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DE METAL!
a o infinitate de

sarcină de
posibilități 

fiecare zi
au înțeles bine

șmî d® la uzinele
laritatea s-a subliniat la 
al P.C.R. din decembrie 

. de a se acționa hotărît 
pentru reducerea consumurilor de 
metal. în. mod deosebit, această sar
cină vizează industria construcțiilor 
de mașini, unde se mențin consumuri 
specifice destul de mari și cantități 
însemnate de metal nu-și găsesc o 
utilizare rațională. Ca atare, planul 
pe 1970 a stabilit ca normele de con
sum de metal pe un milion lei pro
ducție marfă să scadă în această ra
mură industrială cu 8 la sută. Aceas
ta este considerată o sarcină mini
mă și ea trebuie îndeplinită riguros, 
începînd din primele luni ale anu
lui. De ce afirmăm aceasta ? Pentru' 
că balanțele de metal pe 1970 s-au 
elaborat luîndu-se în calcul reduce
rea preconizată a normelor de con
sum. în aceste condiții este evident 
că, pentru a nu-și consuma în mod 
nechibzuit o parte din cotele de me
tal ce le-au fost repartizate, pentru 
a preveni apariția unor „goluri" în 
aprovizionarea cu metal spre finele 
anului, uzinele constructoare.de ma
șini trebuie să impulsioneze acțiunea 
de revizuire a normelor de consum, 
în scopul diminuării lor. Spunem a- 
ceasta pentru că într-un șir de în
treprinderi din această ramură s-a 

'una ianuarie cu consu
ne practicate în ultimele 

Or, trebuie clar înțe;
— și în nici un caz mai 
hotărăște reușita în în- 
ireinii trasate de partid 
ț reducerea normelor dc 
economisirea metalului. 
;fel pe deolin înțeles de 
colective de întreprinderi. 
1 al uzinelor „23 August" 
. ale cărui realizări și 
cest domeniu ne propu

nem a .. ,. 'ezenta în rîndurile care 
urmează.

De fapt, problema 
eficientului â- .

- a cantității de produse finite reali
zate din fiecare tonă de metal ti pre
ocupă pe inginerii, tehnicienii și 
muncitorii marii uzine bup.ureșterle 
de mai mulți ani. In 1969, bunăoară, 
consumul de metal a fost aici cu nu 
mai puțin de 790 tone mai mic decî’ 
cel planificat. Tn acest an, însă, deși 
structura producției rămîne, practic, 
neschimbată. în fața colectivului care 
dă viață produselor cu marca ..Faur" 
stă sarcina de a reduce consumul de 
metal cu 2 400 .de tone Din îndepli
nirea ei. comitetul de part’d a făcut 
o problemă cardinală a activității co
muniștilor, a întregului țolect.iv So
licitați. încă din primele zile ale anu
lui, de către comitetul de partid â! 
uzinei, să-și snună părerea în legă
tură cu modalitățile de atingere a 
acestui obiectiv, muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii si inginerii au analizat 
minuțios posibilitățile existente și 
au formulat în scurt timp pro
puneri de măsuri concrete, care, 
anlicate fără întîrziere., să permită 
pînă la sfîrșit"! anului obținerea unei 
economii de 2 750 tone de metal, eu 
350 dp tone oeste sarcina planificată.

Din discuțiile pe care le-am purtat, 
recent, cu numeroase cadre tehnice 
din uzină, ca și din planul de măsuri 
privind reducerea consumului de me
tal, rezultă că mai mult de jumătate 
din totalul economiilor preconizate 
— 1 470 tone laminate — se vor ob
ține prin reproiectarea produselor.

,__ j creșterii co
de utilizare a metalului.
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SEVERIN (corespondentulTR. . .

„Scînteii"): Pe șantierul de la Por
țile de Fier a fost dat în exploatare 
un nou utilaj modern, de mare ca
pacitate. Este vorba de platforma 
autoridicătoare, destinată lucrărilor 
de derocări sub apă, pentru regulari
zarea biafesui aval. Concepută de un 
grup de ingineri proiectanți de la 
I. C. H.-Bucurfești, platforma a fost 
construită în întregime de către co
lectivul șantierului nr. 2, din ca
drul Grupului de șantiere I.C.Il. 
Porțile de Fier. Această platformă 
este un unicat la noi în țară și se 
numără printre-puținele de acest fel 
din Europa. Posedînd un sistem pro
priu de navigație și un telescop spe
cial, platforma se poate scufunda pe 
fundul albiei Dunării și cu ajutorul 
ei se execută lucrări de foraj și 
puțeare.

constructorii
,,23
că această activitate deSubliniind

concepție a rămas, după cum se vede, 
„vioara întîi" în acțiunea de econo
misire a metalului, trebuie să preci
zăm că ea constă în alinierea 
fiecărui produs la nivelul celor mai 
reușite realizări similare existente 
pe plan mondial, inclusiv în privința 
greutății specifice, pe baza unui e. 
fort de concepție axat, în principal, 
pe eliminarea oricăror aproximații 
„acoperitoare, pe promovarea calcu
lelor de dimensionare riguroase și 
îmbunătățirea unor parametri teh- 
n'ici-funcționali.

Evident, pentru ca numeroasele 
.soluții novatoare ale proiectanților 
de la uzinele „23 August" să-și do
vedească eficiența într-o perioadă cit 
mai mare din acest an, este necesar ca 
ele să fie definitivate și aplicate cit 
mai operativ în producție. Altfel nu 
vor putea servi decît la a estima „cit 
s-ar fi 
ceea ce 
nice de

putut economisi dacă"... Tn 
privește aportul cadrelor teh- 
concepție la valorificarea su-

Ing. Adrian PRODAN

. Idealul socialismului re
prezintă aspirația spre cea 
mai înaintată orînduire so
cială, în care economia și 
cultura, puternic dezvoltate; 
pe baza cuceririlor științei 
moderne — sînt puse în sluj- 

. ba bunăstării materiale și 
spirituale a omului t năzuin
ța spre o societate în care 
se înfăptuiesc principiile 
unei reale democrații, ale ’ 
dreptății și echității sociale, 
în care personalitatea uma
nă găsește condițiile prielni
ce unei nestînjenite și mul
tilaterale afirmări. Este fi
resc ca tineretul, prin exce
lență receptiv la înnoire și 
progres, să îmbrățișeze cu 
ardoare acest? idealuri ; a- 
ceasta este cu atît mai fireso 
pentru actuala generație a 
tineretului nostru născută și 
formată în anii .construcției 
socialiste, beneficiind de a- 
dîncile schimbări în bine pe 
care le-a adus noua orîn
duire în viața societății noas
tre, înconjurată de grijă și 
atenție deosebită din partea 
partidului și a statului nos
tru.

Faptul că peste 2 300 000 
de tineri — muncitori, ță
rani, studenți, elevi — fac 
parte din rîndurile Uniunii 
Tineretului Comunist, că 
sute de mii d.e tineri .au de
venit membri ai Partidului 
Comunist Român, dovedi n- 
du-se oameni de nădejde în 
diferitele domenii ale con
strucției socialiste, atestă â- 
tașamentui profund al tine-

matinala
înșurubează in

R5I • DACĂ ORGANIZAREA ȘTIINȚIFI
CĂ A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII NU 

ESTE... ȘTIINȚIFIC ORGANIZATĂ

creator
E3

lon ILIESCU
prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii 

Tineretului Comunist, ministru pentru problemele 
tineretului

retului față de idealurile so-’ 
cialismului, față de progra
mul și ideologia partidului 

însușirea organică de către 
tineri a ideilor comuniste, 
transformarea acestora în pu
ternice convingeri, în atitii- 
dini înaintate, cunoașterea și 
înțelegerea sensurilor pro
funde ale politicii interne și 
externe a Partidului Comu
nist Român, se exprimă cel 
mai bine în activitatea prac
tică, de zi cu zi, în . spi
ritul de responsabilitate și 
integrarea activă a tineretu
lui în efortul constructiv al 
poporului nostru.

Ce demonstrează viața In 
această direcție ? -ș.

Ea dovedește fără putință 
de tăgadă participarea plină 
de elan patriotic a milioane
lor de tineri in toate sectoa
rele vastei opere de făurire a- 
societății socialiste multi lato/, 
ral dezvoltate, aportdb -lor' ■ 
entuziast la construirea noii 
orînduiri sociale, la dezvol
tarea bazei ei tehnico^mate- 
riale ca și a relațiilor socia
liste de producție, la pune-

rea în valoare a tuturor, va
lențelor societății' noastre 
prin adîncirea democratis
mului propriu acesteia, per
fecționarea calitativă a mo
dalităților de organizare și 
conducere a întregii vieți e- 
conomice și sociale. înflorirea 
culturii și științei, afirmarea 
plenară a personalității uma
ne. Crescut și educat în am
bianța fertilă pe care o re
prezintă societatea noastră în 
plin proces de perfecționare, 
tineretul constituie un fac
tor dinamic al progresului 
României socialiste, partici
pant activ la viața politică, 
sbcială și economică.

Un fenomen demn 
remarcat mi 
tul că în 
namic al 
socialiste, 
muncitoare
cătoare în societatea noastră 
— cupnind an de tet mai 
mulți tineri. Este o trăsătu
ră caracteristică a industriei 
noastre prezența unui pro
cent ridicat de tineri în rîn- 
dul muncitorilor, inginerilor

se pare 
procesul 
industrializării 

rîndurile 
— clasă

clasei ( 
condu-

I

și tehnicienilor. Avem azi 
uzine și fabrici întregi, meri 
complexe industriale în to- 
ta’i.tate „tinere" sau în care 
predomină în mod covîrșitor 
forța de muncă tînără. Chiar 
și în cea mai sumară enu
merare, n-am putea să nu 
menționăm aportul substan
țial al tineretului la înfăp
tuirea amplului program de 
investiții (pe șantierele de 
construcții tineretul avînd o 
pondere însemnată), la dez
voltarea agriculturii socia
liste, la progresul învățămîn- 
tului, științei și culturii 
Pentru tineretul țării este un 
izvor de mîndrie aprecierea 
făcută de secretarul general 
a! partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, că 
,.în tot ce s-a înfăptuit în 
acești ani în România, sub 
conducerea partidului comu
nist, este încorporată și 
munca generațiilor tinere".

Participarea activă la efor- 
turile generale ale întregului 
popor este expresia cea mai 
concretă a patriotismului 
fierbinte ce animă tineretul 
nostru. Sădirea în Inimile ti
nerilor a patriotismului so
cialist reprezintă un element 
fundamental în ansamblu) 
activității Educative desfășu- ' 
rațe de Uniunea Tineretului 
Comunist.. Partidul /nostru, 
organizația revoluționară de 
tineret cultivă dragostea de

(Continuare în pag. a Ii-a)

Cind e somnul mai dulce mi se 
timpan o voce. Vocea unui prieten.

— Te-am sculat ? lartă-mă... Am o mare bucurie. 
Nu pot s-o țin în mine. Ești primul căruia... Alo, 
mă asculți ?

Nu știu cum se face dar de obicei nu veștile bune 
te scoală de dimineață. O bucurie ? I s-a născut un 
copil ? A cîștigat la loterie ? Devin atent.

...Cineva, victimă a unui grav abuz, își recăpătase 
dreptatea. O dreptate la care sperase și aspirase 
ani de zile. O dobindise de curînd și părea că, in 
sfirșit, legea a triumfat. Dar viața nu e lipsită de 
meandre, intervenise un personaj, exact personajul 
care inevitabil ar fi trebuit să plătească tot preju
diciul, incit speranțele celui păgubit au intrat iarăși, 
brusc, într-un con de umbră. Cînd cauza părea ca 

. și pierdută, viața (dar nu viața ..în genere" ci viața

’] [fefI 7® c teiE

noastră socială) i-a scos în cale, celui năpăstuit, un 
om. Iar omul acesta, fără să-l cunoască, fără să 
aibă cel mal mic interes (în sensul O.C.L. al cuvtn- 
tului), sacrificîndu-și liniștea și punindu-și in joc în
treaga. tenacitate, călăuzit „doar" de spiritul său co
munist de dreptate, a descilcit întregul ghem de 
suferințe și hîrtii. Iar un, for superior a împrăștiat 
definitiv conul de umbră al intrigii și bunului plac 

AJUțtl este însă „happy-end“-ul.
Omul care fusese sufletul acestui act 

valind cu recuperarea unei existențe 
aceeași persoană cu cel ce mă trezise 
bucuria. Nu i se născuse un copil. Nu 
loterie. Nu ajunsese primul pe lista de
El se bucura ca un om. omenește: de bucuria altuia. 
Atit. Asta era toată bucuria lui. E puțin, e mult 1 
Mal mult decit un loz cîștigător 1 Mai puțin ?

Asemenea oameni te fac să-ți piară gustul sălciu 
după „bucuriile" cutărui descurcăreț pe care le de
duci din amprentele financiare. cuprinse în dosarul 
veniturilor sale ilicite. Asemenea oameni matinali 
fixează cota morală a ambianței noastre sociale și 
sînt convins că. prin ceea ce imprimă ei vieții, pre
zența unuia singur este suficientă ca să 
toată abjecția pe care o propagă clienta 
trei coloane de „fapt divers".

...Cind am închis telefonul, bucuria era 
nu mal era a lui. O transmisese.

moral echi- 
era una și 
să-și strige 
ciștigase la 
automobile.

anihileze 
din vreo

și totuși

Victor VĂNTU
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E NEVOIE DE UN BISTURIU !

EPILOG LA „IUBIREA CEA MARE"

„NU ȘTIU DACĂ VĂ MAI ADUCEȚI

AMINTE DE MINE..."
(Continuare în pag. a HI-a)

Uzinele „23 August". Linia de montaj din secția locomotive Diesel hidraulice Foto i Gh. Vințilă
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ANGAJAMENTE ALE INSTITUTELOR DE CERCETĂRI 

Șl PROIECTĂRI
In numărul din 11 februarie a.c. □! ziarului nostru publicam o primă 

serie de angajamente ale unităților de cercetare și proiectare din 
tara noastră, luate ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de 
Institutul de cercetări chimice, Institutul de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini și Institutul de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice-Fundulea. între timp, alte colective de cercetători și proiec- 
tanți au organizat adunări însuflețite, în cadrul cărora,' țin:ndu-se 
seama de sarcinile actuale și posibilitățile existente, s-au delimitat 
cerințele economice și termenele de rezolvare a lor ce urmau a fi 
incluse în angajamentele respective.

In pagina a IV-a a ziarului publicam textele noilor angajamente.

