul va 
fi variabil, mai mult acoperit. 
Temporar ninsoare slabă. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere u- 
șoară spre sfîrșit.ul Intervalului.

T0MA 
MARINESCU

In ziua de 19 ianuarie 1970, în 
urma unui accident, a încetat din 
viață tovarășul Toma Marinescu. Năs
cut la 30 martie 1930 în Ploiești, în
tr-o farhilie de muncitori, după ab
solvirea școlii profesionale a devenit 
muncitor la Atelierele-auto C.F.R. 
din București. Pasionat pentru învă
țătură, a absolvit cursurile liceului și 
ale Academiei de Studii Economice.

Din anul 1951, Toma Marinescu a 
îndeplinit diferite munci în cadrul or
ganizației U.T.C. și Comitetului de 
partid al municipiului București. In 
anul 1968 a fost ales prim-secretat al 
Comitetului de partid al sectorului 
4, iar în ultimul timp a fost acti
vist la Secția Organizatorică a C.C. al 
P.C.R. Devotat partidului, exigent și 
principial, el a adus un aport sus
ținut la îndeplinirea sarcinilor ce au 
stat în fața organizațiilor în cadrul 
cărora a activat.

Toma Marinescu a fost decorat cu 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Amintirea lui va rămîne vie în ini
mile noastre.

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
A APARATULUI C.C. AL P.C.R.

I
i

b buna gospodărire a localităților

industriale
u-In 

zinei 
figurează in acest an realizarea 
a peste 600 de tipodimensiuni de 
mașini și utilaje necesare indus
triei ușoare; din acestea, 25 
constituie „noutatea anului". 
Primele din noutăți au și fost 
lansate pe benzile de fabricație. 
Iată însă și o altă... surpriză 
plăcută : a fost dată în exploa
tare o hală nouă, cu o suprafa
ță productivă de 5 000 mp, care 
permite organizarea lucrului pe 
principii moderne, obținerea li
nei producții cu peste 30 mili
oane lei mai mari față de anul 
trecut.

planul de producție al 
„Metalul roșu" din Cluj

BUZĂU
Pe locul III 

si la mai mare! ■>
Municipiul Buzău s-a clasat pe 

locul trei în întrecerea pentru
țării. Angajamentul inițial a fost 
depășit cu. circa un milion lei. Ce 
s-a realizat ? Balastarea unui 
număr de unsprezece străzi, sis
tematizarea intrărilor în muni
cipiu, plantarea a peste 15 mii 
puteți pe bulevardele orașului 
încheierea lucrărilor de canali
zare pe trei artere principale. 
In anul 1970, angajamentul se ri
dică la 24 milioane lei. Se vor 
realiza
120 000 mp învelișuri asfaltiee, 
canalizarea unor străzi, extinde
rea rețelei de alimentare cu apă 
pe 4 km. Buzoienii doresc să fie 
din nou în fruntea întrecerii so
cialiste.

balastarea a 12 străzi.

i

n zona frumosului și utilului
Fabrica de mobilă „23 August" 

din Tg. Mureș a împlinit 20 de ani 
de activitate la sfîrșitul anului tre
cut. Manifestările multiple de atunci 
au inclus și vernisajul unei expoziții 
de mobilă, deschisă în incinta fabri
cii. Experiența acestui harnic și pri
ceput colectiv este profund grăitoare 
în ce privește concepția nouă de va
lorificare superioară a masei lem
noase.

— Anul trecut, fabrica a produs 
de peste 10 ori mai multă mobilă 
decît în 1951, cu o productivitate 
mai mare de peste 6 ori, ne rela
tează ing. Gheorghe Gavrilă, direc
torul comercial al Combinatului 
pentru exploatarea și industrializarea 
lemnului din Tg. Mureș, din care 
face parte și această unitate. De 
menționat, totodată, că în anul 1969 
cheltuielile la I 000 lei producție 
marfă au fost substanțial diminuate 
față de anii precedenți, determinînd 
astfel o creștere a rentabilității.

Sînt, desigur, semnificative reali
zările dobîndite în cele două decenii 
de rodnică activitate. Directorul co
mercial a) combinatului ne infor
mează că în anul 1951 s-au executat 
primele garnituri de mobilă pentru 
export, valoarea lor avînd o pon
dere de numai 3 la sută din totalul 
producției. în anul care abia s-a în
cheiat aproape întreaga producție a 
fost destinată exportului (98 la sută). 
Ea a însumat mobilier în serii mari 
și mijlocii pentru 26 de firme din 
14 țări. In ultimii trei ani, fabrica 
a prezentat la expoziții și tîrguri 
internaționale — ca cele de la Mos
cova, Londra, Kohl, Osaka — peste 
500 de prototipuri de mobilier, în
tr-o gamă largă de forme și tipuri 
constructive, cu funcționalități mul
tiple. Exponatele tîrgumureșene, cu 
înalte însușiri calitative, au atras

aprecierile unanime ale vizitatorilor. 
Cifre statistice extrase din monogra
fia scoasă recent de sub tipar ex
primă în graiul lor exact saltul de la 
prima garnitură pînă la cele 250 de 
tipuri de mobilă fabricate pînă în 
prezent. In primul an de producție 
s-au executat doar două sortimente : 
dormitor și sufragerie. O dată cu 
crearea bazei tebnico-materiale co
respunzătoare au evoluat atît siste
mul de construcție, tehnologia, cît și 
numărul de sortimente. De la pri
mele tipuri, executate pe rame 
simplu placate, s-a trecut la panouri 
din rame dublu placate, furniruite 
estetic la exterior. După apariția 
plăcilor aglomerate din lemn s-a 
schimbat complet tehnologia, în ve
derea realizării unor produse de ca
litate superioară. Acum colectivul 
fabricii din Tg. Mureș se mîn- 
drește cu scrisorile primite din par
tea beneficiarilor externi, 
lîngă aprecieri elogioase 
unele sugestii.