Deși în ultimele săptămîni deve
nise evidentă adîncirea disensiunilor 
în partidul dreptății aflat la putere, 
criza guvernamentală de la Ankara 
a surprins observatorii politici ca și 
opinia publică, dezvăluind complexi
tatea vieții social-economice și poli
tice actuale a Turciei. Respingerea 
de către parlament, cu o majoritate 
de 10 voturi, a bugetului pe anul fi
nanciar în curs, care incepe la l mar
tie, n-a constituit cauza propriu-zisă 
a crizei, ci numai mecanismul care 
a declanșat-o. Disidenții din partidul

TUL PAR
...ca și producția obiectelor de uz casnic

* \

m întreprinderile industriei locale
Cetățeni din diferite lo

calități ale țării ne-au sem
nalat, in repetate rînduri, 
absența din rețeaua comer
cială a unor produse 
foarte utile, în principal 
articole căsnice mărunte, 
de uz gospodăresc. Proble
ma nu este nouă. Și, dacă; 
revenim asupra ei, o facem 
pentru a sublinia încă o 
dată că posibilități pentru 
împlinirea acestor cerințe 
există și că aceste posibili
tăți se găsesc concentrate 
în mîinile producătorilor 
locali.

Dintre acești producători, 
ne-am oprit, în ancheta de 
față, asupra întreprinderi
lor de industrie locală — 
principale furnizoare ale 
amintitelor articole. Deci :

poate satisface industria 
locală cerințele populației 
în materie de articole cas
nice de uz gospodăresc ? 
Fie că a venit de la direc
tori de întreprinderi, de la 
specialiști sau directori ai 
direcțiilor de industrie lo
cală din consiliile populare 
sau din Comitetul de Stat 
pentru Economia și Admi
nistrația Locală, răspunsul 
a fost același : cu dotarea - 
tehnică de care dispun, ma
joritatea întreprinderilor 
din acest sector pot face 
față chiar unor procese teh
nologice dă fabricație mai 
complexe. Totodată, 
citățile de producție 
tente sînt în măsură 
copere, în cea mai

capa- 
exis- 
să a- 
mare

a- 
fi- 
de

parte, cerințele de consum 
ale populației.

Un asemenea răspuns 
trage după sine, în mod 
resc, o altă întrebare:
ce nu apar pe piață respec
tivele mărfuri, de vreme ce 
ele. sînt căutate, iar posi- 
bilități de producție ’există? 
Răspunsurile considerăm 
că np se află în altă parte 
decît' la producători. Ne' în
temeiem afirmația pe argu
mentele ce ni le oferă ac
tivitatea unor întreprinderi 
de industrie locală între
prinderile din județul Pra
hova, de exemplu, dau a- 
nual o producție de circa 800 
milioane lei. pentru reali
zarea căreia folosesc o 
bogată zestre tehnică, can. 
tități însemnata de mate-

rii prime, un potențial u- 
man valoros. Dar grupa ar
ticolelor casnide și de uz 
gospodăresc, care ar tre. 
bui să se situeze pe unul 
din locurile 
pondere de 
sută, adică 
procent. De 
tru că nu 
Nicidecum, 
merțul „I
din alte județe, în dese ca
zuri chiar de la depărtări 
de 500—600 de km, bunuri de 
larg consum în valoare de

C. CĂPRARU 
St. DIMICĂ 
M. IONESCU

fruntașe, are o 
numai 0,75 la 
nici măcar un 
ce oare ? Pen- 
sînt cerințe?
Dovadă : co- 

,importă" anual.

(Continuare 
în pag. a Vil-a)
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Ce știm,
ce dorim să știm despre 

CREIERUL UMAN 
ancheta internațională a „Scînteii"

... . n„.........___ _________

Telegramă
Maiestății Sale

MAHENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

KATMANDU
în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 

' precum și al meu personal, adresez Maiestății Voastre, cu ocazia zilei 
naționale a Regatului Nepal, calde felicitări împreună cu cele mai bune 
urări pentru progresul poporului nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. CÎMPEANU

guvernamental, raliindu-se opozi
ției, au votat contra bugetului nu 
pentru că acesta i-ar fi nemulțumit, 
ci din dorința de a pune în minori
tate guvernul lui Suleyman Demi- 
rel, în speranța că aceasta va duce 
la înlăturarea lui de la putere.

Procesul, a cărui finalizare a con
stituit-o demisia guvernului, a în
ceput cu mulți ani în urmă, imediat 
după moartea primului președinte al 
partidului dreptății, Gumuspala, și 
s-a dezvoltat cînd abia perceptibil, 
cînd cu izbucniri mai mult sau mai 
puțin violente. La moartea Iui Gu
muspala, doi pretendenți au apărut 
la postul de președinte al acestei for
mațiuni, creată in 1981, în urma di
zolvării de către guvernul militar, 
care preluase puterea, a partidului 
democrat al fostului prim-ministru 
Mer.deres : pe de o parte, dr. Sa- 
dettin Bilgic, unul din creatorii par
tidului, pe de altă parte, un tinăr 
inginer care își făcuse de curînd a- 
pariția în viața politică. Suleyman 
Demirel. Acesta din urmă a fost ales 
în fruntea partidului, Bilgic rămînînd 
membru al Comitetului directorial și 
deținînd de asemenea, o perioadă, 
postul de ministru al transporturilor, 
împreună cu partizanii săi nu prea 
numeroși, din conducerea partidului, 
din parlament și guvern, Bilgic a a-

(Contiuuare în pag. a Vll-a)
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ales de interven-

suprem de 
locale, spo-

în ziua se- 
frecvent în

această direcție fiind certe, 
multe comune, sesiunile auLa Craiova

Aprigele bătălii de cla
să purtate în urmă cu 
două decenii și jumătate 
pe întinsul României au 
cunoscut o mare am
ploare la Craiova și în ju
dețul Dolj. în condițiile' 
avîntului revoluționar ge
neral, muncitorii, țăranii,, 
intelectualii de.aci, mobi
lizați și conduși de Parti
dul Comunist Român, 
s-au angajat cu hotărîre 
în bătălia pentru înlătu
rarea din fruntea institu
țiilor de stat a elemente
lor fasciste, a reprezen
tanților burghezo-moșie- 
rimii și înlocuirea lor cu 
oameni din popor — ce
rință imperioasă, fără 
realizarea căreia nu putea 
fi zădărnicit sabotajul 
reacțiunii, nu puteau fi 
înfăptuite înnoirile de
mocratice dorite de ma
sele populare și reclama
te de mersul înainte al 
societății românești. A- 
ceasta era totodată o con
diție importantă pentru 
a se asigura frontului tot 
ce era necesar pentru 
victorie în războiul an- 

, tifascist. îmi sînt încă 
proaspete, vii în memo
rie episoadele de luptă 
revoluționară care s-au 
desfășurat în acele zile 
la Craiova.

în lupta lor pentru pă- 
mînt, țăranii doljeni s-au 
.lovit de împotrivirea în
verșunată a reprezentan
ților administrației locale 
și ai forței publice din a- 
cea vreme, oameni aser
viți reacțiunii, în frunte 
cu prefectul județului — 
colonelul Ilie Dumitriu. 
La 15 februarie, acesta a 
obținut aprobarea Minis
terului de Interne pentru 
intervenția armatei în re
primarea mișcării mase
lor. Consiliul județean 
F.N.D. organizează la 17 
februarie un . mare mi
ting de protest la Cra
iova, Ia care participă mii 
de muncitori, țărani, me
seriași și intelectuali. în- 
spăimîntat, prefectul reac
ționar Luge. O delegație 
F.N.D. ia contact cu ins
pectorul general adminis
trativ — generalul Ștefă- 
nescu — căruia îi impune 
să satisfacă cererea ex
presă a masei demons
tranților ca în postul de 
prefect să fie instalat re
prezentantul/ F.N.D. — 
în persoana semnatarului 
acestor rînduri. Curînd, 
însă, clădirea monumen
tală a prefecturii este în
conjurată de armată. Du
pă o împotrivire de mai 
multe ceasuri, am fost a- 
restat împreună cu consi
lierii F.N.D. — Manole 
Bodnaraș, Vasile Vîlcu, 
prof; Ion Lungu ș.a. și, 
sub o puternică escortă, 
conduși la sediul siguran
ței. A doua zi am 
eliberați.

Nicoiae CELAC
membru al P.C.R. din anul 1936

revine și trece
represali-

fect
la pregătirea
ilor. Astfel, prima încer
care a maselor craiovene 
de a îndepărta adminis
trația reacționară a regi
mului Rădescu n-a fost 
încununată de succes.

Exprimînd voința una
nimă a populației munci
toare, profund revoltată 
de acest act samavolnic al 
autorităților, Comitetul 
regional P.C.R. Oltenia —

la șantierele navale 
Turnu Severin 
rii nr. 2 în clădire, 
trunși în holul 
funcționarilor, muncito
rii au fost opriți de un 
mare obstacol din sîrmă 
ghimpată. împotriva lor, 
militarii au deschis fo
cul cu arme automate și 
au aruncat grenade de 
mî'nă. Avînd cîțiva ră
niți, muncitorii au pri
mit ordin de retragere.

(Urmare

Vechiul
fost 
pre-

din pag. I)
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în frunte cu primul secre
tar, Mihai Roșianu, la 
indicațiile șl sprijinit în
deaproape de conducerea 
centrală a partidului, a 
trecut, cu forțe sporite, la 
organizarea luptei pentru 
înlăturarea prefecthlui 
reacționar. în acest sens 
comandamentul creat spe
cial pentru această ac
țiune a mobilizat toți 
activiștii de partid, nume
roși muncitori, țărani și 
intelectuali din județele 
Dolj, Vîlcea, Mehedinți.

în ziua de 24 februarie 
1945, o mulțime de peste 
20 de mii de oameni ai 
muncii din Craiova și din 
împrejurimi, precum și 
un-grup de muncitori de 
la Atelierele C.F.R. Gri- 
vița-București, se adună 
în centrul orașului Craio
va. După un însuflețit mi
ting, în frunte cu repre
zentanții F.N.D., ea îm
presoară clădirea prefec
turii. De această dată, ad
ministrația reacționară 
acționase cu mult mai 
multă precauție: sediul 
prefecturii fusese fortifi
cat cu rețele de sîrmă 
ghimpată și cuiburi de 
mitralieră ; un puternic 
detașament, condus de 
procurorul militar, se afla 
în poziție de tragere.

In pofida multiplelor 
măsuri militare, hotărîrea 
maselor de a învinge re- 
acțiunea a rămas ne
clintită.

Luptele pentru cuceri
rea sediului prefecturii 
au început în jurul 
rei 11 prin atacarea 
către un grup masiv 
muncitori craioveni și

patrie, demnitatea cetățenească și
națională, mîndria patriotică pen
tru înfăptuirile epocale ale poporu-
lui nostru în anii socialismului, ca 
și pentru prezența demnă, activă 
României în viața internațională, 
pentru contribuția adusă de ea la 
cauza generală a păcii, democrației - 
și socialismului.

Pentru a valorifica toate valențele 
patriotismului ar trebui, cred, să stă
ruim mai mult asupra cunoașterii de 
către tineri, în întreaga lor amploare 
și semnificație, a eforturilor și sacri
ficiilor pe care părinții și frații lor 
mai mari au trebuit să le facă pen
tru a se ajunge la rezultatele cu 
care se niîndrcște azi, pe drept cu- 
vînt, națiunea română. Aceasta este 
cu atît mai necesar cu cît tinerilor de 
azi, care nu cunosc, prin propria ex
periență trecutul, le lipsesc, desigur, 
termenii de comparație prin care ar 
putea aprecia la adevărata lor va
loare cuceririle dobîndite. In același 
timp, este esențial să cultivăm con
știința răspunderii pentru apărarea și 
dezvoltarea 
ducerea mai 
începute de 
cern cît mai 
avantajele, 
socialismului 
de la sine, ci prin munca conștientă 
a tuturor membrilor societății noas
tre, implicit a tuturor tinerilor, că 
dacă nicăieri în lume abundența nu 
s-a creat și nu se creează fără muncă, 
fără eforturi, cu atît mai necesare 
sînt aceste eforturi în condițiile țării 
noastre, ținînd seama de nivelul de 
la care a pornit poporul nostru, de 
înaltele culmi pe care își propune să 
le atingă.

Asemenea convingeri vor fi, desi
gur, în măsură să dea un conținut 
mai bogat educației patriotice, să 
determine o și mai puternică angre
nare a tineretului în marele efort 
constructiv al poporului

In spiritul ideologiei partidului 
nostru, care pornește de la ideea pro
fund umanistă că dragostea față de 
patrie și de propriul popor trebuie să 
se îmbine cu stima și respectul față 
de alte popoare U.T.C. îmbină indiso
lubil educația patriotică a tineretului 
cu cultivarea internaționalismului so. 
cialist, a solidarității strînse cu po
poarele țărilor socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu foi țele

a

acestor cuceriri, pentru 
departe a măreței opere 
înaintași. Trebuie să fa- 

bine înțeles făptui că 
valorile intrinseci ale 

nu se materializează

o
de 
de 
de

La poarta ] 
un detașament 
te să forțeze 
fier forjat și să 
dă la scara de 
Este însă și el 
sîrma ghimpată 
tă pe capre și legată cu 
otgoane groase de stîlpii 
ornamentali de marmoră. 
In spatele obstacolului, 
numeroase grupe de lup
tă echipate de război 
sînt masate după cuibu
rile de mitralieră gata să 
tragă- Un grup de luptă
tori reușește să pătrun
dă în subsolul palatului. 
In această fază a bătăliei 
a căzut eroic muncitorul 
Ion Tomescu.

Salvele de Intimidare 
trase în interiorul clădi
rii îi îndîrjesc și 
mult pe luptători, 
mările către ostași de a 
nu trage în frații și pă
rinții lor devin tot mai 
poruncitoare. In prima 
linie, în fața ' mitraliere
lor. se aflau comuniști, 
căliți în luptă cu dușma
nul, care trecuseră prin 
închisori și lagăre, pre
cum și numeroși munci
tori devotați cauzei par
tidului.

La un moment dat, mi
litarii pun în funcțiune 
furtunul de incendiu ; 
jetul puternic de apă iz
bește cu putere în de
monstranți, dar aceștia 
rezistă pe poziții. Uzi 
pînă la piele, mereu stro
piți cu apă, oamenii noș
tri continuau să asalteze 
prefectura.

In jurul orei 16, în pia
ță sosește un

principală, 
reușeș- 

ușa de 
pătrun- 
onoare. 

oprit de 
monta-

mai 
Che

detașa-

ment de muncitori cra- 
ioveni, severineni și bucu- 
reșteni, care, ieșiți din- 
tr-o stradă laterală, în 
formație 3trînsă, izbesc . 
cu putere obstacolele 
grămădite la intrarea în 
prefectură, le dau la o 
parte și năvălesc, peste 
gurile de foc, în interio
rul clădirii. Rezistența a 
fost înfrîntă. împreună 
cu detașamentul de 
al muncitorilor, în 
mele rînduri s-au aflat 
țărani și intelectuali.

Peste 800 de luptători 
au ocupat citadela reac- 
țiunii din Craiova, au 
dezarmat garnizoana mi
litară, evacuînd-o din 
clădire, și au instalat — 
de această dată definitiv— 
prefectul poporului. Con
comitent. s-au organizat 
poziții de rezistență pen
tru cazul unui eventual 
contraatac.