Perfecționarea continuă 
cesului tehnologic, dotarea secțiilor 
cu mașini și utilaje modeme se pot 
exprima și printr-un alt indicator și 
anume coeficientul efectiv de în
zestrare cu energie, respectiv, nu
mărul de kWh consumat, raportat la 
om/oră lucrată. Acest coeficient în 
1950 era de 0,43 kWh om/oră ; în 
1969 a ajuns la 1,72 kWh om/oră

Se spune cu temei că la Fabrica 
de mobilă din Tg. Mureș noutatea 
este o realitate permanentă și că 
punctualitatea în onorarea livrărilor 
începe de la programarea produc
ției. Specialiștii combinatului acordă 
o atenție deosebită creării de noi ti
puri de mobilă. în vederea sporirii 
desfacerilor pe piețele străine, 
asigurării unei competitivități înalte 
a produselor,

ea re pe 
conțin și

a pro-

sub aspect func-

țional și, implicit, valutar-economic.
Merită subliniat modul în care 

s-au conceput și s-au aplicat solu
țiile de perfecționare a programării 
interne, operative a producției. Aici, 
pe baza comenzilor primite, a con
tractelor încheiate cu beneficiarii, 
intervin specialiștii serviciului de 
programare operativă pe sectoare, 
separat pe fiecare, ținînd seama de 
complexitatea și ordinea operațiuni
lor. Acest sistem de programare și 
urmărire a fabricației este o garanție 
a respectării ritmicității producției 
și a livrării la termen a

Mobila nouă, atît de 
pretențioasă în execuție 
pere, mîini meștere. In fabrică exis
tă o adevărată tradiție artistică, o 
înaltă măiestrie a sculpturii în lemn. 
Dar execuția în serii mari a mobi
lei sculptate stil „baroc" este asi
gurată de mașini și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Pasul calitativ în meserie 
s-a făcut, așadar, pe fundalul unei 
îndelungate experiențe în prelucra
rea lemnului.

Fabrica de mobilă din Tg. Mureș 
concentrează, pe multiple planuri, 
interesul populației orașului Aici 
lucrează un mare număr de munci
tori calificați și cadre cu pregătire 
superioară, printre care 23 de ingi
neri. La ora actuală, mobila de Tg 
Mureș, care include garnituri com
plexe „623/11“ — executate în serie 
mare : circa 14 000 pe an — sufra
gerii în stil „baroc", mobilier din 
stejar în stil „flamand" biblioteci 
moderne, precum și mobilier pentru 
copii, înscrie fabrica „23 August" 
în zona frumosului și utilului, 9 
competitivității internaționale

Co răspuns la o altă întrebare ce 
le-a fost adresată, interlocutorii au 
comentat propunerile prezentate de 
țările socialiste pentru a fi înscrise 
pe ordinea de zi a unei conferințe 
general-europene.

Acad. MILLIONȘCIKOV a decla
rat in acest sens :

— Aș dori să relev abordarea pro
fund științifică de către țările socia
liste a procesului de creare a unui sis
tem trainic de securitate europeană 
Țările socialiste propun să fie indu
se pe ordinea de zi a conferinței ge- 
neral-europene probleme in care s-a 
manifestat deja un considerabil grad 
de comunitate de interese a statelor 
europene. Sînt, de altfel, problemele 
care s-au.maturizat pentru a fi dez
bătute în cadrul unei asemenea con
ferințe. în ce privește aceste proble
me nu există bariere de netrecut în 
calea adoptării unor hotărîri de co
mun acord, chiar a unor hotărîri 
care să nu conțină doar generali
tăți, ci formulări absolut concrete 
și importante.

Una dintre ele este, de pildă, pro
blema renunțării la folosirea forței 
sau la amenințarea cu folosirea aces
teia in relațiile reciproce dintre sta
tele europene. Logica elementară 
demonstrează că doar pentru statul 
care se pregătește «A ducă o politică 
de forță și agresiune este inaccepta
bilă rezolvarea pozitivă a acestei pro
bleme

Unele cercuri din Occident susțin 
că asumarea unui angajameht de 
renunțare la folosirea forței nu este 
necesară. înt.rucît Carta O.N.U pre
vede o asemenea obligație pentru 
statele membre ale acestei organiza
ții. Dar, în primul rînd, nu toate ță
rile europene sînt membre ale O.N.U. 
tn al doilea rînd. Europa este mai 
mult decît oricare alt continent locul 
de concentrare a unor mari forțe 
armate, care, mai mult decît atît, 
aparțin la două alianțe militar-po- 
litice : Pactul nord-atlantic și Trata
tul defensiv de la Varșovia. Totodată, 
se știe că tocmai Europa a fost punc
tul de plecare pentru ambele războaie 
mondiale De aceea, este absolut lo
gică și pe deplin justificată din punct 
de vedere științific consfințirea, în 
mod special pentru Europa, a prin
cipiului renunțării la folosirea for
ței în relațiile dintre state

Am amintit de alianțele existente 
în Europa. Dar, firește, cînd vorbim 
de o conferință general-europeană. 
nu ne referim la o abordare a pro
blemelor de la bloc la bloc și nici 
la o întîlnire a reprezentanților ce
lor două blocuri i avem în vedere o 
întîlnire a tuturor statelor Europei, 
indiferent de sistemul social-politic și 
indiferent dacă fac sau nu parte din 
vreo aliHnță.

Referindu-mă tn continuare la cea 
de-a doua propunere formulată de 
țările socialiste pentru a fi exami
nată în cadrul conferinței, general- 
europene — problema extinderii le
găturilor economice și tehnico-știin- 
țifice in scopul dezvoltării colaboră
rii politice — consider că ea poate 
fi soluționată și că aceasta ar avea 
mari perspective. M-aș. opri în mod 
deosebit asupra posibilităților de 
cooperare intereuropeană în dome
niul tehnico-științific Aceasta nu 
numai că ar contribui la îmbunătăți
rea generală a ' atmosferei politice 
pe continent, dar ar avea și alte efec
te pozitive S-ar putea elimina para
lelismul costisitor al cheltuielilor în 
domeniul cercetărilor științifice și al 
perfecționărilor tehnice. De pe urma 
folosirii mai eficiente a mijloacelor 
materiale și a potențialului colecti
velor științifice ar avea de cîștigat 
toate statele Europei. Sînt ex
trem de numeroase domeniile în 
care se poate realiza o asemenea 
cooperare tehnico-științifică Este 
bine cunoscut că cooperarea dintre 
țările socialiste în domeniul știin
ței și tehnicii se dezvoltă cu succes i 
de pildă, activitatea din cadrul Insti
tutului unificat de cercetări de la 
Dubna sau lucrările pe planul cer
cetării Cosmosului, care au dus deja 
la lansarea în comun a unui satelit 
artificial al Pămîntului.