Sediul prefecturii a fost 
păzit timp de zece zile de 
gărzile muncitorești, pînă 
în ziua istorică de 6 mar
tie 1945, cînd, o dată cu 
instaurarea primului gu- 
vern democratic din isto
ria țării, condus de ma
rele patriot .dr. Petru 
Groza, ele au fost ridi
cate.

Mi se pare semnificativ 
faptul că, în momentul 
critic — hotărîtor pentru 
soarta bătăliei — cînd de
tașamentul de muncitori 
a trecut la asaltul intrării 
în prefectură, ostașii nu 
au executat ordinul ofițe
rilor de a trage 
fraternizînd 
Atitudinea 
încurajată, 
de gestul 
triotic ai sergentului 
jor Craioveanu care, arun- 
cînd arma, a spus răspi
cat — ca să fie auzit de 
toți camarazii săi — co
mandantului : „Domnule 
căpitan, nu pot să trag în 
frații mei Comisarul 
regal, căpitanul Emil Tîr- 
năveanu, văzînd că soma
țiile sale nu sînt' ascul
tate de ostași, nu a mai 
poruncit să se tragă în 
plin. Alți ofițeri, simțin- 
du-se alături de 
și-au manifestat 
simpatia față de lupta 
lor.

încercarea lui Rădescu, 
a reacțiunii de a strivi cu 
forța elanul revoluționar 
de nestăvilit al poporului 
a fost sortită eșecului. La 
Craiova, ca și în toate ce
lelalte localități din țară 
în care au fost asaltate, 
în acele zile fierbinți, pri
măriile și prefecturile, 
masele populare au în
vins pentru că au luptat 
eroic, fără șovăire, sub 
conducerea comuniștilor, 
pentru libertate și demo
crație, pentru viitorul lor 
luminos.

șoc 
pri-

în plin, 
cu poporul, 

lor a 
desigur, 

profund

fost
Și 

pa- 
ma-

mase, 
chiar

progresiste din' Inrevoluționare și 
treaga lume. Acesta este un element 
fundamental al educației comuniste, 
o cerință majoră în modelarea vii
toarelor generații de constructori ai 
celei mai avansate orînduiri.

Pentru că am pornit în enunța
rea acestor gînduri de la ideea însu
șirii de către generațiile tinere 8 
idealului socialist, aș vrea să relev că 
în condițiile actuale, cînd lupta pen
tru materializarea acestui, ideal se 
concretizează în activitatea practică 
pentru realizarea programului adop
tat de Congresul al X-lea al P.C.R. 
în scopul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, un element

metodelor moderne de creș-plicarea
tere a animalelor în mari complexe 
de tip industrial nu pot nici, pe de
parte să fie rezolvate 
necalificați ~
însuflețit de un înalt sentiment al în
datoririlor sociale, tot mai cult,
mai instruit, cunoscător a ceea
ce este mai valoros 
culturii, științei și 
temporane constituie 
obiectivă a dezvoltării 
materiale pe baza tehnicii avansate, 
o condiție obligatorie a progresului 
social ; acesta este țelul urmărit de 
partidul și de statul nostru prin ex
tinderea învățămîntului general obli-

cu muncitori
Formarea unui tineret

în domeniul 
tehnicii con
ți necesitate 

producției

Recentele sesiuni consiliilor
populare s-au caracterizat, incon
testabil, printr-o sporită exigență 
și eficiență Faptul e evident îndeo-. 
sebi la nivelul consiliilor populare 
județene După cum se știe, sesiu
nile au luai în dezbatere planul eco
nomic și bugetul local pe 1970 și au 
răspuns chemării la întrecere pa
triotică lansate de Consiliul popular 
județean Constanța. In marea lor 
majoritate, sesiunile au avut un pro
nunțat caracter de lucru, determi
nat atîl de analiza făcută de dările 
;le seamă, cît mâi 
țiile deputaților. 
care au supus u- 
nei ample dezba
teri îndeosebi sec
toarele 
în urmă 
formulat 
roase 
pentru 
carea 
locale, 
rea 
în lumina ho
tărîrilor recen
tei plenare a 
C.C. al P.C.R., îm
bunătățirea con
ducerii invăță- 
mîntului, cultu
rii, științei. Ceea 
ce a demonstrat 
îndeosebi o creș
tere calitativă a 
intervenției de- . 
putaților au fost 
interpelările;— mai 
frecvente decît 
în trecut. In se
siunea Consiliului 
popular județean 
Mehedinți, unde 
membrii comite
tului . executiv au 
fost interpelați 
cu privire la une
le neajunsuri în 
construcții, indus
tria locală, gos
podăria comunală ț 
consum, s-au elaborat pe loc 
șurile corespunzătoare.

Sesiunile au demonstrat creșterea 
competenței consiliilor populare, .răs
punderile lor sporite în înfăptuirea 
politicii partidului și guvernului pe 
plan local. Pentru prima dată, ra
poartele au prezentat deputaților și 
informări asupra modului cum își 
îndeplinesc sarcinile întreprinderile 
industriei republicane. De remarcat 
că la consiliile populare municipale 
și orășenești sesiunile au ilustrat cu 
pregnanță lărgirea sferei de preocu
pări a acestora, sporirea reală a atri
buțiilor municipalităților în cadrul 
autonomiei funcționale.

Dacă recentele sesiuni ale consilii
lor populare județene, municipale și 
orășenești s-au dovedit mai eficiente, 
aceasta se datorește. în bună parte, 
modului cum au fost pregătite. In 
marea majoritate a județelor și ora
șelor țării, perioada care a precedat 
sesiunile s-a caracterizat printr-o in
tensă activitate. La Tg. Jiu. comite
tul executiv al consiliului DOpular 
județean a analizat. într-o ședință 
preliminară și împreună cu președin
ții consiliilor populare orășenești și 
comunale, stadiul îndeplinirii planu
lui și căile de realizare a sarcinilor 
pe anul in curs. La Tr. Severin. Bo
toșani, Suceava,' Brașov ș. a. s-au 
format colective de specialiști, depu-

tațl, cetățeni care au examinat cu 
atenție proiectele de rapoarte, ceea 
ce a avut ca rezultat aprofundarea 
analizei Un aport substanțial la pre
gătirea sesiunilor l-au dat comisiile 
permanente, care au examinat pro
iectele de hotărîri cu mult înainte 
— nu în a.jun sau chiar 
siunii, cum se întîmpla 
trecut.

Rolul sesiunilor, ca for 
dezbatere a problemelor 
rește și în comunele țării, progresele 
în 
în

rămase 
și au 
nume- 

propuneri 
diversifi- 

economiei 
dezvolta- 

agri culturii 
lumina

SESIUNILE

POPULARE
Glasul inițiativei gospodărești

și cooperația

în sala de festivități a Ecran- 
clubului din Capitală a .avut-loc, 
marți seara, un simpozion cu 
tema „Un sfert de veac de la 
un eveniment memorabil în is
toria poporului român, G martie 
1945 — 6'martie 1970“

Numeroși tineri muncitori, in
gineri, tehnicieni din întreprin- ‘ 
deri și instituții au ascultat ex
punerea tovarășului Ion Alexan- 
drescu, cercetător la Institutul 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

cultură generală se manifes- 
o mentalitate greșită - ce 

i să alimenteze o tendință 
s — aceea a îndepărtă

rii. sub diferite pretexte, de sec
toarele muncii productive. O ase
menea concepție, 'ce-și are izvorul 
în subaprecierea și desconsiderarea 
activității productive, este întreținu
tă de ideea profund falsă, vehicu
lată de unii părinți sau chiar cadre 
didactice, conform căreia singura 
perspectivă de realizare a unui tînăr 
ar fi învățămîntul superior, nereu
șita unui tînăr absolvent de liceu 
la examenul de admitere în învăță
mîntul superior echivalînd cu rata-

de 
tă < 
riscă 
parazitară

fundamental al educației tineretului 
în spiritul idealului socialist mi se 
pare a fi pregătirea sa multilaterală 
pentru muncă și viață, pentru spori
rea substanțială a' contribuției noilor 
generații la atingerea înaltelor țeluri 
stabilite de partid.

O premisă esențială a acestui o- 
biectiv este, fără- îndoială, faptul că. 
drept urmare a dezvoltării pe care a 
cunoscut-o în anii socialismului în
vățămîntul de toate gradele, a cres
cut considerabil nivelul general de 
insttuire a tineretului. Astăzi, tînărul 
ce se îndreaptă către însușirea unei 
meserii este absolventul a cel puțin 8 
clase ale școlii de cultură generală - 
situație esențial deosebită de aceea 
a tinerilor de acum 15—20 de ani.

Trebuie să remarcăm că dezvolta
rea economiei noastre naționale. în 
condițiile revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane, pătrunderea toi 
mai accelerată în industrie, trans- 

construcții. a tehnicii și 
a elementelo' 

solicită și vor 
în ce mai mult 
un grad de pre- 
mereu mai ridi- 

se ri d i t ă .

porturi 
tehnologiilor noi 
de automatizare, 
solicita din ce 
forță de muncă cu 
gătire profesională 
cat Cerințe asemănătoare 
și în agricultură, unde problemele pe 
care le ridică extinderea mecanizării, 
exploatarea sistemelor de irigații, a-

gatoriu de 10 ani, prin ansamblul 
măsurilor de perfecționare a învâță- 
mîntului

Niciodată dorința fierbinte a ti
neretului de a-și însuși tezaurul 
științei și culturii, de a-și aduce din 
plin contribuția ta dezvoltarea valo
rilor spirituale ale națiunii nu și-a 
putut găsi împlinire într-un grad 
atît de înalt ca în actuala etapă de 
evoluție a României socialiste, cînd 
amploarea crescândă a cercetării ști
ințifice. ritmul fără precedent al 
dezvoltării învățămîntului de coate 
gradele, efervescența vieții culturale 
și artistice impun cu necesitate 
crearea de noi detașamente de in
gineri și arhitecți, medici și profe
sori, specialiști cu înalta pregătire 
în toate domeniile.

Ridicarea generală a gradului de 
instrucție a tineretului nu presupune 
nicidecum creșterea numărului funț- 
ționarilor. al persoanelor ce nu sînt 
direct legate de activitatea produc
tivă.
rămîne sfera 
tații umane, 
lui social 
activități' 
să fie 
tineretul 
oarece din păi at 
tineri absolvenți

avut un nivel mai Înalt, îndeo
sebi datorită faptului că au' fost 
respectate cu strictețe prevederile 
legii. Rapoartele și proiectele de ho
tărîri au fost întocmite cu mult îna
inte. deputății au fost informați la 

■timp asupra ordinii de zi, au avut 
posibilitatea să se pregătească și, ca 
urmare, au crescut calitativ inter
vențiile lor. Și în aceste sesiuni de
putății au interpelat, în dese rînduri, 
pe membrii comitetelor executive. 
La Borșa, în județul Cluj, de e- 
xemplu, darea de seamă prezentată 
sesiunii — în raport cu perioada an
terioară ma' bogată și lipsită de ge
neralități și aprecieri autoiaudative 
— a oferit prilejul unor vii și fruc
tuoase dezbateri; deputății au Inter
pelat pe președintele comitetului 
executiv cu privire la sumele chel
tuite pentru repararea drumurilor 
și înfrumusețarea comunei. La sesiu
nea consiliului popular comunal , din 
comuna Telciu, județul Bistrița-Nă- 
săud. deputății au cerut comitetului 
executiv să-și lărgească sfera de 
preocupări pentru a cuprinde toate 
satele componșnte, să nu-și mai re
ducă activitatea la rezolvarea unor 
probleme ale reședinței de comună.

Totuși, respectul față de adevăr ne 
îndeamnă să punem în discuție și un 
alt aspect al realității : faptul că 
nu pretutindeni sesiunile consiliilor 
populare comunale au reușit să se 
ridice la nivelul exigențelor impuse

Vorbitorul a subliniat importan
ta deosebită a actului politic re
voluționar. înfăptuit sub condu
cerea partidului acum un sfert 
de veac, cînd prin lupta maselor 
largi populare, a fost instaurat, 
pentru prima dată în istoria pa
triei noastre, un guvern de largă 
concentrare democratică.

A fost prezentat apoi filmul 
românesc „Străzile au amintiri".

(Agerpres)

de perfecționarea conducerii vieții 
sociale. Unele sesiuni n-au reușit să 
depășească încă limitele formalismu
lui datorită rapoartelor sărace în 
conținut, lipsite de spirit critic și au
tocritic, care au făcut ca dezbaterile 
ce au urmat să fie, la rîndul lor. ge
nerale. lipsite de eficiență La Bujo- 
reni și Tâtărăștii de Jos, în județul 
Teleorman, rapoartele comitetelor 
executive s-au referit copios la rea
lizările economice și sociale pe plan 
național, făcînd o analiză foarte su
mară a activității pe plan local și, 
ca atare, n-au avut darul să sti

muleze interven
țiile deputaților ; 
sesiunile consilii
lor populare co
munale din Căl- 
mățui și Plosca, 
din același județ, 
au trebuit să fie 
amînate pentru că 
rapoartele și pro
iectele de 
rîri erau 
sisteme

Faptul că 
aceste 
sînt 
constituie, 
îndoială, baza cea 
mai sigură a în
dreptării lucruri
lor Este limpede 
că pentru succe
sul sesiunilor, ca
re continuă să 
aibă loc la sate, 
se impune un a- 
ji’tor substanțial 
din partea orga
nizațiilor de par
tid și consiliilor 
populare județe
ne. Ceea ce ho
tărăște, în primă 
și în ultimă in
stanță, calitatea 
rezultatelor obți
nute este respec- 

a prevederilor legii

hotă- 
incon-

toate 
aspecte 

cunoscute 
fără

tarea în amănunt
de organizare și funcționare a consi
liilor populare, seriozitatea cu care 
sînt privite. La unele sesiuni care 
au avut loc pînă în prezent, mulți 
deputați au fost absenți pentru că 
nu au fost înștiințați din timp (cel 
puțin cu zece zile înainte).

în această materie, regulile sînt 
bine'cunoscute Rămîne ca de la cu
noașterea teoretică să se treacă la 
aplicarea 
sesiunilor . cerînd 
colectivă, 
proiectelor 
unor largi colective de cetățeni, for
mularea unor propuneri, în funcție 
de realitatea analizată. Din păcate, 
n-a devenit încă o procedură una
nim înțeleasă, promovată în activi
tatea consiliilor populare comunale, 
ca hotărîrile să fie studiate în prea
labil și cu răspundere de către comi
siile permanente. . Uneori, aceste 
documente sînt avizate la repezeală, 
într-o ședință convocată ad-hoc în 
ajunul sa'. în ziua sesiunii, așa cum 
s-a întîmplat la Bodgănești, județul 
Bacău, alteori, proiectele sînt avi
zate formal, numai de președintele 
comisiei, așa cum s-a procedat la 
sesiunea consiliului popular din co
muna Negri, același județ. Mai poa
te fi de mirare că. după o asemenea 
pregătir.- și procedură formală, pla
nurile de muncă prezentate de consi
liile populare nu spun nimic. trec 
cu vederea sarcinile ce revin comi
tetelor executive, iar hotărîrile fi
xează măsuri abstracte, ba chiar gre
șite din punct de vedere al încadră
rii lor legale ? Adeseori, caracterul 
formal al hotărîrilor adoptate se da- 
torește și procedurii — la rîndul ei 
formale în care sesiunile supun 
proiectele de hotărîri votului denu- 
taților. Astfel, la Greaca și Gîlgău. 
județul Să aj. hotărîrile 
tate „în bloc" și nu pe 
putații neavînd 
să le aprofundeze.

Problemele la 
rim aduc, în mod 
cuție felul în 
populare 
sprijină 
donate Este deri de la sine înțeles 
că o bună pregătire a sesiunilor re
clamă,cu insistență prezența membri
lor comitetelor executive ale consi
liilor populare în Comune. Sesiunile 
consiliiloi populare, eveniment im
portant în viața politică locală, tre
buie eliberate de balastul formalis
mului, bucurîndu-se de atenția și in
teresul cuvenite, spre a deveni cu a- 
devărat foruri menite să fructifice 
inițiativa gospodărească a maselor 
de cetățeni, 
multilateral 
noastre

lor concretă, pregătirea 
o intensă muncă 

întocmirea rapoartelor și 
de hotărîri cu ajutorul

astfel
au fost vo- 

capitole, de- 
posibilitatea

ne refe- 
în dis- 
consiliile 

județene îndrumă și 
consiliile populare subor-

O 0 10

care 
firesc,
care 

îndrumă

să asigure progresul 
al localităților țării

A. MUNTEANU

cel mai
scurt

O plimbare

Falsificatori
de librete

care depun în- 
lei. Apoi încep 
diferite agen- 
Sibiu. Brașov,

Bucu- 
38 A, 
libre-

întrebare : 
la agențiile 

infractorii ai> 
merită ? Pen- 
fi dat dovadă

din 
Chica nr 
falsuri pe 
cît se pare, mai
alte „talente" i 

ani închisoare.

F

Pe drumul

Podul de la Bucov se află 
în reparații. Mergînd spre 
Ploiești, Stere Velicu, conducă
torul autocamionului 21 BR 317, 
in loc să ocolească pe traseul 
stabilit provizoriu pînă la efec
tuarea acestor lucrări, a găsit cu 
cale să treacă prin albia rîului 
Teleajen. Camionul s-a împot
molit în mijlocul apei. Citeva 
ore mai tîrziu. tractoristul Ni
coiae Dumitru a încercat să_-l 
scoată din impas. Dar și el a ră
mas imobilizat, cu tractor cu 
tot, în apa adîncă Au inceputsă 
strige amindoi după ajutor. Dar 
cine să-i audă ? Era trecut de 
miezul nopții și pe drum nu se 
vedea nici țipenie de om. Și to
tuși, pe neașteptate, s-a ivit o 
șansă. Anton Victor de la între
prinderea de construcții terasa- 
mente București a auzit la un 
moment dat strigătele lor. El a 
reușit șă-1 aducă la mal pe Stere 
Velicu. Pe al doilea nu a mai 
putut să-1 scoată din rîu. Abia 
spre dimineață, o echipă de pom
pieri militari, anunțată de ini
mosul cetățean, a reușit să-l sal
veze și pe Dumitru Nicoiae care, 
'înțepenit de frig, se afla sus pe 
capota tractorului inundat. Nu 
era oare mai scurt drumul oco
lit ? Era mai scurt și nu pri
cinuia nici pagube.

Crima din 
Giwărăști

Trei cetățeni din comuna Giu- 
vărăști (Olt), .Ion Fiscuci și cei 
doi fii ai acestuia, Ion și Voicu, 
au pus la cale asasinarea consă
teanului lor Dumitru Prioteasa, 
cu care se aflau de mai, multă 
vreme în ceartă. După ce l-au 
ademenit la băutură, l-au omo- 
rit cti lovituri de cuțit. Apoi cu 
o cruzime greu de imaginat au 
tăiat cadavrul în bucăți, le-au 
virît într-un sac și le-au aruncat 
într-o fîntină. După -aceasta, au 
început să înlăture urmele faD- 
tei lor odioase. Dispariția 
cetățeanului n-a putut ră- 
mîne însă neobservată. în 
urma cercetărilor întreprinse de 
o echipă operativă formată din 
lucrători de miliție de la I.M.J. 
Olt. criminalii au fost descope- 
riți și arestați. în fața probelor, 
incontestabile ale vinovăției lor, 
asasinii și-au recunoscut faptele, 
urmînd să compară acum în fața 
instanței de judecată. Vom re
veni cu amănunte din sala tri
bunalului..

prea scumpa
La O.C.L. mirt Vișeul de Sus 

a[ fost 'recepționată, cu 4 ani in 
urmă, o mașină electrică de spă
lat vase, in valoare de 13 499 
lei, pentru restaurantul „Pietro
sul" După numai citeva zile insă 
conducerea O.C.L. mixt a infor
mat direcția comercială că ma
șina de spălat vase a devenit... 
disponibilă. La 4 mai 1967 cel 
din Vișeu au expediat-o pe adre
sa T A.P.L Baia Mare. Noul 
stăpin i-a găsit locul intr-o 
magazie a bufetului expres 
„Pietrosul" (ce 
In noiembrie 1969. 
fost dusă înapoi 
șeu. După 4 zile a 
iarăși la Baia Mare 
depozitată in curtea 
s-o intimpla cu ea in continu
are ? Nimeni nu știe nimic. Nici 
chiar direcția comercială a ju
dețului Maramureș ?

locul 
bufetului 

coincidență !). 
mașina a 

la Vi- 
fost adusă 
și a fost 

ARUC. Ce

trăi o viață ușoară, de a obține avan
taje fără eforturi, fără muncă, de a 
cere totul de la societate, dar a-i da 
acesteia cît mai puțin, a.jungîndu-se 
în unele cazuri pînă la acte de de- 

' t i furturi, vagabondaj, hu- 
Proliferarea unor ase-t 

manifestări reflectă, desigur, 
mijloacele 

familiei și 
slăbiciunile 

în

și că pentru un tînăr înaintat al zi
lelor noastre nu poate fi ideal mai 
înălțător decît de a fi părtaș cu toa
te forțele și capacitatea sa de crea
ție la înălțarea României socialiste, 
în ce privește școala generală, deși 
planurile de învățămînt s-au îmbu
nătățit în ultimul timp, mai sînt 
încă, după părerea mea, multe lu
cruri de făcuț pentru ca absolvenții 
școlii noastre de cultură generală să 
fie înarmați deopotrivă cu cunoștin
țele teoretice cerute de actuala dez
voltare a științei și tehnicii — cît și 
cu deprinderile practice necesare 
îmbrățișării muncii productive, 
ramurile de bază ale econormei.

Procesul 
nenetului 
neficiază 
ral nouă a 
social-politice proprii, orînduirii 
socialiste Dar problema de 
complexitate a formării 
socialiste 
poate fi 
înrîurirea 
chip natural, acest climat 
datorie a școlii, a familiei, a organi
zațiilor de tineret, ca și a altor fac
tori de influențare politico-ideologică 
și morală de care dispune societa
tea 1......1 .7 . șt. .*.....1 *..i....
ziunea etc. să

pentru a 
■ tinerilor 

corespund 
de bază ale societății 

cinstea, corectitudinea, respec-

în

linc-vență 
liganism 
menea 
deficiențele existente în 
de înrîurire ‘ ale școlii, 
organizațiilor U.T.C., 
activității educative desfășurate 
rîndurile tineretului, carențele ei de 
conținut precum și formalismul, sla
ba putere de convingere a unora din 
modalitățile ei concrete

Orienta’’ de hotărîrea plenarei 
C.C al PCR din decembrie 
de îndrumările primite 
din partea conducerii 
bucurîndu-se de sprijinul 

‘al organizațiilor de 
vitatea 
neret a 
perioadă 
zate în 
formelor 
nifestare 
dezbatere asupra unor probleme po
litice și ideologice actuale, asupra u- 
nor aspecte ale eticii tineretului, ac
tivitățile practice de muncă ale tine
rilor din producție ca și ale elevilor 
și studenților. garAa tot mai largă de 
manifestări cultural-artistice. sporti
ve. turistice, activitatea de pregătire 
pentru apărarea patriei au devenit 
modalități tot mai eficiente folosite 
de organizațiile I'TC și apreciate 
de masele de tineri de la orașe și 
sate cu largi rezonanțe în promova
rea atitudinii înaintate față de viață 
a tineretului nostru Trebuie, desigur, 
să perseverăm pe acest drum. imbi- 
nînd constant preocuparea pentru un 
conținui politico-ideologic bogat, cu 
grija pentru găsirea unnr forme a- 
tractive, lipsite de rigiditate și șablon, 
stimulînd inițiativa organizațiilor 
U.T.C., atrăgînd însuși tineretul la 
găsirea celor mai eficiente forme de 
activitate

Animat de înaltele idealuri 
cialismiilui și comunismului 
înflăcărat patriotism tineretul 
noastre va fi mereu prezent la ape
lul partidului, dărnindiî-și cu însu
flețire întreaga energie și elanul 
Creator nobilei cauze a propășirii 
României socialiste.

ti- 
be-

formare a 
țara noastră 
ambianța struct u-

Ș.’ noi. 
mare 

conștiinței 
nu 

numai prin 
o exercită. în 

Este o

de
în 
de 
realităților economice

a generației tinere 
rezolvată

pe care

1967. 
permanent 
partidului, 

continuu 
partid. acti- 

noastre de ti- 
nltimul timp o 

căutări cristali- 
și îmbogățirea 

și modalităților ei de ma- 
Acțiunile de informare și

organizației 
cunoyut în 
de Intense 
înviorarea

Nicoiae Știrbniu 
rești, str Hagi 
era „expert" în 
te C E.C. După 
avea însă și 
condamnat la 9
în noiembrie anul trecut, după 
numai 5 luni de detențiune, a 
reușit să evadeze. La cîteva zile, 
s-a întîlnit în București cu un 
alt infractor, Nicoiae Timofte (7 
condamnări la activ), care abia 
se eliberase din închisoare. Și 
proaspeții asociați trec imediat 
la acțiune Scot mai întîi cîteva 
librete .C.E.C. pe 
tre 50 și 250 de 
să scoată de ta 
ții C.E.C. din
Copșa Mică. Mediaș, sume între 
3 500 - 13 000 lei (!) Dar orirtt 
de expeditivi ^deveniseră ei în 
asemenea operații la Brașov 
s-au întîlnit cu organele mili
ției Acum cei doi infractori își 
așteaptă pedeapsa ce li se cuvi
ne Mai este însă o 
funcționarii 
C.E C.. 
sustras 
tru că. 
de mai 
puteau

rea în viață Este o mentalitate cu 
efecte profund dăunătoare alît asu
pra tinerilor în cauză, cît și asupra 
societății în genere. Este, desigur, un 
fapt pozitiv dorința multor tineri, de 
a parcurge forme superioare de 
învățămînt. de a dobîndi o înaltă 
pregătire de specialitate dar această 
dorință trebuie conjugată cu nevoile 
societății noastre, cu posibilitățile și 
prioritățile actuale în 
noastră, societate a 
care clasele exploatatoare 
înlăturate, iar mentalități.le 
tare nu-și mai găsesc locul.
rea respectului față de muncă 
se pare a fi lucrul cel mai firesc De 
aci decurg, desigur, importante 
rințe pentru activitatea educativă ațîț 
în școală, cît și în familie sau în 
cadrul organizațiilor de tineret Con
sider că nici U T C.-ul nu a făcut pînă 
acum suficient pentru a-i îndruma 
în a.est sens pe tineri pentru a-i 
convinge că pot învăța și muncind, 
a-i determina să îmbine munca cu 
școala A educa tinerii in spiritul 
înaltelor idealuri umaniste ale so
cialismului înseamnă in primul rind 
a face să pătrundă in conștiința tu
turor adevărul fundamental că pro
gresul social este de neconceput fără 
progresul în domeniul liotăritor a) 
vieții sociale — producția materială —

societatea 
muncii. în 

au fost 
parazi

tul ti va- 
mi
?e-

noastră : presa, radioul, televi- 
acționeze conver- 

cultiva în rîn- 
trăsăturile etice 

înseși caracteris- 
noas-

gent, 
durile 
care 
ticilor 
tre : ( 
tul față de muncă și față de cei ce 
muncesc, îmbinarea intereselor per
sonale cu pele ale colectivității 
cialiste, iar 
sar 
ele, 
de partid, patrie și 
tu) de solidaritate cu cei ce muncesc 
din întreaga lume, dăruirea și abne
gația pentru triumful cauzei socialis
mului și comunismului

Aceasta nu atît mai mult, cu cît, 
pe lîngă atitudinea dominantă, de 
respectare ’onștientă liber consimți
tă a normelor socialiste de muncă și 
viață - proprie imensei majorități a 
tineretului -din țara noaștră - con
statăm și unele fenomene negative. 
- datorate fie reminiscențelor unor 
mentalități învechite transmise prin 
forța inerției din generație în gene
rație. fie unor influențe străine Am 
In vedere în primul rind manifestă
rile de individualism, tendința de B

so- 
atunci cînd e nece- 

- chiar subordonarea față de 
devotamentul nețărmurit față 

popor, spiri-

de 
de unde 
banii, ce 
dacă ar 
multă atenție, falsurile 

fi ușor descoperite 1
ale so- 
de un 
pat riei

a fost și 
a activi- 
progresu- 
domeniile 
se cere 
precărlei o 

aceasta. de-

Producția materială 
ho’ărîtoare 

fundamentul 
tocmai spre 

productive 
orientat eu 
Subliniez

<• în rîndurile unor 
ai învățămîntului

și
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In această perioadă, în legumicultură, spre deose
bire de alte sectoare ale agriculturii, lucrările sînt 
în plină desfășurare. Acum se pregătesc răsadurile 
care, odată cu încălzirea timpului, vor fi plantate 
în cimp, se amenajează solarii destinate producerii 
legumelor extratimpurii, se face, operația de încol- 
țire a cartofilor și altele. Datorită măsurilor orga
nizatorice luate de Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, a asigurării din vreme a materialelor ne
cesare, în acest an lucrările de sezon care se des
fășoară în legumicultură sînt mai avansate. Se re
marcă faptul că, față de aceeași perioadă din anul 
trecut, au fost amenajate suprafețe mult mai mari 
de răsadnițe, se desfășoară Intens construcția de 
«olarii, iar o bună parte din semințele de legume, 
care vor fi folosite în această primăvară, au ajuns

în unități. Ținîndu-se seama că primăvara din acest 
an se anunță, potrivit prognozei meteorologilor, a 
fi mai timpurie, este necesar ca, în zilele 
care urmează, să fie grăbite lucrările în 
legumicultură. Discuțiile care au avut loc în cadrul 
teleconferinței de luni de la Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, ca și concluziile prilejuite de un raid 
anchetă organizat în județele Ilfov, Constanța și 
Olt evidențiază faptul că există diferențe mari în
tre un județ și altul în ce privește ritmul de desfă
șurare a lucrărilor. Pentru a se obține producții 
mari și cît mai timpurii de legume, care să fie 
livrate eșalonat, conform cerințelor aprovizionării 
populației, este necesar ca, în aceste zile, să fie 
intensificate lucrările în legumicultură. Ce s-a rea
lizat și ce trebuie să se întreprindă în continuare 
în această direcție ?