Există exemple și în relațiile din
tre țările socialiste și țări cu altă 
orînduire Edificator în această pri
vință este exemplul conductei care 
transportă gaze naturale din Uniunea 
Sovietică în unele țări vest-europene 
sau colaborarea sovieto-franceză în 
domeniul televiziunii în culori, co
laborarea dintre savanții sovietici și 
francezi în studierea problemelor 
fizicii particulelor elementare, în ca

drul celui mai mare accelerator de 
protoni din lume — acela de lă 
Serpuhov

Asemenea acțiuni de cooperare 
tehnico-științifică au fost încheiate 
înainte de a se realiza un acord in 
problema unei asemenea cooperări 
pe baze colective Nu este greu de 
imaginat cît de mult s-ar extinde 
posibilitățile de cooperare dacă un 
astfel de acord va fi încheiat în ca
drul conferinței europene. S-ar pu
tea ajunge nu numai la crearea unui 
sistem comun european de televiziu
ne în culori, dar și la rezolvarea 
unor probleme esențiale în domenii 
atît de importante cum sînt ; folo
sirea energiei atomice în scopuri 
pașnice, cercetarea in comun a Cos
mosului, lupta cu forțe unite împo
triva bolilor cardio-vasculare și a 
cancerului, flageluri cărora le cad 
victime anual milioane de vieți ome
nești din țările Europei. Ceea ce se 
cuvine subliniat în mod special este 
faptul că rezolvarea pozitivă a pro
blemei extinderii legăturilor tehni- 
co-științifice. ca și a celor economice 
între țările din Europa este menită 
să contribuie substanțial la întărirea 
bazelor coexistenței pașnice și a 
securității europene

Toate acestea explică interesul 
oamenilor de știință pentru confe
rința general-europeană. La sfîrșitul 
lunii octombrie 1969 a avut loc în 
orașul Soci cea de-a 19-a conferință 
Pugwash « oamenilor de știință. Aș 
vrea să remarc cu satisfacție că par- 
ticipanții la conferință s-au pronun
țat în favoarea convocării unei con
ferințe general-europene pe plan 
guvernamental, consacrată proble
melor securității și colaborării euro
pene. Cred că această declarație re
prezintă un aport considerabil din 
partea unei mișcări internaționale, 
a unor savanți de prestigiu cum este 
mișcarea Pugwash la pregătirea 
multilaterală și ținerea unei confe
rințe generai-europene. în al cărei 
succes sperăm cu toții.

Sinletizind efectele pe care le-ar 
avea convocarea conferinței general- 
europene și realizarea in cadrul ei a 
unor acorduri in problemele amin
tite. prof. D. G. TOMASEVSKI a 
subliniat la ri.ndul său :

— Convocarea conferinței și, In 
mod deosebit acordurile care pot fi 
obținute în aceste probleme ar con
tribui la întărirea securității euro
pene, la izolarea acelor forțe care 
se pronunță. împotriva destinderii, 
cum sînt cercurile imperialiste re
vanșarde din Germania occidentală 
sau forțele reacționare din S.U.A 
în al doile» rînd, s-ar îmbunătăți 
condițiile în vederea unei largi coo
perări economice și tehnico-șțiinii- 
fice între statele europene, coopera
re în care sînt Interesate toate ță- 
rilb etiFdțjehe "

La întrebarea : Ce ar trebui să se 
întreprindă in prezent pentru a se 
crea un climat favorabil in vederea 
conferinței general-europene ? —
prof. D G. TOMASEVSKI a răs- 
vuns :

— Eu cred câ se impune să se sub
linieze însemnătatea deosebită pe 
care o are realizarea securității pen
tru țoale popoarele continentului, să 
se demonstreze pe larg posibilită
țile existente de a se realiza des
tinderea. să fie folosite concret a- 
ceste posibilități. Totodată, cred că 
este important să fie relevate sur
sele primejdiilor care amenință pa
cea Europei. In țările occidentale se 
afirmă uneori că o asemenea sursă 
ar fi existența in Europa a unor 
state aparținînd la două sisteme so- 
cial-politice diferite. Este necesar să 
se arate că nu în aceasta rezidă pri
mejdia, ci în politica agresivă a 
cercurilor imperialiste, în refuzul lor 
de a recunoaște granițele statorni
cite în Europa după război, in încer
cările lor de a Împiedica întărirea 
socialismului.

In încheiere, prof. TOMASEVSKI, 
care a participat la colocviul orga
nizat la București de Asociația de 
drept internațional și relații interna
ționale. a tinut să declare :

— Apreciez câ România, asemeni 
altor țări socialiste, are un aport 
foarte prețios in rezolvarea proble
melor securității europene. România 
participă activ la eforturile ce se 
depun și la inițiativele menite să 
creeze condiții favorabile pentru 
succesul conferinței general-euro
pene.
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PRETUTINDENI

Ursul grizzly 
pe cale de dispariție

Periculosul urs grizzly, cu a 
cărui agresivitate am fost fa
miliarizați prin intermediul ro
manelor lui Karl May, a deve
nit o victimă a invaziei omu
lui și a poluării mediului încon
jurător, dflîndu-se in prezent în 
pericol de a dispărea din S.U.A. 
Aceasta este concluzia la care 
ajunge raportul bazat pe un 
studiu efectuat timp de 11 ani 
de doi biologi americani asupra 
a ceea ce ei numesc existența 
„celui mai fioros și respectat a- 
nimal din. America". Studiul 
constată că, în urma poluării 
mediului înconjurător și a inva
ziei oamenilor, care au redus 
posibilitățile de subsistenpă ale 
urșilor grizzly, aceștia au dispă
rut într-o serie de stateei mai 
fiind intilniți foarte rar doar în 
Montana. Wyoming și Idaho.

Substanță minerală 
necunoscută

Pe litoralul vestic al marelui 
lac siberian Baikal a fost des
coperită o substanță minerală 
necunoscută, de culoare neagră. 
Mineralul reprezintă o aglome
rare de cristale cu dimensiunile 
de aproximativ 0,5 pe 2 centi
metri. Greutatea specifică a a- 
cestui mineral, pe care specia
liștii l-au numit „azoproit", este 
de 3.6 Cercetătorii Institutului 
pentru studiul scoarței terestre 
al secției sibervene a Academiei 
de Științe a U.R.S.S. au făcut 
cunoscut că Analizele roentge- 
no-structurală și chimică au ară
tat că azoproitul aparține gru
pei rare de combinații a acidu
lui boric cu titanul și magne- 
ziul.

Cea de-a treia inimă 
funcționează bine

Cea de-a treia inimi a lui 
Gerald Rector continuă să func
ționeze bine la trei zile de la 
grefare. După cum se știe, 
inima transplantată în piep
tul lui Rector la 17 martie a 
trebuit să fie înlocuită cu o 
alta, ca urmare a unor tulbu
rări cardiace, tn buletinul me
dical dat publicității de spita
lul din New York, unde se află 
internat pacientul, se arată că 
starea sănătății lui Rector se 
îmbuna1 ățește, ca urmare a 
funcționării normale a rinichilor 
ce erau afectați de fenomenul 
de respingere, înregistrat după 
trahsplarita.rda primei inimi.

li Ail'jb iiiisiș Idjrî
Un inamic 

public: alcoolul
Marea Brltanie este amenin

țată de o adevărată „explozie a 
alcoolismului" Ravagiile aces
tuia se fac deja simțite în in
dustrie, se arată intr-un raport 
al „Consiliului național asupra 
alcoolismului" Potrivit raportu
lui la începutul fiecărei săptă
mâni, aproximativ 250 000 de sa- 
lariați absentează de la lucru, 
ca urmare a consumului de al
cool din ajun. In prezent, în An
glia există 175 000 de alcoolici 
cronici, iar alte 225 000 de per
soane se află în pericolul de a 
deveni alcoolice. Fiecare dintre 
aceste persoane absentează a- 
nual de la serviciu, in medie, in
tre 40 și 60 de zile