Profilată pe fabricarea unor 
utilaje complexe, întreprinderea 
mecanică de utilaje din Medgi
dia produce remorci auto de 3 
tone capacitate, tractabile de 
autocamioane SR-101, SR-113 și 
SR-131. Remorcile de tipul 2 R 
3 AP dispun de frînă pneumati
că pe 4 roți, platformă de che
restea cu dimensiunile 1490.X 
3927 mm, obloane metalice. Su
prafața utilă a platformei este 
de 7,56 mp. O asemenea remor
că este prevăzută cu 5 roți (una 
de rezervă). Lungimea remorcii 
cu proțap și dispozitiv de re- 
morcare atinge 5 845 mm. Vite
za de exploatare este de maxi
mum 70 km pe oră. Organiza
țiile economice interesate în 
procurarea acestor remorci se 
pot adresa, cu comandă fermă, 
direct întreprinderii, cu sediul : 
Șoseaua Tortomanu nr. 3, jude
țul Constanța.

Discutînd zilele trecute — în între
prinderi constructoare de mașini — 
despre mersul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii, unii dintre șefii comparti
mentelor de resort ne-au spus : „La 
noi lucrurile merg bine, organizarea 
științifică a producției și a muncii 
se află în centrul atenției și, ca atare 
ea dă roadele cu- VPnitp“. Sî într-.

de organizare științifică a unor pro
bleme cheie ale producției și ale 
munciț tendința de unilateralitate 
a studiilor se observă, în parte, și 
la Uzina mecanică din Timi
șoara. Prea puține studii vizează, 
de pildă, reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, folosirea mai 

'productivă a timpului de lucru, a

rea, ci și altele de mare eficacitate 
nractică. Există un obicei, în une- 

' « analizate, 
pe hîrtie idei in

utile producției, de a 
teoretic pînă în cele 
amănunte, cu schițe

Pentru viitoarea produc- 
' ție de legume este necesar 

să se asigure întreaga can
titate de răsad din sorti
mentul stabilit pentru fie
care unitate agricolă în 
parte. Producerea răsadului 
este avansată în întreprin
derile agricole de stat care, 
pină la 14 februarie au în
sămînțat o suprafață de 
90 950 metri pătrați de ră
sadnițe, față de 70 200 me
tri pătrați cît prevedea gra
ficul • la zi. In schimb, 
în cooperativele agricole 
lucrările respective se 
desfășoară în ritm mai 
lent. Din planul pe lunile 
ianuarie-februarie privind 
semănatul legumelor în ră
sadnițe s-a realizat numai 
44 la sută. Se constată în- 
tîrzieri mai mari îndeosebi 
în județele Alba, Bacău, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Buzău, Caraș-Severin, > Il
fov, Maramureș, Neamț, 
Olt, Sălaj, Suceava, Vaslui 
și Vrancea. Putea fi însă- 
mînțată, la această dată, o 
suprafață mai mare din ră
sadnițe ? Evident că da. O 
dovedește experiența mul
tor unități agricole și chiar 
a unor județe întregi.

In cooperativele agricole 
din județul Constanța, de 
exemplu, pînă La sfîrșitul 
s'ăptămînii trecute, din pre
vederile pe lunile ianuarie- 
februarie în ce privește se
mănatul in răsadnițe, care 
însumează 26 350 mp, s-au 
realizat 94 la sută. In legă
tură cu desfășurarea lucră
rilor de sezon în legumicul
tură, consemnăm cele re
latate de tov. ing. Gheorghe 
Rădulescu, director adjunct 
al direcției 

' țene : „Pe 
întreprinse 

\ concentrare 
‘ de legume 

mai mic de 
suprafețe mai mari. In 18 
cooperative agricole s-au 
înființat ferme legumicole 
specializate. încă din luna 
ianuarie, în fiecare coope
rativă s-au întocmit pla
nuri operative, săptămîna- 
le. pentru pregătirea răsad
nițelor și însămînțarea lor 
în ordinea urgenței. Pen
tru producerea răsadurilor 
timptirii, suprafața serelor 
înmulțitor s-a extins la 
5 200 mp, cu aproape 2 000 
mp mai mult decît anul 
trecut. Potrivit graficelor 
de lucru, pînă la 14 febru
arie s-au însămințat a- 
proape toate suprafețele de 
răsadnițe și sere înmiilți- 
tor care urmează să asigure 
'răsadurile necesare pentru 
legumele timpurii cultivate 
in solarii și în cîmp. A în
ceput. totodată, să se des
fășoare cu intensitate repi- 
catul.
luate, 
țațele 
zent.

să fie anul „reabilitării" le- 
gumiculturii în județul 
Constanța".

Intr-adevăr, în multe 
cooperative agricole din 
județ se lucrează în aceste 
zile intens la pregătirea 
producției de legume. La 
cea din Limanu toate ră
sadurile ce se vor planta 
în cele 6 hectare de solarii 
și tunele sînt repicate. S-au 
semănat în răsadnițe, peste 
prevederile planului,' 263 
mp cu tomate, varză și vi
netele ce vor fi plaritate în 
cîmp. De altfel, timpul fa
vorabil a permis ca la Li
manu să se însămînțeze, în 
cîmp, trei hectare cu ma
zăre și unele suprafețe cu 
ceapă din sămînță. La Cos- 
mești, în cele două sere- 
înmulțitor se lucra intens 
la repicat. O echipă de coo
peratori confecționau ghi-

gricole din județ. Aici, răsa
dul a și început să fie re- 
picat în ghivece nutritive. 
Cooperativele agricole Slo
bozia, Malu, Vedea și al
tele, care cultivă suprafețe 
însemnate cu legume tim
purii, au însămînțat cea mai 
mare parte din răsadnițele 
pe care le-au amenajat. Dar 
ceea ce face ca, pînă la a- 
ceastă dată, pe ansamblul 
județului să se realizeze 
numai 26 la sută din pre
vederile pe ianuarie-febru- 
arie în ce privește semăna
tul în răsadnițe este faptul 
că in unele cooperative a- 
gricole — Chiselet, Valea 
Dragului, Plopșoru, Gogo- 
șai'i, Stoenești, Nalpu — lu
crările respective au fost 
amînate de la o zi la alta, 
Și îată-ne în ultima decadă 
a lunii februarie și sămînță 
de legume, în loc să se afle

agricole jude- 
baza studiilor 

s-a realizat o 
a producției 

într-un număr 
unități, dar cu

Consider că măsurile 
confirmate de rezul- 
obținute pînă îți pre- 
vor permite ca 1970

vece nutritive, 
însămînțat, pînă acum, 670 
mp cu tomate, ardei și var
ză timpurie, depășindu-șe 
prevederile inițiale.

Alături de Constanța sînt 
și alte județe, printre care 
Teleorman, Argeș, Satu- 
Mare, în care însămînțatul 
în răsadnițe este avansat. 
Dar tot atît de adevărat 
este și faptul că, în. alte 
județe, această lucrare se 
desfășoară anevoios. Din
tre cele enumerate la în
ceputul acestui articol ne 
oprim la Ilfov și Olt. in 
care am organizat raidul 
nostru. Este adevărat 
>n 
din aceste județe suprafe
țele ce se cultivă cu legu
me sînt mari. Dar graficul 
de lucru în ce privește, se
mănatul în răsadnițe tre
buia respectat. Or, pînă la 
14 februarie nu S'-a reali
zat decît 26 la sută în ju
dețul Ilfov și 24 la sută în 
județul Olt. Experiența 
multor cooperative agricole 
din aceste județe demon
strează că lucrările puteau 
fi mult mai avansate. La 
cooperativa agricolă Du- 
dești-Cioplea de lîngă Ca
pitală, în afara celor 7 hec
tare de sere, se vor cultiva 
108 hectare cu legume în 
soiarii și în'cîmp. Pe lîngă 
faptul că semănatul este 
avansat, se lucrează de zor 
la repicarea răsadurilor. De 
mare ajutor în ce privește 
asigurarea răsadului este 
măsura luată ca la între
prinderea intercooperatistă 
de sere, complexul Berceni, 
să se producă răsaduri 
pentru 23 de cooperative a-

ca
cooperativele agricole

la încolțit în paturile calde, 
se găsește în răcoarea ma
gaziilor. Ne mai putem aș
tepta, în acest caz, la le
gume timpurii '!

La tel stau lucrurile și 
în județul Olt. Pe de o par
te. numeroase unități agri
cole cooperatiste în care 
lucrările la răsadnițe sînt 
avansate, iar alături altele 
care trag în jos realiză
rile pe ansamblu din ju
deț. Vom demonstra cu ci- 
teva exemple. La ferma le
gumicolă a cooperativei a- 
gricole din Fărcașele era o 
activitate intensă. Aici, în
tre 25 ianuarie și 5 februa
rie s-a terminat semănatul 
in răsadnițe al sortimente
lor de legume timpurii: 600 
metri pătrați roșii, 150 me
tri pătrați varză, 50 metri 
pătrați alte legume. De a- 
semenea, se lucra intens la 
pregătirea altor 700 mp de 
răsadnițe necesare repică- 
rii. Inginerul-șef al coope
rativei, tov. Nicolae Popes
cu, ne-a arătat că se ter
minase construcția a 1 200 
mp răsadnițe noi, a unui 
hectar de solar, precum și 
repararea unui solar vechi. 
Aceeași preocupare se ob
servă și în alte coopera
tive a.gricole : Izbiceni, 
Curtișoara, Slăveni, Dobro- 
sloveni, Gostavățu etc. In 
unele locuri, însă, timpul nu 
este folosit cu intensitate 
pentru efectuarea lucrărilor 
din grădinile de legume. La 
cooperativa Cilieni, ’ 
oară, rezultatele 
acum sînt minime. ___
.vul ? După cum aflăm de 
la tov. ing. Tiberiu Vega, 
șeful fermei, lipsește bio-

bună-
de pînă 

Moti-

combustibilul. De asemenea 
n-au fost reparate și pre
gătite răsadnițele, lipsesc o 
serie de semințe de legu
me. în alte locuri, rămîne- 
rea 
vește 
țelor 
lipsei 
xistă 
teriale de construcții pen
tru răsadnițe și solarii la 
întreprinderea județeană de 
aprovizionare a cooperati
velor agricole de la Gă- 
neasa și care ar fi trebuit 
de mult să fie ridicate de 
către cooperative. La 13 fe
bruarie aici existau bună- 

• oară 44 865 rame de răsad
nițe, 87 tone folii de polie
tilenă, 158 mc elemente de 
răsadniță, 1 178 mp de 
geam, oțel-beton, țevi de 
construcție și altele. De 
lucrurile’ acestea, fireș
te, trebuia să se ocupe 
baza de aprovizionare, dar 
și direcția agricolă, care co
ordonează activitatea aces
teia.

Am 
supra 
grăbi 
nițe, de care depinde obți
nerea unui răsad bine dez
voltat, care, plantat în cimp 
sau în solarii, să dea plan
te viguroase și astfel să se 
asigure recolte mari. Dar 
tot atit de important este 
ca, pe măsură ce răsadul 
se dezvoltă, să se facă re- 
picarea lui. Există și alte 
acțiuni care trebuie desfă
șurate cu maximum de in
tensitate in această perioa
dă. Este vorba de construc
ția de solarii, lucrare care 
ii întîrziat mult îndeosebi 
in județele Arad, Satu-Ma- 
re, Olt, Argeș. Prahova, Ia
lomița, Timiș etc. Trebuie, 
de asemenea, grăbite pro
curarea cartofilor de să
mînță și pregătirea mate
rialului de plantare prin 
incolțirea prealabilă a tu
berculilor.

Timpul este înaintat. A- 
ceasta impune ca în toa
te unitățile agricole să 
se acorde cea mai mare 
atenție executării tpturor 
lucrărilor de care de
pinde viitoarea producție 
de legume. Direcțiile agri
cole și uniunile cooperatiste 
trebuie să urmărească pas 
cu pas cum se desfășoară 
aceste lucrări și să ia mă
suri operative atunci cînd 
se constată eventuale ră- 
mîneri în urmă. De modul 
în care vor fi executate lu
crările de sezon depinde 
foarte mult nivelul cantita
tiv și calitativ al viitoarei 
producții de legume. Să fa
cem totul ca ea să fie su
perioară din toate punctele 
de vedere.

Florea CEAUSESCU 
Radu APOSTOL 
Aurel PAPADIUC 
corespondenții

La uzina „Balanța"
din Sibiu

în urmă în ce pri- 
amenajarea răsadni- 
este pusă pe seama 
de materiale. Dar e- 
stocuri mari de ma-

insistat mai mult a- 
necesității de a se 

semănatul în răsad-

SIBIU (corespondentul „Scîn- 
teii") : Un eveniment important 
a fost consemnat, zilele acestea, 
la uzina „Balanța" din Sibiu : de 
pe banda de montaj a ieșit cel 
de-al 50 000-lea cîntar produs de 
la începutul actualului cincinal. 
In această perioadă au fost exe
cutate, peste 80 tipuri de aparate 
de cîntărit, de la bascule de cale 
ferată de 100 tone, pînă la ba
lanțe etalon, cu o precizie de 1 
la' un milion. De remarcat este 
faptul, că, prin reproiectări și 
înlocuirea unor repere cu mase 
plastice, consumul de metal a 
fost redus în tdți acești ani, în 
medie, cu cite 200 tone anual.

practica. Exista un obicc 
le din întreprinderile 
de a trece '— 
teresante. 
le realiza 
mai hiici ... _____ , . ___ ,
și desene, și... doar atît ’, fructifica- 

activitatea productiva 
nu mai are loc. 
La Uzina de va
goane din Turnu 
Severin, opt stu
dii elaborate anul 
trecut — a căror 
aplicare ar fi a- 
sigurat o crește
re substanțială 
a productivității 
muncii și în 
cest an — au 
mas țintuite 
dosare. Iar la 
zina mecanică 
Timișoara, 
totalul studiilor 
utile concepute a 
se materializa în 
ultimul timp, cir
ca 40 la sută au 
rămas pe hîrtie, 
fiind trecute din- 
tr-un plan In al
tul. In acest fel, 
zeci și sute de ore 
de muncă de 'con
cepție, înalt cali
ficată, s-au iro
sit în zadar, nu 
s-au materializat 
în efecte certe 
pentru producție.