Cintăreții italieni 
avertizează

Cintăreții italieni au avertizat 
că nu vor participa la ediția din 
acest an a Festivalului cintecu- 
lui de la. San Remo dacă vor 
mai fi admiși in competiție și 
cintăreți străini. Ei au întocmit 
un memoriu în acest sens și l-au 
remis organizatorilor celebrului 
festival de pe „Riviera florilor". 
După cum se știe, ediția din a- 
cest an a festivalului, cea de-a 
21-a, va avea loc la sfîrșitul lu
nii fehruarie

(Urmare din pag. I)

produselor. 
frumoasa, 

cere price

Aurelia GOLIANU
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să vibreze toate strunele 
sufletești la unison, care 
transformă conglomeratul 
acesta disparat de forțe 
umane în ceea ce se nu
mește un colectiv Iar lian
tul care-> cimentează uni
tatea, dinamizîndu-i po
tentele interioare, este e- 
nergia însuflețită de comu
niști.

In ansamblul unei cetăți 
hidrotehnice. barajul ră
mîne. însă; un punct su
prem. ca un simbol Bara
jul e un gînd înfăptuit in 
piatră edificiu) cel mai 
simplu, cel mai tipsii de 
decorație si ornamentare, 
cel mai impunător cel mai 
impresionant Tn acest 
munte de piatră care ține 
pe umerii lui un fluviu, ar
tificiul. ca la toate produc
țiile geniale ale minții o- 
menești, nu se vede Nu se 
vede elaborarea interioa
ră. se vede doar ope
ra, perfectă, totală, năs
cută parcă dintr-o singuiâ 
suflare Și dacă exi=,ă, 
pentru fiecare din no', un 
moment, cel puțin unul, 
inevitabil, cînd cineva, --au 
propriul nostru gînd r)e în
treabă „Ce ai făcut in 
viață 7", există și un om 
care poate răspunde simplu 
și mîndru. numind numai 
fapta Este omul care poa
te răspunde „Am făcut 
un baraj. ca să opresc 
apele unui f uviu"

Am simțit lă toți con
structorii cu căre am stat 
de vorbă lîngă fundația 
marelui baraj dunărea*.

mîndria. Mîndrta pentru 
opera lor, care consacra î» 
ochii lumii geniul creator 
al unui popor. energiile 
sale eliberate de. revoluție 
spiritul colaborării frățești 
cu constructorii iugoslavi 
care muncesc pe celălalt

care o conduce, ceea ce 
oamenii de aici numesc 
un „berbec", un berbec cu 
aer comprimat, cu o forță 
de 6 tone, cu care a bătut 
giganticele palplanșe me
talice înzidite în digul a- 
monte Sunetul surd. în-

Biografia 
neromanțată 
a unui munte 

de piatră

țărm al Dunării, animați 
de același elan constructiv

Aurel Pricop este unul 
dintre sutele de ,'onstruc- 
tori care au pregăti’, prin 
munca lor. clipa turnării 
primului metru cub de b=>- 
ton la barajul-gigant A 
manevrat, cu echipa pe

fundat, al mașini) conduse 
de Aurel Pricop și echipa 
sa a răsunat prin zile și 
nopți pînă în clipa cînd vo
cile artificierilor au strigat 
. Ardeee •" și cînd “xplozii 
asurzitoare, cu uragane de 
ape și stînci subacvatice 
smulse din rădăcină, au

vestit prima „pușcâtură" 
sub albia Dunării, desti
nată implantării digului 
deversor în rocile de pe 
fundul fluviului Abia a- 
tunci oamenii și-au dat 
seama că „berbecul" de 6 
tone bătuse, tot timpul, prin 
zile și nopți. într-un ritm 
neschimbat, mereu intens și 
mereu egal cu sine, măsu- 
rînd parcă munca tuturor, 
ca un metronom sau ca ui» 
puls al lor Acest ritm se 
înscrisese atît de adînc în 
zilele și nopțile șantierului 
Si în conștiința oamenilor 
incit oamenii, de la un 
timp, nici nu-l ma’ auzi
seră : și aceasta se întîm- 
plase fiindcă ritmul nu se 
schimbase deloc, niciodată, 
nu deviase și nu bituse 
vreodată străin sau calp. 
Ca să menții o mașină, 
prin zile si nopți. în aceeași 
fierbinte și calmă caden
ță. în ciuda condițiilor 
grele a apei care erodează 
metalul, a vîntului și fur
tunilor ivite mereu, fără 
veste, este o treabă care 
cere eforturi deosebite.

Porțile de Fier.. Un sen
timent. un crez, o idee t 
construirea la timp și tn 
cele mai bune condiții a 
unei grandioase opere a so
cialismului. născută din 
olanurile îndrăznețe ale 
oartidului

De pe varianta drumului 
național nr 6. săpată sus, 
în plin munte, de unde Du
nărea se vede doar cit un 
rîu, mi s-a părut că aud — 
o clipă - fluviul Un flu
viu care, umanizat, vor
bește nu numai auzului, 
dar și inimii, și conștiinței-
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© Atentat în cartierul evreiesc din Beirut ® Reuniune a 

senatului iordanian © „Este posibilă o soluționare paș

nică a conflictului israelo-arab" - declară George Brown
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In fosta provincie secesionistă Biafra : locuitori ai unei așezări așteptînd 
distribuirea alimentelor

BEIRUT 19 (Agerpres). — Un 
prezentant al poliției din Beirut, 
tat de agenția Reuter, a anunțat 
în cartierul evreiesc din capitala 
banului persoane neidentificate
plasat material exploziv în apropie
rea clădirilor aparținînd unui spital 
și unei școli. în urma acestui aten
tat, cele două clădiri au fost ava
riate, însă nu s-au înregistrat victime 
omenești.

Imediat după anunțarea atentatu
lui, ministrul sănătății al Libanului,

NIGERIA

Situația tinde
spre

normalizare
Pentru -prima oară de la începu

tul războiului din Nigeria, capitala 
federală și-a aprins duminică lumi
nile, punîndu-se astfel capăt camu
flajului instituit de la începutul osti
lităților,

Situația politică tinde, de aseme
nea, să se normalizeze o dată cu în
cetarea operațiunilor militare. De 
semnalat că, dacă inițial guvernul de 
la Lagos interzisese accesul ziariști
lor in zonele estice ale Nigeriei, în 
cursul zilei de duminică, peste o sută 
de ziariști au primit autorizația de 
a părăsi Lagosul, cu această destina
ție. Deși partidele politice continuă 
să fie interzise, activitatea lor de
vine tot mai evidentă. Poziția mem
brilor tribului Ibo, in cadrul Federa
ției nigeriene preocupă îndeaproape 
guvernul de la Lagos. In acest sens, 
reține atenția promisiunea făcută de 
generalul Yakubu Gowon, potrivit 
căreia membrii acestui trib își vor 
recăpăta posturile deținute înainte 
de izbucnirea războiului civil.