Investigațiile au 
arătat că o cau
ză principală a 
acestei situații 
constă în faptul 
că studiile și 
măsurile preconi
zate nu au calcu
lată eficiența și 
nu se știe ce se 
ciștigă prin apli- 

. carea lor ; apro
ximația și princi
piul... să vedem 
ce-o ieși sînt u- 

neori precumpănitoare.- Se încalcă, 
astfel, dispozițiile în vigoare care, în 
mod firesc, pretind să se cunoască de 
la bun început ce spor de eficiență va 
aduce în producție finalizarea unei 
soluții de 
specialiști 
motivat

■ lor care 
adică a economiștilor bine pregătiți. 
Oare în întreprinderile amintite nu 
se găsesc economiști pricepuți în a 
cîntări eficiența economică, în a face 
legătura dintre nivelul eficacității la 
fiecare loc de muncă și cel obținut 
pe ansamblul uzinei ?

Pentru acest ultim an al cincina
lului, la U.C.M.-Reșița s-au trecut 
în plan studii și măsuri de organi
zare științifică a producției și a mun
cii mai bine gîndite | la Uzina de va
goane din Turnu Severin lucru
rile, în parte, nu erau în bună regu
lă ; eficiența antecalculată a studi
ilor, acolo unde exista, avea un înalt, 
procent de aproximație, era mult mai 
mică decît cifrele realizate anul tre
cut Se vede, deci, că comitetul de 
direcție al uzinei nu a înțeles pe de
plin necesitatea continuării la un ni
vel superior a acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii ; 
aceasta nu este o acțiune de campa
nie, ci una permanentă, menită să 
mobilizeze susținut rezervele inter
ne de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de ridicare a 
eficienței economice. La o finalizare 
superioară a studiilor de organizare 
științifică a producției și a muncii 
din această întreprindere ar putea 
contribui și cabinetul 
specialitate, 
nu I-am depistat 
noastre. Acest cabinet se menține in 
expectativă și — deocamdată — din 
acest punct de vedere, numai fir
ma vorbește de existența lui. Cit . 
timp se va situa în această pos
tură. nu am putut afla ; specialiștii 
întreprinderii din Tr. Severin aș
teaptă sprijinul lui.

Dan POPESCU 
Eugen FiERARU

optime 
integra- 

fabricației.
a-

pentru 
rea 
Oamenii s-au 
pucat de treabă, 
au elaborat stu
dii serioase în 
acest sens și, la 
începutul trimes
trului IV 1969, au 
și fost luate pri
mele, măsuri care 
au permis ca, din 

, luna ianuarie a.c., 
în secția de utilaj 
greu a uzinei i\- 
șițene să se lucre
ze cu mașinile 
reamplasate în 
mod judicios pe 
sectoare distinc
te, în condițiile 
obținerii unei 
înalte productivități a muncii.

Nu același lucru se poate spune 
de organizarea producției și a muncii 
în sectoarele „calde" — forja și tur
nătoria — adică în locurile în care 
anul trecut s-au consemnat rebuturi 
de circa 25 milioane lei și în care se 
realizează, uneori, o productivitate 
a muncii scăzută.

— Asta este situația, a confirmat 
Ing. Silviu Bordan, șeful serviciului 
organizării, dar nu dispunem în tot 
compartimentul 
avut cît de cît contingență cu sec
toarele „calde".
un inginer, dar, inexplicabil, s-a mu' 
tat în alt sector.

Lipsa din sfera tematică a acțiunii

de un om care să fi
Mai de mult a fost

forței de muncă. In schimb, o parte 
importantă a serviciului de organi
zare din uzină — bine dotat tu spe
cialiști reputăți în întreprindere — 
și-a consumat și își consumă munca 
cu întocmirea unor voluminoase și 
pretențioase studii care, nici pînă în 
prezent, nu au putut fi aplicate în 
producție ; ele pledau pentru schim
barea completă a sistemului infor
mațional dintre... uzină și forul de 
resort, sau a operațiilor administra
tive din întreprindere, adică pro
bleme care intră în competența orga
nelor centrale.

Dar .. nu numai asemenea studii 
„academice" nu își găsesc finaliza-

a- 
ră- 
in 
U- 

din 
din

organizare științifică. Unii 
cu care am discutat au 

aceasta prin lipsa ce- 
ar trebui să le efectueze,

al cărui 
în

județean de 
sprijin, însă, 
investigațiile

(Urmare din pag. I)

în anii acestui cincinal, lașul și-a sporit substanțial ponderea sa indus
trială. Printre noile obiective importante intrate în funcțiune se nu
mără și Țesătoria de mătase „Victoria", unitate amplasată în zona in
dustrială a orașului, alături de alte două mari întreprinderi textile 
ieșene : „Țesătura" și Fabrica de tricotaje „Moldova". Dotată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate, unitatea „Victoria" produce țesături tip mătase 
din vîscoză și fire poliamidice tip relon. în final, se prevede să se 
realizeze anual 21 milioane mp țesături tip mătase, întreprinderea 
fiind concepută să acopere circa o treime din producția de țesături de 
mătase a întregii țări. în fotografie, vedere parțială din secția fesătorie

Foto i Gh. Vințilă

VOR FI, ÎN SFÎRȘIT, SEMINȚE SUFICIENTE ? cii ? Au căutat să aplice în producție cele învățate în ve
derea valorificării rezervelor de care dispun unitățile in
dustriale ? Or. tocmai la aceste întrebări nu s-au făcut pre
cizările necesare. De aceea, se așteaptă răspunsul cuvenit I

și o afirmație că, în șfîrșit, mult discutata problemă a,pro
ducerii și asigurării semințelor va fi rezolvată. Ar fi bine 
ca, în urma măsurilor luate, problema semințelor să nu mai 
constituie subiect de critică.

î

i

In articolul i „De ce se degradează semințele", publicat în 
„Scînteia" nr. 8280 din 17 decembrie 1969, erau subliniate 
unele deficiențe din domeniul producerii semințelor. în răs
punsul primit din partea Direcției generale a producției de 
cereale și plante tehnice din Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii se arată că Academia de Științe Agricole și Silvice 
a elaborat un studiu cu privire la producerea semințelor în 
care s-a ținut seama și de observațiile făcute în.articol. Re- 
ferindu-se, în continuare, la unele probleme cuprinse în ar
ticolul amintit, în răspuns se arată i „în legătură cu con
centrarea producerii semințelor în unitățile specializate, 
arătăm că această problemă stă în atenția Ministerului Agri
culturii și Silviculturii și ea se va rezolva treptat, pe mă
sura organizării de ferme specializate atît în întreprinderile' 
agricole de stat .cît și în cooperativele agricole de producție. 
Menționăm că măsurile necesare pentru îmbunătățirea acti
vității de producere și asigurare cu semințe de calitate 
presupun completarea bazei materiale cu o serie de inves
tiții, în special în complexe de condiționare, care urmează 
a se asigura țn următorii ani. Pînă la aprobarea măsurilor 
cuprinse în studiul amintit și care se eșalonează pe o pe
rioadă de 5 ani, corelată cu asigurarea bazei materiale, au 
fost luate încă din acest an unele măsuri tehnico-organiza- 
torice în scopul producerii unor cantități sporite de semințe. 
Așa, de exemplu, față de anul trecut, în. 1970 prin-Trustul 
pentru aprovizionarea cu semințe și materia] săditor se vor 
produce mai mult cu 610 tone ovăz. 4 150 tone orez, 3 000 
tone mazăre, 1 440 tone in ulei și fuior, 900 tone’ sfeclă fu
rajeră și cu 2 000 tone sămînță de măzăriche, iar controlul 
loturilor semincere din unitățile de producție, precum și al 
celorlalte culturi destinate pentru sămînță se va face de 
către laboratoarele de controlul semințelor".

Cele cuprinse mai sus nu constituie numai un răspuns ci

AM PRIMIT SCRISOAREA, DAR... AȘTEPTĂM
RĂSPUNSUL

LA ROMAN CRITICA A FOST RECEPȚIONATĂ 
PE JUMĂTATE

„Cine, unde, cum și de ce ?“ se intitula un articol publicat 
cu două luni și jumătate în urmă în „Scînteia", în care erau 
abordate unele probleme legate de specializarea cadrelor teh
nice și economice, de fructificarea cheltuielilor de pregătire 
prin cursurile organizate la CEPECA. într-o scrisoare trimisă 
redacției, conducerea Combinatului chimic din orașul Victo
ria. una din unitățile economice vizate în ancheta amintită, 
arăta, între altele i „Articolul a fost primit cu viu in
teres de colectivul de ingineri și economiști din combinatul 
nostru, făcînd obiectul unor dezbateri aprinse, mai ales că 
unele cadre au frecventat cursurile CEPECA. în general, 
s-a căutat să se fructifice cunoștințele dobindite cu prilejul 
specializării. De exemplu, cadrele care au urmat cursul «Stu
diul metodelor, analiza și măsurarea muncii» au trecut la 
normarea personalului tehnic și administrativ. Precizăm 
însă că unele cursuri urmate de cadrele noastre au avut un' 
caracter de sensibilizare și nu de specializare". .

A răspuns redacției și Combinatul de celuloză și hîrtie 
Zărnești, altă întreprindere cuprinsă în investigațiile artico
lului amintit. Cităm din scrisoarea primită : „După absol
virea cursului CEPECA, tov. Nicolae Ene a fost încadrat 
în atelierul depozit și pregătirea masei lemnoase (?!) toc
mai cu scopul de a concretiza în practică cunoștințele acu
mulate la cursuri". întrebările ridicate de anchetă erau însă 
acestea i toți cei specializați au reușit să-și aducă din plin 
contribuția la organizarea științifică a producției și a muh-

După publicarea articolului „La Roman metalul e ușor la 
cîntar", în care erau analizate o serie de resurse de econo
misire a metalului, la două mari unități — uzina de țevi și 
întreprinderea mecanică din localitate — la redacție s-a 
primit un răspuns optimist și angajant din partea unei sin
gure întreprinderi i „Pornind de la lipsurile semnalate în 
articol — se arată în scrisoarea trimisă de conducerea în
treprinderii mecanice din Roman — tie-am propus pentru 
anul în curs o serie de măsuri care să creeze condiții optime 
în scopul Economisirii metalului. Vom continua acțiunea de 
reproiectare a produselor în vederea reducerii greutății lor. 
Astfel, pe lîngă cele 13 tipuri de mașini la care s-au efectuat 
reproiectări în anii anteriori, vom face în anul 1970 repro
iectări de repere și subansamble la alte 7 tipuri de mașini. 
Numai în acest fel vom obține o economie de metal de 48,5 
tone în colaborare cu institutul de proiectări al Ministerului 
Industriei Lemnului vor fi elaborate în lunile următoare 
studiile tehnico-economice și proiectele necesare pentru di
versificarea construcției de mașini pentru această ramură".

Cum se. vede, la întreprinderea mecanică din Roman există 
garanția că sarcinile ce-i revin pe linia economisirii meta
lului vor fi realizate integral. Nu știm, în schimb, fee s-a în
treprins la uzina de țevi din aceeași localitate, deoarece răs
punsul Ia articolul publicat nu a sosit la redacție.
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perioară a metalului, considerăm că 
el poate fi mai mare decît cel pre
conizat. Anume, cu condiția ca pro- 
iectanții să acorde mai multă a- 
tenție creării unor condiții favora
bile de utilizare a celor mai avanta
joase tehnologii de fabricație chiar 
din momentul cînd stabilesc forma 
pieselor și materialul din care aces- 
te'a vor fi confecționate. Ei sînt 
chemați să iasă în acest scop din 
„chinga" unor reglementări tehnice 
nestimulatoare, să determine,, prin 
ceea ce aștern pe hîrtia de calc, ri
dicarea continuă a nivelului tehnio 
al execuției.

Perfecționarea și raționalizarea 
proceselor tehnologice, pe de o parte 

' pe baza unor studii și cercetări, iar 
pe de altă , parte prin valorificarea 
propunerilor de inovații judicioase, 
urmează să ducă în acest an la eco
nomisirea a mai mult de 400 tone de 
metal. O bună parte a activității 
uzinale de cercetare științifică este 
axată pe soluționarea unor probleme 
tehnologice-cheie, care să permită 
extinderea, utilizării unor aliaje cu 
caracteristici mecanice superioare, și, 
deci, micșorarea dimensiunilor unor 
piese, și, implicit, a consumului de 
metal. Se au în vedere, între altele, 
extinderea unor tehnologii moderne, 
cum ar fi turnarea în coji și în co- 
chile, forjarea cu fibraj continuu a 
arborilor cotiți, utilizarea pe scară 
mai largă a planurilor de croire a 
tablei, reducerea pierderilor de me
tal la debitare prin utilizarea unor 
procedee mai adecvate. Pentru a 
ilustra eficiența unor asemenea mă
suri arătăm că prin matrițarea unor 
piese care pînă acum se forjau liber, 
se pot economisi aproximativ 170 
.tone de oțel anual, iar prin croirea 
mai rațională a unor semifabricate 
din tablă și recalcularea judicioasă a 
cordoanelor de asamblare a lor prin 
sudură — alte 145 tone.

Consemnăm cu satisfacție, în legă
tură cu modalitățile de economisire 
a metalului amintite, că la uzinele 
„23 August" s-a înțeles cu toată cla
ritatea că îndeplinirea sarcinii de a 
valorifica superior materiile prime și 
în primul rînd metalul este condițio
nată în mod hotărîtor de ridicarea 
nivelului tehnic-profesional al tutu
ror salariaților. De dorit ar fi ca, în 
consecință, reorganizării biroului ți, •

In general, a activității de documen
tare tehnică din uzină să-i urmeze 
cît mai curînd acțiuni concrete de 
ridicare a calificării, forme ciclice 
de împrospătare — la diferite nive
luri — a cunoștințelor profesionale.

Organizațiile de partid, sindicale și 
ale U.T.C. din uzină, care și-au 
propus să cultive o puternică opinie 
de masă împotriva risipei de metal, 
desfășoară în acest scop, pe felurite 
căi, o intensă activitate politică. Sînt 
combătute în mod ingenios și eficient 
— prin fotomontaje și panouri volan
te, prin emisiuni la rețeaua de radio- 
ficare — indisciplina, indolența, ne
atenția sau alte cauze ale rebuturi
lor ; oamenilor le este sugerat, cu 
ajutorul unor desene și fotografii ex
puse în secții și ateliere, modul în 
care.pot să abordeze la locul lor de 
muncă eventuale raționalizări ale 
proceselor tehnologice.

Nu putem încheia aceste rînduri 
tnaipte de a relata că în legătură cu 
prevenirea risipei de metal există și 
unele probleme a căror rezolvare se 
așteaptă, pe bună dreptate, din afara 
uzinei. Este vorba de emiterea la 
timp a repartițiilor de materiale, în 
așa fel încît procesul de aprovizio
nare să se poată desfășura fără per- 
turbații, iar derogările din lipsa tem
porară a unor sortimente să fie, prac- 
tc, înlăturate, dar mai ales de 
gruparea în așa fel a comenzilor de 
materiale necesare în cantități rela
tiv mici mai multor uzine, încît să se 
ajungă și-n cazul 
mai puțin utilizate 
nimale pe care, pe 
impun combinatele 
tru a le executa, 
opiniei unanime a 
nei, foarte utilă [ 
unor tehnologii moderne și creșterea 
indicelui de utilizare a metalului ar 
fi înființarea «în Capitală a unor sta
ții centralizate pentru prepararea 
amestecurilor exoterme, vopselelor 
refractare, rășinilor sintetice și a a- 
dezivilor pentru turnătorii.