După o vizită oficială de două zile, 
secretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant, a părăsit 
luni Lagosul, plecând, la Paris. La ' 
sfirșitul vizitei, U Thant a declarat 
în cadrul unei conferințe organizate 
pe aeroport că reconcilierea naționa
lă in Nigeria a început „sub cele mai 
bune auspicii". El a subliniat că „nu 
există nici o dovadă că trupele fede
rale ar fi folosit violența împotriva 
populației civile" și a precizat că 
după întrevederile pe care le-a avut 
cu generalul Yakubu Gowon consi
deră că orice ajutor din străinătate 
trebuie să fie acordat numai la ce
rerea și cu acordul guvernului fe
deral.

A. Harriman: RĂZBOIUL DIN VIETNAM

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
Cunoscutul om , "" ___ ___
Averell Harriman face următoarele 
observații într-un material pentru 
agenția U.P.I., consacrat primului an 
al administrației președintelui Nixon:

„Din nefericire, astăzi, țara noas
tră este divizată asupra multor pro
bleme de politică externă. Noi nu 
mai avem același mod de abordare 
bipartizană ca în trecut. Divizarea 
opiniei există în multe privințe, in-

politic american

Seminar consacrat
relațiilor polono -

vest-germane
BONN 19 (Agerpres). — Un semi

nar consacrat relațiilor polono-vest- 
germane a avut loc, între 16 și 18 
ianuarie, la Academia evanghelică din 
Loccum, în apropiere de Hanovra. La 
seminar, informează agenția P.A.P., 
au participat parlamentari, oameni de 
știință și publiciști din cele două țări. 
Principala temă a întîlnirii au consti- 
țuit-o problemele relațiilor actuale 
dintre Polonia și R. F. a Germaniei 
și problemele securității europene. 
Participanții la seminar, se arată în 
comunicatul final, au constatat, în 
unanimitate, că rezolvarea acestor pro
bleme ar constitui un aport însemnat 
Ia cauza securității europene și a co
laborării.

Semnificația
a două aniversări

= Calendarul vieții po- 
g lifice și sociale din 
§ Iran consemnează în 
§ ultimii ani o serie de 
y date cărora scurgerea 
== timpului le conferă 
g tot mai mult va- 
g loarea unor eveni- 
g mente de însemnătate 
g majo-ă în istoria tării 
g Ziua emancipării fe- 
§ meii, ziua. legiferării 
g reformei aarve sini 
|g momente distinctive 
= ale programului de 
g dezvoltare, de prefa- 
g ceri înnoitoare, in.au- 
g gurat în urmă cu un 
= deceniu pe străvechiul 
g pămînt persan.
g Sala sporturilor din 
g Teheran a fost, nu de 
s mult, locul de întilni- 
g re a peste cinci mii de 
g femei, reprezentante 
g ale diverselor organi- 
g zații de masă, venite să 
g sărbătorească „Ziua e- 
g mancipării femeii", 
g Participantele — ță- 
= rănci cu veșminte viu 
g colorate din diferite 
g regiuni ale țării, stu- 
g dente, profesoare, doc- 
g torițe, juriste, inginere, 
g artiste, 
g laureate 
g militare, membre ale 
g „armatelor științei și 
g ale igienei", muncitoa- 
g re, funcționare, gospo- 
g dine, deputate in 
g parlament. Printre ele 
g era și d-na F. Parsaye, 
g ministrul educației na- 
g ționale.
g în marea sală nu se 
Ș zărea nici un ..cea- 
g dar", tradiționalul voal 
g ce acoperea odinioară 
g chipul femeii iraniene 
g și devenise un simbol 
g al oprimării și înapo- 
g ierii, al excluderii de 
g la viața socială și po- 
g litică a țării.
g E adevărat că „cea- 
g darul" încă nu aparți- 
g ne trecutului cu totul 
g și în toate regiunile 
g Iranului. Procesul de 
g emancipare mai intîm- 
g pină și azi diverse ob- 
g stacole. Față de tre- 
g cuiul nu prea îndepăr- 
g tat progresele sint însă 
g mai mult decit evi- 
g dente.
g Mai multe pârtiei-

tinere baca- 
în costume

CRITICA A S.U.A.
diferent de apartenența la un partid. 
Opoziția față de politica adminis
trației include un număr important 
de congresmani din ambele partide.

Pentru mulți membri ai Congresu
lui, problemele interne presante de
pășesc în importanță vastele cheltu
ieli militare propuse pentru noile 
sisteme de arme și pentru alte pro
grame.

Războiul din Vietnam este proble
ma cea mai critică dintre angajamen
tele noastre externe Președintele a 
propus un plan pentru vietnamizarea 
războiului, dar multe probleme ră- 
mîn fără răspuns. Intre acestea sînt : 
In ce constă înțelegerea cu Thieu ? 
In momentul cînd Nixon a anunțat 
o anumită politică, de ce Thieu s-a 
situat pe o poziție mult mai rigidă ?

Este oare vietnamizarea un plan 
pentru pace sau, așa cum au între
bat recent senatorii, un plan care va 
perpetua războiul ? Cît timp inten
ționăm să menținem mari forțe în 
Vietnam ? In ce manieră se va pu
tea ajunge la o Asie de sud-est paș
nică și independentă ?

Tn încheiere. Harriman își exprimă 
speranța că președintele Nixon va 
da un răspuns corespunzător acestor 
preocupări ale opiniei publice ame
ricane în mesajul cu privire la „Sta
rea Uniunii" pe care urmează să-l 
prezinte Congresului.

Habib Mutran. s-a deplasat la fața 
locului pentru a se informa asupra 
consecințelor acestuia. Direcția for
țelor securității interne din Liban a 
dat publicității un comunicat în care 
este condamnat atentatul săvîrșit, el 
fiind atribuit „unor criminali plătiți 
pentru a crea o atmosferă de teroare 
și tensiune în țară".

Tot din Beirut, agenția M.E.N. a- 
nunță că premierul libanez, Rashid 
Karame, a declarat că în cursul în
trevederilor pe care le-a avut cu 
Yasser Arafat, președintele Organi
zației pentru eliberarea Palestinei, 
s-a constatat o identitate de vederi 
asupra tuturor problemelor discuta
te. El a subliniat că cele două părți 
și-au exprimat dorința de a conti
nua acțiunile de cooperare; Liba
nezii și palestinenii, a continuat 
Rashid Karame, au reafirmat că do
resc să respecte acordul de la Cairo 
și să pună în aplicare prevederile a- 
cestuia.