întemeiat pe o temeinică cunoaș
tere a realității, colectivul uzinelor 
„23 August" din Cauitală și-a luat în 
privința economisirii metalului un 
angajament care-i face cinste și a 
trecut la îndeplinirea lui întocmai. 
El nu și-a spus, însă, ultimul cuvînt 
și va depune, în continuare, eforturi 
pentru descoperirea și valorificarea 
unor noi rezerve de metal.

Onor sortimente 
i la cantitățile mi- 
! bună drepții»', le 
i siderurgice pen- 

în fine, potrivit 
specialiștilor uzi- 

pentru extinderea
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IMPULS

Angajamente ale institutelor de cercetări și proiectări

Imagine

a unei vieți artistice
definită prin substanță 

și personalitate

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ÎN CONSTRUCȚII SI ECONOMIA 

CONSTRUCȚIILOR (ÎNCERC)
în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor pe 

anul în curs, Institutul de cercetări în construcții 
și economia construcțiilor (ÎNCERC) își ia ur
mătoarele angajamente :

— Orientarea cu prioritate a activității de cer
cetare către cele mai importante probleme ale 
producției de construcții-montaj și depășirea cu
2 000 000 lei a valorii planificate a contractelor cu 
unitățile economice.

— Scurtarea termenelor de realizare a fazelor 
prevăzute în contracte cu 1 000 zile.

— Extinderea folosirii betonului precomprimat 
la construcții industriale prin asimilarea în pro
ducție, împreună cu Institutul de proiectări pen
tru construcții și Centrala industrială a prefabri
catelor de beton, a 10 tipuri noi de elemente, ob- 
ținîndu-se prin aceasta o economie de circa 1 000 
tone oțel.

. — Generalizarea aplicării în practică a noilor 
prescripții de calcul pentru elemente de beton, 
armate cu oțeluri superioare, ceea ce va duce Ia 
o economie de oțel de circa 3 Ia sută.

— Realizarea a 10 instalații de pretensionare 
de 12 tone forță pentru extinderea procedeelor de 
precomprimare, eliminîndu-se procurarea din im
port a acestor utilaje.

— Aplicarea tehnologiei de execuție, cu ajuto
rul cofrajelor plane universale, la un număr de
3 000 apartamente, obținîndu-se prin aceasta re
ducerea cheltuielilor de producție cu 3 000 000 lei, 
reducerea consumului de manoperă cu 200 000 ore- 
om și economii de cherestea de 1 000 mc.

— Introducerea și extinderea procedeelor noi de 
formare-contractare a betonului și de accelerare 
a întăririi, ceea ce va duce la reducerea consumu
lui de ciment cu circa 3 la sută, la ridicarea pro
ductivității muncii și la îmbunătățirea calității 
prefabricatelor.

— Realizarea completă în cadrul institutului a 
6 tipuri noi de utilaje și dispozitive perfecționa
te pentru extinderea mecanizării lucrărilor de 
construcții.

— Elaborarea noilor indicatoare de norme de 
deviz pentru construcții civile șl industriale, care 
vor permite simplificarea modului actual de în
tocmire a devizelor, reducerea consumului de ma
teriale în medie cu 1—2 la sută și a consumului 
de manoperă cu 3—5 la sută față de normele de 
deviz în vigoare.

' INSTITUTUL DE PROIECTĂRI 
ȘI CERCETĂRI PENTRU UTILAJ 

PETROLIER BUCUREȘTI (I.P.C.U.P.)
Pentru orientarea șl In viitor a activității de 

proiectare-cercetare pe linia realizării unor pro
duse la nivelul tehnicii mondiale, colectivul in
stitutului nostru își ia următoarele angajamente :

— Finalizarea a 5 teme de cercetare al căror 
efect economic se va înregistra începînd cu anul 
1970, prin crearea de produse suplimentare pen
tru export, cu un aport de devize de 4.8 milioane 
lei și reducerea cheltuielilor de producție cu 5,8 
milioane lei.

— Scurtarea ciclurilor de cercetare la cinci teme 
de cercetare cu un număr de 1 280 zile.

— Realizarea, peste sarcinile de plan, a 2 teme 
de cercetare care rezolvă problema reducerii im
porturilor de cuplaje hidraulice la utilajele mi
niere și convertizoare hidraulice cu palete regla
bile pentru utilaje de construcții.

— încheierea cercetărilor privind realizarea apa
raturii de carotaj radioactiv cu contor! de scinti
lație.

în activitatea de proiectare vor fi elaborate 240 
de documentații de execuție, printre care : insta
lația de intervenție transportabilă P 80 pentru 
operații la sonde pînă la 6 500 m adîncime ; in
stalația de foraj structural FS 32 montată pe ca
mion ; două tipuri de pompe de noroi țriplex, pri
ma de 630 CP — pentru instalații de foraj de 
adîncime și a doua de 40 CP, cu debit variabil, 
pentru instalații de foraj geologic; 14 tipuri de 
sape cu role și 9 tipuri de carotiere ; 10 tipuri 
de pompe de adîncime pentru extracția țițeiului, 
adaptate standardelor de largă circulație inter
națională ; separator orizontal trifazic caracteri
zat printr-o eficiență în funcționare și cu o uti
lizare mai bună a metalului; aparatura de caro
taj acustic-sonic și de carotaj radioactiv cu con- 
tori de scintilație.

Institutul se angajează ca în anul 1970 să-și 
desfășoare întreaga activitate pe bază de auto
finanțare, prin încheiere de contracte cu uni
tățile economice.

INSTITUTUL DE CERCETARE 
SI PROIECTARE PENTRU INDUSTRIA 

ELECTROTEHNICA (I.C.P.E.)
îndeplinind toate angajamentele pe anul 1969, 

Institutul de cercetare și proiectare pentru indus
tria electrotehnică se angajează să dezvolte acele 
activități care permit, obținerea rapidă a unor e- 
fecte economice strîns legate de nevoile pieței 
interne cît și de cerințele pentru export, printre 
care : realizarea de mașini electrice speciale pen
tru mașinile-unelte cu comandă numerică; mo
dernizarea unor elemente electrice din schemele 
de tracțiune; realizarea de echipamente electrice 
moderne destinate instalațiilor de foraj; îndruma
rea întreprinderilor pentru aplicarea celor-mai in
dicate măsuri de protecție climatică la toate pro
dusele ce se exportă. Aplicarea în industrie a a- 
cestor cercetăti va conduce la economii ce depă
șesc suma de 30 000 000 lei.

în vederea reducerii importului, vor fi realizate 
noi prototipuri de bunuri de larg consum electro
tehnice, realizîndu-se economți valutare ce depă
șesc 10 000 000 lei.

— în vederea dezvoltării ,sau completării unor 
licențe, precum și pentru realizarea unor mate
riale electrotehnice care pînă acum,se importau, 
se vor dezvolta cercetări și se vor livra loturi 
experimentale de ; materiale ceramice de înaltă 
frecvență, materiale magnetice din alsifer și fier 
carbonil, materiale izdlante organice, materiale 
pentru contacte electrice, microproducție, de stra
tificat Placat cu cupru. Valoarea acestor lucrări 
va depăși încă din 1970 suma de 1 200 000 lei.

— Se va dezvolta activitatea de producere a 
aparaturii de laborator destinată unor labora
toare uzinale, fabrici în dezvoltare altor institute 
sau centre universitare. Prin această activitate 
se va asigura organizarea mai rapidă a unor la
boratoare bine utilate și obținerea unor economii 
valutare ce depășesc suma de 2 000 000 lei. De 
asemenea, se vor elabora buletine de încercări 
și se va acorda asistentă tehnică pentru omolo
gare în valoare de 2 000 000 lei.

— Pe linia valorificării depline a materiilor pri
me existente în țară, se vor dezvolta cercetările ’ 
legate de utilizarea unor înlocuitori de metale și 
materiale, elaborîndu-se proiecte și tehnologii, pre
cum și prototipuri corespunzătoare. Economiile 
scontate prin aplicarea acestor cercetări se ri
dică la peste 1 000 000 lei, in primuj an de apli

care, cresctnd în următorii ani pe măsura Inte
grării complexe în fabricație.

— Prin creșterea productivității muncii, scurta
rea duratei de cercetare se vor introduce peste 
plan 5 teme de cercetare.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
CHIMICO-FARMACEUTICE

Pentru anul 1970, colectivul Institutului de cer
cetări chimico-farmaceutice a prevăzut în plan 
să cerceteze noi sorturi de medicamente antibio. 
tice, tuberculostatice, cardiovasculare, hormoni 
etc., asigurînd intrarea în producție a încă 16 sor
timente de substanțe farmaceutice, medicamente 
condiționate și reactivi. în acest scop, se angajează :

— Să scurteze termenele de cercetare cu 1—3 
luni la elaborarea a 2 procese tehnologice de sin
teză pentru pirazinamidă și beta-alanină.

— Să participe la punerea în funcțiune a in
stalației de acid glutamic prin fermentație la fa
brica „Terapia"-Cluj, instalație realizată pe baza 
procesului tehnologic elaborat de institut.

— Să participe la trecerea în fabricație, pe baza 
tehnologiei cercetate de institut, a produselor 
Nitrazepam și Buclosamid.

Să dea asistență tehnică, peste prevederile de 
plan, fabricii „Biofarm" la proiectarea stației pi
lot pentru valorificarea superioară a plantelor 
medicinale.

■ — în colaborare cu Fabrica de antibiotice -Iași 
va contribui la îmbunătățirea tehnologiei de 
producere a penicilinei G sodice, cu o reducere 
a prețului de cost de 10 la sută. ■

— Pentru sectorul zootehnic, institutul, în co
laborare cu I.A.S. Modelul (jud. Ialomița), va 
experimenta utilizarea enzimelor în furajarea 
animalelor, pentru folosirea mai eficientă a nu
trețurilor.

— Va încheia contracte peste plan cu unități 
economice pentru rezolvarea unor probleme de 
tehnologie și pentru noi formule de biostimula- 
tori utilizați în zootehnie și de stimulatori de 
creștere pentru plante, în valoare de 500 mii lei.

în activitatea de cercbtare se va pune accentul 
pe valorificarea superioară a materiilor prime 
din țară, pe scurtarea timpului de la încheie
rea cercetării pînă la valorificarea ei în pro
ducție. 1

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU FORAJ-EXTRACTIE CÎMPINA 

(I.C.F.E.) '

Colectivul Institutului de cercetări pentru fo- 
raj-extracție din Cîmpina a răspuns la che
marea celor trei institute de cercetare cu anga
jamente sporite față de anul 1969. Printre altele i

— Se vor pune în exploatare zăcăminte noi de 
țiței și gaze și se va îmbunătăți exploatarea ce
lor existente în unitățile productive, pe baza lu
crărilor institutului, obținîndu-se o creștere a pro
ducției și o reducere a cheltuielilor în valoare de 
peste 45 milioane lei

— Prin . extinderea aplicării exploatării prin 
combustie subterană a zăcămintelor de țiței greu 
și vîscos de la Suplacu de Barcău și Gura Ocni- 
ței se va obține în anul 1970 un plus de produc
ție în valoare de circa 10 milioane lei.

— în anul 1970 unitățile operative de extracție 
vor obține o creștere a producției de țiței și gaze 
de circa 15 milioane lei, ca urmare a aplicării 
cercetărilor elaborate de institut.

— în domeniul forajului, unitățile operative vor 
obține economii de peste 10 milioane lei prin apli
carea cercetărilor elaborate de I.C.F.E. privind 
extinderea forajului cu jet. extinderea optimiză
rii forajului, stabilirea variantei optime de con
strucție a sondelor prin utilizarea calculatoarelor 
electronice.

— Se va obține un însemnat aport de valută 
prin: executarea de aparatură de cercetare, evi- 
tîndu-se importul t fabricarea pe scară semiin- 
dustrială în institut a unor aditivi necesari fo
rajului și extracției, care să înlocuiască impor
tul ; executarea în'afara planului de cercetare a 
unor lucrări pentru alte țări.

— Se va reduce durata cercetării cu 3—6 luni 
la 4 teme de cercetare- prin care se obține o re
ducere a cheltuielilor de cercetare cu 100 000 lei.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI
SI PROIECTĂRI PENTRU PRELUCRAREA 

ȚIȚEIULUI PLOIEȘTI (I.C.P.P.Ț.)

în scopul rezolvării cerințelor actuale de petrol 
ale industriei, colectivul I.C.P.P.Ț. se angajează 
ca în anul 1970 să realizeze următoarele :

— îmbunătățirea tehnologiilor existente și apli
carea unei, noi tehnologii în fabricarea aditivilor 
pentru uleiuri lubrifiante, realizîndu-se economii 
la prețul de cost de 10 000 000 lei în 1970 și re
ducerea importului cu 1 000 000 lei valută în anul 
1971 ;

— Efectuarea de studii în instalațiile din rafi
nării, pentru reducerea cheltuielilor de producție 
și obținerea unor cantități suplimentare de pro
duse petroliere, realizîndu-se o economie de cir
ca 5 000 000 lei/an ;

— Experimentarea la scară industrială a pro
cesului de extracție a aromaticelor, după tehno
logia elaborată și brevetată de institut. Prin apli
carea acestui procedeu se creează premisa expor
tului de licență și instalații complete, realizîn
du-se în primul an de funcționare a instalației 
semiindustriale o producție suplimentară în va
loare de 7 000 000 lei ;

— Realizarea la rafinăria Teleajen a instala
ției de hidrorafinare a uleiurilor, după procesul 
tehnologio elaborat în institut, cu ajutorul căreia 
se va obține, la atingerea parametrilor proiectați, 
un beneficiu de 8 500 000 lei/an.

— Institutul va acorda asistență tehnică la pro
iectarea instalațiilor industriale de fabricare a 
aluminei suport pentru catalizatori și a cataliza
torilor de hidrofinare. a căror tehnologie de fa
bricație a fost elaborată de I.C.P.P.Ț. Prin intra
rea in producție a acestor instalații, se va realiza 
o producție în valoare de circa 8 000 000 lei/an și, 
concomitent, o reducere a importului de catali
zatori în valoare de 2 600 000 lei valută/an.

— Va introduce în producție noi procese de 
obținere a uleiurilor de turbine, de motoare, de 
prelucrare a metalelor și Uleiuri pentru acționări 
hidraulice, care, prin înlocuirea importului, vor 
duce la economii de circa 1 000 000 lei/an^

— Prin îmbunătățirea tehnologiei de fabricare 
a uleiurilor albe la rafinăria Cîmpina și introdu
cerea în fabricație a unor noi unsori și produse 
de protecție, se vor realiza economii de peste 
1 300 000 lei.