După vizita pe care a făcut-o la 
Beirut, Yasser Arafat a sosit luni 
după-amiază în capitala Iordaniei, 
Amman.

★

Senatul iordanian a 
o reuniune „cu ușiie 
cum anunță agenția 
cu această ocazie,

o expunere cu privire ia evo- 
situației actuale a țărilor ara- 
a prezentat concluziile confe- 
arabe la nivel înalt, care 

loc în luna decembrie
a 

anul

o so- 
israe- 

George 
lider adjunct al Partidului 
la puțin timp după reîntoar- 
din turneul de trei săptămîni 
l-a efectuat în Orientul A- 
Intre altele, George Brown

AMMAN. — 
avut duminică 
închise". După 
France Presse.
primul-mmistru, Bahjat Talhouni, a 
făcut 
luția 
be și 
rinței 
avut
trecut, în capitala Marocului.

★

LONDRA. — „Este posibilă 
luționare pașnică a conflictului 
lo-arab“. a declarat luni 
Brown, 
laburist, 
cerea sa 
pe care 
propiat.
a afirmat că în turneul său a avut 
prilejul să constate o atitudine mai 
realistă și că interlocutorii săi au 
în vedere posibilitatea unei soluțio
nări pașnice a crizei.

AMPLE MIȘCĂRI

REVENDICATIVE
ÎN LUME

Walter Ulbricht despre relațiile
dintre cele două state germane

pante la festivitate au 
evocat cu emoție pri
mul act al eliberării 
femeii, înfăptuit la 1 
ianuarie 1936, cînd, cu 
ocazia înminării diplo
mei absolventelor șco
lii normale, Reza Șah, 

'atașat ideilor de mo
dernizare a țării, ta
tăl ...................
șah, 
nici 
nu
Abia peste trei dece
nii au fost legiferate 
dreptul femeii de a 
participa la alegeri și

actualului șahin- 
a recomandat, ca 

o absolventă să 
mai poarte voal.

CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA NICOLAE 
POPOV1C1

de a fi aleasă, dreptul 
la învățătură și la 
funcții în stat. Festi
vitatea amintită este 
prin ea însăși semnifi
cativă pentru transfor
mările esențiale ce 
s-au produs în con
diția socială a femeii 
iraniene, participantă 
tot mai activă la efor
tul general de dezvol
tare a țării.

începutul de an este 
marcat și de un alt e- 
veniment cu profunde 
semnificații — ziua re
formei agrare „In pre
zent — împărțirea la 
țărani a pământurilor 
cultivate a luat sfârșit" 
— a declarat ministrul 
reformei agrare și al 
cooperativelor rurale. 
A. Valian. In decursul 
primelor două faze de 
înfăptuire a reformei, 
au fost distribuite te
renuri arabile la peste 
două milioane de fa
milii. Implicațiile re
formei agrare pe plan 
social și economic de 
pășesc cadrul împro
prietăririi. Deși satul 
iranian sugerează și 
azi imaginea unui tre
cut de îndelungată îna
poiere șl sărăcie, to-

tuși, o serie de schim
bări structurale — des
ființarea marii proprie
tăți funciare și, in con
secință, 
dalilor, 
ranului 
tind să 
iranian 
general 
subdezvoltării, ' de mo
dernizare. In ultimii 
ani, in mediul rural 
s-au construit mii de 
școli, aproape în fie
care sat au pătruns 
membrii „armatei ști
inței", și, o dată cu ei, 
știința de carte; s-au 
înălțat case de cultu
ră, se fac eforturi pen
tru a ridica nivelul de 
viață al țăranilor. Me
sajul adresat de șaliin- 
șahul Mohammad 
Reza Pahlavi Arya- 
mehr în ziua aniversă
rii reformei agrare se 
referă în principal la 
necesitatea de a se in
tensifica regruparea 
țăranilor în societăți, 
uniuni agricole și coo
perative în scopul creș
terii randamentului 
producției agricole. Au 
fost constituite nu
meroase asemenea co
operative și asociații 
de țărani, unde se fo
losesc, cu sprijinul au
torităților, metode a- 
vansate și mijloace 
moderne în cultura pă- 
mîntului. Tractorul, 
mașina agricolă, îngră
șământul chimic, iriga
ția încep să devină din 
ce în ce mai familiare 
sătenilor. Recent au 
apărut o serie de fer
me specializate ; 
gresează 
primelor 
plexe i _ 
de țip industrial.

Două evenimente di
ferite pe agenda ira
niană. două momen
te cu semnificație co
mună — imensele re
surse umane și mate
riale ale Iranului 
cep să fie tot mai 
tens valorificate in 
teresul național, 
scopul dezvoltării 
progresului.

a clasei feu- 
eliberarea fa
de șerbie — 

conecteze satul 
la marele efort 
de depășire a

pro- 
construcția 
două com- 

agrozootehnice

in- 
in- 
in- 
in 
și

NAȘTERII LUI V. I. LENIN
MOSCOVA 19. - Corespondentul 

Agerpres L. Duță transmite: In 
aula Universității Lomonosov din 
Moscova și-a. Început luni lucrările 
Conferința teoretică internațională 
consacrată împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Lenin, cu tema 
„Creșterea rolului leninismului în 
epoca contemporană și critica antico
munismului".

La conferință participă reprezen
tanți din Bulgaria, Canada, Cehoslo
vacia, Franța, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei. Mongolia, Polonia, Si
ria, Ungaria. Uniunea Sovietică șiria, Ungaria, Uniunea Sovietică 
din alte țări

Delegația română, condusă de 
varășul Ștefan V.oicu, membru 
C.C. al P.C.R., redactor-șef a) 
vistei „Lupta de clasă", este alcă
tuită din prof. univ. Gheorghe P. 
Apostol, șef de sector la secția pro
pagandă a C.C al P.C.R., conf. univ 
dr. Petre Pînzaru, de la Academia de 
științe social-politiee „Ștefan Gheor
ghiu", prof dr. Radu Pantazi. secre
tar științific al Institutului de. filo
zofie al Academiei române, conf 
univ dr docent Nicolae Kalos, șef 
de catedră la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj.

Conferința a fost deschisă de acad. 
A. M. Rumeanțev, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Au fost prezentate referate. 
Lucrările conferinței continuă.

to- 
al 

re-

BERLIN 19. — Corespondentul A- 
gerpres Șt. Deju transmite ; Walter 
Ulbricht. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, prim-șecretar al C,C. al 
P.S.U.G., a ținut o conferință de 
presă, la care au participat repre
zentanți ai presei din R.D.G., cores
pondenți acreditați în R.D.G., zia
riști din R F. a Germaniei și Berli
nul occidental Tn declarațiile făcute 
cu acest prilej,-vorbitorul s-a ocupat 
pe larg de diferite aspecte ale rela
țiilor dintre Republica Democrată 
Germană, și Republica Federală a 
Germaniei

Referindu-se la recentul raport 
prezentat de cancelarul vest-german, 
Willy Brandt, in fața Bundestagului, 
W. Ulbricht a formulat numeroase 
critici la. adresa acestui raport și l-a 
caracterizat ca fiind „o cuvîntare a 
celor mai profunde contradicții". El 
a apreciat că Brandt „nu a făcut 
nici o singură propunere constructi
vă pentru reglementarea coexisten
ței pașpice între cele două state ger
mane pe baza dreptului, internațio
nal".

Tn legătură cu problema 
țării la folosirea 
două state germane, vorbitorul a re
levat că tratative valabile în a- 
ceastă problemă pot fi încheiate nu
mai între state care se recunosc re
ciproc, potrivit dreptului internațio-

nai. In continuare, el a declarat că 
„încheierea de tratate de renunțare 
la folosirea forței între statele socia
liste și Republica Federală a Germa
niei este o problemă comună a sta
telor socialiste. De aceea, se poate 
înțelege că, înainte de a încheia un 
tratat cu R.F.G., noi așteptăm mai 
întîi rezultatul tratativelor dintre 
Uniunea Sovietică și Republica Fe
derală".

W Ulbricht a relevat, de aseme
nea, că în ce privește tratativele în
tre președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. și cancelarul fede
ral al R.FG. este necesar un timp 
mai îndelungat.

Referitor la problema unei confe
rințe privind securitatea europeană, 
vorbitorul a reafirmat că R.D.G. va 
face tot posibilul pentru a sprijini 
pregătirea și realizarea unei aseme
nea conferințe pornind de Ia pre
misa ca toate statele europene, in
clusiv R.D.G. și R.F G„ să participe 
cu drepturi egale la această confe
rință.

renun-
forței între .cele Franța privește favorabil

convocarea unei conferințe

DUPĂ PROPUNEREA P. C. FRANCEZ

PARIS 19 (Agerpres). — După ce, 
în urmă cu cîteva zile Partidul, so
cialist și Partidul socialist unificat, 
s-au pronunțat asupra propunerii 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist Francez privind organizarea 
unei întîlniri a tuturor forțelor de 
stînga. și Convenția instituțiilor repu
blicane și-a făcut cunoscută poziția 
într-o scrisoare adresată secretarului 
genera) al P.C.F., Waldeck Rochet.

de către Claude Estier, secretar ge
neral al Convenției, acesta se declară 
de acord cu întîlnirea propusă.

După cum se știe, la 6 ianuarie a.c., 
Birou) Politic al P.C.F. a propus tu
turor formațiunilor democratice ale 
stîngii o întîlnire comună menită 
„să creeze condițiile unei acțiuni 
concertate pentru progres social, de
mocrație și socialism".

agențiile de presă transmit

general-eu ropene -
Un interviu 

al lui H. Alphand

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Hervi 
Alphand, secretar genera) în Minis
terul Afacerilor Externe al Franței, 
și-a încheiat vizita oficială pe care 
a efectuat-o în Uniunea Sovietică, 
plecînd luni spre patrie.

într-un interviu acordat, înaintea 
plecării, unui corespondent al ziarului 
„Izvestia". Herve Alphand a remar
cat cu satisfacție faptul că rela
țiile dintre Franța și Uniunea So
vietică constituie un exemplu de co
laborare eficientă între două state cu 
sisteme sociale diferite.

Referindu-se în continuare la pro
blemele politice dezbătute în timpul 
vizitei sale la Moscova, Alphand a 
subliniat că Franța are o atitudine 
pozitivă față de propunerea Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări socia
liste de a se convoca o conferință 
general-europeanâ în. problemele.se
curității și colaborării. Totodată, a 
spus el. o asemenea conferință, ar 
putea avea și mai mult succes dacă 
consultările bilaterale ale țărilor 
europene în problemele actuale ar 
da rezultate pozitive, creind astfel o 
atmosferă prielnică pentru reușiți', ei.

STATELE UNITE - Greva celor 
150 000 de muncitori aparținînd com
paniei americane „General Electric" 
continuă de peste 80 de zile. Trata
tivele dintre reprezentanții patrona
tului, și ai sindicatelor se află în im
pas. în semn de solidaritate cu mun
citorii de la ..General Electric", 1 100 
de lucrători din industria de auto
mobile și de aviație din localitatea 
Warren (statui Michigan) și-au între
rupt lucrul.

SPANIA — Mișcarea grevistă din 
Spania se intensifică. Țăranii din An
daluzia. constructorii de nave din 
Cadiz, metalurgiștii din Barcelona, 
minerii din Asturia revendică majo
rarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai. Spania 
nu a mai cunoscut o asemenea am
ploare a mișcării greviste din anul 
1962, mai ales avînd în vedere fap
tul că în această țară grevele sînt 
interzise. Cotidianul spaniol „Nuevo 
Diario" se pronunță pentru recunoaș
terea dreptului la grevă al muncito
rilor

Mineri greviști din Kiruna (Suedia) 
demonstrînd in sprijinul revendică

rilor lor economice

ANGLIA — In ciuda timpului plo
ios, reprezehtanții cadrelor didactice 
aflate în grevă au organizat dumi
nică în fața reședinței oficiale a pri
mului ministru britanic, Harold 
Wilson, o demonstrație de protest. 
Greviștii au anunțat că vor continua 
acțiunea lor pînă la 21 ianuarie, cînd 
în capitala Marii Britanii vor fi or
ganizate un mare miting și o de
monstrație a cadrelor didactice Pre
sa engleză apreciază că aceasta este 
cea mai lungă grevă a corpului di
dactic din istoria țării Peste 6 000 de 
școli britanice și-au întrerupt cursu
rile

FRANȚA — Muncitorii de la mi
nele de plumb din Argentiere (depar
tamentul Ardeche) își continuă gre
va declanșată la 15 ianuarie. Ei au 
ocupat minele, revendicînd îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

0 nouă reuniune a Consiliului ministerial al Pieței 
COmUne, cu participarea miniștrilor de externe, de finanțe și ai agriculturii 
din cele șase țări membre, a început luni la Bruxelles. Această sesiune, care 
durează două zile, este chemată să pregătească textele juridice ale acordului 
realizat la ultima reuniune ministerială de anul trecut. Observatorii relevă că 
poziția franceză a devenit mai dură în problema finanțării politicii agricole a 
Pieței comune.

Lucrările celei de-a doua 
Conferințe internaționale a- 
supra Vietnamului vor avea 
loc la Stockholm între 28 și 30 martie. 
La această reuniune vor lua parte 
aproximativ 400 de reprezentanți ai 
mai multor organizații internaționale. 
Obiectivul său principal îl va constitui 
sprijinirea internațională a ideii „re
tragerii totale și imediate a trupeloi 
americane din Vietnam".

întrevedere T. Jivkov- 
J. LunS. Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primit luni pe Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al Olan
dei, care face o vizită oficială în Bul
garia. în aceeași zi, ministrul olandez 
a mai fost primit de Gheorghi Țrai- 
kov, președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

Deficitul în comerțul cu 
Statele Unite înregistrat de țările 
latino-americane continuă să crească. 
Potrivit ziarului brazilian „Correio da 
Manhă", acest deficit s-a cifrat la 250 
milioane dolari în 1967, la 400 mili
oane în 1968, iar în 1969, potrivit 
unor statistici preliminare, a depășii 
nivelul anului precedent.

Parlamentul britanic și-a 
reluat lucrările luni> duPă va- 
canța de iarnă, care a durat o lună. 
Cu acest prilej, premierul Wilson a 
făcut o declarație în care s-a referit 
la poziția guvernului britanic față de 
încetarea războiului civil din Nigeria, 
exprimîndu-și satisfacția pentru ac
tuala evoluție a evenimentelor.

Președintele Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, a so
sit duminică seara la Nicosia, după un 
turneu de două săptămîni efectuat în- 
tr-o serie de capitale africane. La în
toarcerea spre patrie, șeful statului 
cipriot a făcut o escală la Atena, unde 
a avut convorbiri cu oficialități gre
cești privind situația din Cipru.

Un grup de oameni
mascați, aparținînd organizației
clandestine „Frontul Național", a ata
cat duminică noaptea postul de poliție 
al portului cipriot Limasol. După ce 
au molestat polițiștii de gardă și au 
tăiat firele telefonice, membrii grupu
lui au luat cu ei mai multe puști și 
gloanțe.

Pentru abrogarea actului 
constituțional decretat de 
autoritățile din Brazilia la 
15 ianuarie s_a pronunțat parti
dul „Mișcarea democratică brazilia
nă" (de opoziție). Prin acest act se 
interzice ocuparea de funcții în orga
nele administrative de stat, centrale si 
locale, tuturor persoanelor care au fost 
private de drepturi politice.

0 delegație economică a 
R. D. Germane 3 sosit luni la 
Santiago de Chile pentru a purta tra
tative cu privire la lărgirea relațiiloi 
comerciale dintre R. D. Germană și 
Chile.

Puternice inundații în 
Iugoslavia. 'Wentm Taniug a- 
nunță că în regiunile din zona flu
viilor Sava, Neretva, Sana și a afluen
ților acestora s-au produs inundații, 
nivelul apelor crescînd cu cîțiva metri, 
fiind cel mai ridicat din ultimii 32 de 
ani și provocînd pagube materiale 
însemnate. S-au luat măsurile necesa
re, iar populația a început să pri
mească ajutoare din partea statului.

Oamenii de știință americani nu au reușit pînă în prezent să explice de ce. 
la anumite perioade, balenele se aruncă pe fărm și mor acolo, fn foto
grafie : Țărmul Floridei presărat cu trupuri de balene care au murit prin 

asfixiere

PORȚILE DE FIER

Un nou succes 
al constructorilor 

iugoslavi
BELGRAD 19. — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Duminică dimineața la ora 7,30, 
constructorii iugoslavi ai Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier au înregistrat 
un important succes : s-a deschis 
uriașa poartă de oțel de la ecluza 
de pe malul iugoslav (din avaî). 
Imediat după aceea, în ecluză p.u 
intrat nava ,.Deli Iovan" și un șlep 
special pe care era încărcat pri
mul transformator în greutate de 
260 de lone pentru primele două 
agregate ale hidrocentralei. Toate 
instalațiile au funcționat ireproșa
bil.

Un puternic incendiu a 
izbucnit duminică într-unul din saloa
nele Tîrgului internațional de la Ha
novra, distrugîndu-l complet. Ancheta 
întreprinsă a dezvăluit că incendiul a 
fost provocat de bucăți de metal în
cins, împrăștiate cu ocazia efectuării 
unor lucrări de sudură. Pagubele mate
riale provocate de incendiu se ridică 
la aproximativ 3 milioane de mărci 
vest-germane.

0 campanie 
„antidrog" 3 fost

comună
inițiată de

Statele Unite și Mexic. La invitația 
guvernului mexican, la Ciudad de 
Mexico a sosit Richard Kleindinst, a-
sistent al procurorului general al 
S.U.A„ pentru a participa, împreună 
cu agenții poliției mexicane, la depis
tarea culturilor clandestine ce furni
zează materia primă din care se fa
brică opiul și marijuana.

Din nou tensiune 
la Dacca

DACCA 19 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția pakistaneză de 
presă, un miting organizat la Dacca 
capitala Pakistanului de est, de 
partidul religios de dreapta „Jamăat- 
i-Islami“ s-a încheiat printr-o cioc
nire între participanții la adunare și 
grupuri ale populației care protestau 
împotriva activității acestei forma 
țiuni politice în urma incidentului 
relatează agenția citată, o persoană 
și-a pierdut viața si alte cinci sute 
au fost rănite, dintre care 115 au 
necesitat spitalizarea

Datorită tensiunii create fn oraș 
au fost închise instituțiile, maga
zinele și școlile. Este primul incident 
grav semnalat >în Pakistan după de
clanșarea. la I ianuarie, a campa 
niei electorale ce urmează , să se în
cheie la 5 octombrie, cînd va fi aleasă 
Adunarea Constituantă.

„Economia canadiană 
se află sub control 
străin in proporții 

îngrijorătoare** 
declară președintele Parti

dului nou democrat

OTTAWA 19 (Agerpres). — Depu
tatul R. Harding, din partea Parti
dului nou democrat canadian, a de
clarat că intre 50 și 80 la sută din 
industriile prelucrătoare (a petrolu
lui, de gaze, minieră și metalurgică) 
ale Canadei aparțin companiilor din 
S.U.A. Anumite ramuri ale indus
triei au trecut aproape în întregime 
sub control străin. La rindu.1 său, 
ziarul „Toronto Daily Star" scrie că 
din cele 9 500 de companii ce func
ționează în Canada cu capital străin, 
7 000 Se află sub controlul monopo
lurilor nord-americane.

într-o declarație făcută tn parla
ment, președintele Partidului nou de
mocrat canadian. Thomas Douglas, a 
arătat că economia canadiană se află 
sub control străin in proporții îngri
jorătoare. „Independența politică și 
economică rămîne problema centra
lă a acestui deceniu. Canada nu tre
buie să se transforme intr-o colonie 
economică a S.U.A.“. a subliniat 
Douglas
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