INSTITUTUL DE MICR0BI0L0GIE, 
PARAZITOLOGIE SI EPIDEMIOLOGIE 

„DR. I. CANTACUZIN0"

Colectivul Institutului ..Dr. I. Cantacuzino". în- 
deplinindu-și și depășindu-și sarcinile pe 1969, 
își exprimă hotărîrea de a îndeplini șl depăși

planul de producție și cercetare pe anul 1970, 
precum și sarcinile ce decurg din obligațiile in
stitutului ca for metodologic și îndruțnător de 
specialitate.

Se va urinări îndeosebi realizarea următoare
lor obiective i ’

— depășirea planului de producție globală și 
de livrări cu cel puțin 1,5 la sută |

— introducerea în producție a incă 6 sorti
mente no? de medii de diagnostic și depășirea 
sarcinilor de plan la producția de medii cu 
circa 10 tone ;

— producerea unei cantități de vaccin antitifoi- 
dio per oral, sub formă de substanță de drajefiat, 
cu circa 50 Ia sută mai mari decît în anul 1969;

— asigurarea preparării în institut a întregii 
cantități de hidrolizat de cazeină necesară pro
ducției de vaccin antitifoidic per oral, sub formă 
de substanță de draj 
tante economii de val

— stabilirea tehnologiei de preparare a unor 
seruri specifice (antibetalipopretelnă, antifibrino- 
gen, antiplasminogen) și a unor seruri fluores
cente (antiglobulină de om, antiglobulină de porc, 
antiglobulină de cobai, antiglobulină de iepure). 
Scurtarea acestor cercetări cu 6 luni și începerea 
valorificării lor din semestrul 11/1970 se vor solda 
cu economii de valută de circa 55 000 lei ;

— valorificarea, prin intrarea în producție și 
livrarea încă din luna jnartie, -a temei privind 
prepararea a circa 7 000 cc de antigen cardiolipinic 
în valoare de aproximativ 130 000—140 000 lei.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE PENTRU PROTECȚIA 

MUNCII
Colectivul Institutului de cercetări științifice 

pentru protecția muncii a realizat in anul 1969, 
peste plan, 32 teme de cercetare în cadrul planu
lui departamental și alte teme de asistență teh
nică. Depășind angajamentul luat, institutul a reu
șit nu numai să-și acopere în întregime cheltuie
lile, pe baza veniturilor rezultate din contracte, 
dar să realizeze și beneficii.

Pentru anul 1970 colectivul institutului își ia 
următoarele angajamente i

— valorificarea în producție a 19 cercetări din 
sarcinile suplimentare pe anul 1970, printre care : 
realizarea unui dispozitiv de protecție și captare 
a spânului la mașinile de rabotat și a unor apa
rate avertizoare pentru prevenirea accidentelor 
în' medii explozive ;

— scurtarea cu 1—2 luni a termenelor planifi
cate la un număr de 15 cercetări prevăzute a se 
încheia în 1970 i

— efectuarea — peste sarcinile din planul de 
cercetare — a 27 teme solicitate de unitățile in
dustriale, cu o valoare totală a contractelor de 
1 500 000 lei, ca i noi tipuri de echipamente de 
protecție, studii privind combaterea zgomotului în 
diferite unități industriale, studii ergonomice la 
întreprinderi cu solicitări psihice deosebite, îm
bunătățirea condițiilor de iluminat în unele unități 
industriale i

— organizarea întregii acpvități de cercetare pe 
bază de autofinanțare prin-încheierea de contracte 
cu unitățile economice, acoperirea integrală din 
contracte a cheltuielilor institutului și realizarea 
unui beneficiu de citea 500 000 lei.

INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCUREȘTI

Tn Institutul oncologic din București au fost în
deplinite integral temele de cercetare și angaja
mentele pe anul 1969. Pentru anul 1970, colectivul 
de cercetători se angajează să realizeze integral 
și la un nivel calitativ superior temele cuprinse 
în planul de, cercetare pe 1970 și să realizeze, 
peste plan, uri număr de lucrări cu o aplicabili- 
tate imediată, avînd drept consecință obținerea 
unor economii de aproximativ 100 000 Iei valută. 
Amintim, dintre acestea > .

— producerea peste plan a două substanțe noi 
(Methotrexat și Leucovorin) eu eficiență mare în 
anumite forme ale bolii canceroase >

— construcția în institut a unei instalații cu 
telecomandă pentru stabilirea curbelor de iradiere 
la nivelul tumorii și a țesuturilor normale peritu- 
morale, permițînd creșterea eficienței radiotera
pie! i

— realizarea în institut a unui redresor stabili
zat de înaltă tensiune, care să permită introdu
cerea tehnicii de electroforeză la tensiune înaltă 
în cercetările clinice și de laborator.

Noua structură organizatorică și sistemul nou 
de salarizare aplicat recent și în acest institut — 
se arată în încheierea răspunsului la chemare — 
asigură condițiile desfășurării unei activități efi
ciente și realizarea unei tematici cu posibilități, 
de valorificare imediată a rezultatelor obținute în 
cercetarea științifică.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
VETERINARE SI BIOPREPARATE 

„PASTEUR"
Colectivul Institutului de cercetări veterinare și 

biopreparate „Pasteur" a realizat în ..întregime 
atît sarcinile prevăzute în planul de cercetare și 
producție oe anul 1969, cît și angajamentele pe 
care și le-a luat

țn cadrul principalelor sarcini ce revin insti
tutului — apărarea sănătății animalelor, îmbună
tățirea situației sanitar-veterinare a șeptelului 
— activitatea de cercetare și producție va avea 
ca obiective principale realizarea de biopreparate 
folosite împotriva bolilor epizootice cu mare difu- 
zibilitate și pondere economică însemnată (inclu
siv implicații în relațiile economice externe), de 
mijloace și metode de combatere a bolilor pro
duse de germeni condiționat patogeni, cu largă 
răspîndire. a celor mai importante boli parazi
tare și a bolilor determinate de cauze complexe, 
în special în unitățile zootehnice de tip industrial.

— Prin valorificarea rezultatelor cercetărilor se 
vor obține efecte economice (producții peste plan, 
economii la prețul de cost, reducerea importului 
etc.) în valoare de aproximativ 2 milioane lei. 
Printre cele 9 teme pe care institutul își propu
ne să le realizeze peste plan se numără cele pri
vind mărirea productivității la prepararea unui 
vaccin antipestos porcin, creșterea randamentului 
la prepararea unor seruri imune, reducerea chel
tuielilor de producție ta vaccinurile hidroxidate.

— Se va scurta durata de cercetare a 7 teme, 
" Insumînd aproximativ 600 zile.

— Se vor realiza microproducții de biopreoarate 
noi sau îmbunătățite, de diagnostic și profilaxie 
specifică a unor boli la animale.

— Prin eforturi suplimentare, în afara sarci
nilor de plan, institutul va acorda asistența teh- 
nico-științifică solicitată de unitățile agricole so
cialiste, prin stabilirea diagnosticului și recoman
darea celor Ynai eficiente măsuri de prevenire și 
combatere a diverselor boli la animale.

sfiat, realizînd astfel împor- 
ută ;

Deschisă la Cluj, expoziția plasti- 
cienilor orădeni (pictori, sculptori, 
graficieni) vine să confirme și să 
întărească buna tradiție a legăturilor 
directe dintre centrele artistice ale 
țării. Prin posibilitățile de cunoaș
tere adîncită între artiști, prin schim
burile de idei și valori, prin confrun
tarea pe care o implică, manifestările 
de acest fel (al căror număr îl dorim 
cît mai mare) conturează o atmosferă 
de vje emulație creatoare.

Tn PICTURA se impune prezența 
lui Coriolan Hora, a cărui artă — e- 
voluînd permanent — se împlinește 
matur, în sensul adîncirii trăsătu
rilor definitorii, unui stil personal 
Viziunea artistului se exprimă cu 
predilecție în peisaje (frecvența pei
sajului în expoziție ar putea deter
mina — la prima vedere — stabili

ți rea unei trăsături de unire între ma
joritatea pictorilor grupului, dar di
ferențele nete de înțelegere și tratare 

■ vorbesc despre orientări diferite). 
Reprezentînd fie priveliști fami
liare ale locurilor românești tn 
diferite anotimpuri ori ceasuri ale 
zilei (Peisaj de 
iarnă, Primăva
ra, Case pe deal), 
fie peisaje urba
ne cu un aer par
ticular de savoa
re medievală (At
mosferă praghe-

-ză), lucrările lui 
Coriolan Hora co
munică respectul 
artistului pentru natură, care, trans
figurată într-un proces de îndelun
gă elaborare artistică, devine supor
tul unei exprimări plastice de auten
tică originalitate.

Un alt expozant, Aurel Pop, își or- 
.ganizează peisajele în planuri largi 
de culoare, cert determinate, a că
ror îmbinare — avînd ca punct de 
plecare realitatea ooservată — se su
pune regulilor unei geometrii bine 
stabilite (Amurg la Tîrnava, Clădiri 
vechi). Coloritul — cu accente mai 

H dure, mai tranșante — ține de o par
ii ticularitate de ordin cromatic specific 

transilvană.
Dacă la Aurel Pop primează geo

metria severă a imaginii, lucrările 
de factură mai liberă ale lui Mihai 
Tompa cultivă în special valorile li
rice ale peisajului surprins — croma
tic și afectiv - în ipostazele diferi
telor anotimpuri (Primăvara. Octom
brie).

Distingîndu-se prin unitatea vizi
unii și facturii, lucrările lui Traian 
Goga traduc cu acuitate tumultul și 
pitorescul fascinant al manifestărilor 
populare colective (Nuntași. Sărbă
toare, Tîrg). Impresia de mișcare re
zultă nu numai din diversitatea ac
țiunilor personajelor (foarte nume
roase), ci și din alăturarea vioaie a 
unor tonalități cromatice intense.

Nicolae Jakobovits aparține unei 
cu totul alte familii spirituale. Sem- 

,nele uniri limbaj voit neutru și impa

Expoziția artiștilor plastici 
orădeni la Cluj

sibil (un desen precis al formelor — 
extravagante însă, tonuri locale dis
tincte, dispuse „â plat“, indiferente 
la acțiunea luminii) transmit preg
nant sentimentul bizar al evaziunii 
suprarealiste într-un univers străin, 
cercetat de mult și veștejit în de
cursul vremii.

Mai unitară sub raportul viziunii, 
SCULPTURA (artă cu tradiție la O- 
radea) este șl ea bogat și semnifi
cativ reprezentată.

Maestru veritabil al lemnului, ca și 
al pietrei, Iosif Fekete este creatorul 
unui univers al formelor sculptate 
de mare densitate ideativă și afecti
vă. Aspirației către desăvîrșirea for
mei pătrunsă de ț subtilă poezie 
(Torsuri) i se alătură intensa expre
sivitate a portretelor (Romain Rol
land) sau a Ciobanului (de o auten
tică monumentalitate. în ciuda di
mensiunilor reduse)

Proiectul de monument (Avînt), 
pregnantă expresie spațială a elanu
lui, ca și portretul lui George Ba- 
covia, cioplit în planuri incisive, bine 
gindite, în corelație cu acțiunea ex

presivă a luminii 
și umbrei, vor
besc despre ma
turizarea artei u- 
nei sculptorițe de 
real talent: Ro- 
dica Stanca Pam- 
fil. .

Lucrării? Iose- 
finei Fekete Or
ban (Pasăre, Cu

cuveaua) au certe calități de-,
corative, amplificate de o dibace 
folosire a resurselor materialului.

Preocupat de expresia spațială a 
formelor energic simplificate, Măr- 
ton Văro se remarcă îndeosebi prin 
lucrarea care — prin identitatea sti
lizării figurilor și prin apartenența 
lor la același bloc, subliniază legă
tura organică și afectivă între Mamă 
și copil.

GRAFICA propune o mare diversi
tate de stiluri și tehnici, caracteri
zate in general prin modul îngrijit, 
prin acuratețea exprimării. Nistor 
Coita aduce prin „caligramele" sale 
(semne grafice ale unei sensibilități 
particulare) ceva din inefabilul at
mosferei stampelor japoneze (Secven
țe. Iear). Suplă și ductilă, linia fină 
a gravurii lui Paul Fux creează com
plicate rețele, din care, la o lectură 
atentă, se descifrează „eroismul" co-' 
tidian al existenței noastre (ciclul 
„Curaj"). Se impun, de asemenea, lu
crările artiștilor Acatin Laszlo. Mot- 
te Roman, serigrafiile lui Fran
cois Pamfil, caracterizate prin clari
tatea ideii,care guvernează asambla
rea unor elemente aparent disp' rate 
ale imaginii și care comunică — sen
sibil — sensuri umane profunde, li- 
nogravura lui Barnabas Szabo. Tn 
general, expoziția recomandă o ima
gine pozitivă a momentului actual al 
fenomenului plastic orădean.

Livia DRĂGOI

PE ECRANE

„O nunta cum n-a mai fost"
La cinematograful 

„Central" rulează fil
mul „O nuntă cum n-a 
mai fost", producție a 
studiourilor cinemato
grafice „București" și 
„Al. Sahia", dedicată

primului Festival și 
concurs internațional 
de folclor. Scenariul 
— Eugen Popiță și 
Mirel Ilieșu, în cola
borare cu Eugenia 
Gutu și Dorian Se
gal ; regia — Mirel

Ilieșu, Eugen Popiță, 
Eugenia Gutu ; imagi
nea — Tiberiu Olasz, 
Kiamil Kiamil. Petre 
Gheorghe, Francisc
Patacfalvi, Wiliam 
Goldgraber.

Deschiderea emisiunii. 
Brățara de aur. Emisiune pen
tru tineretul școlar, despre fru
musețea și exigențele meseriei de 
operator chimist. 18,30 Retrospec
tivă poetică. Versuri din volume
le distinse cu premiul Uniunii 
Scriitorilor pe anul 1969 : „Necu- 
vintele" de Nichita Stănescu, 
„Cadavre în vid" de A. E. Ba- 
consky, „Povestea a doi pui de 
tigru" de Nina Cassian și „Ru
găciune către Efemera" de Flo- 
rica Mitroi. 19,00 Telejurnalul de

seară. 19,20 Actualitatea Tn agrl- 
- cultură „Acțiunea L". 19,30 Re
frene vechi și totuși... noi. Succe
se de odinioară ale’ muzicii u- 
șoare, prezentate într-o nouă in
terpretare de soliștii George Bu- 
nea, Dida Drăgan și Nicolae Su- 
ciu. Orchestra condusă de Remus 
Teodorescu. 19,50 Anchetă T.V. 
Dialog despre pasiune. Emisiune 
de St. Iacob. 20,25 Tele-cinemate- 
ca. „Toată lumea rîde, cîntă și 
dansează". Comedie muzicală, pro
ducție a studiourilor sovietice. Re
gia Grigori Aleksandrov 21,55 A- 
nunțuri — publicitate. 22,00 Te
lejurnalul de noapte. Campionatul 
mondial de schi — rezumat fil
mat. 22,20 Campionatul mondial 
de hochei — grupa C : Ungaria — 
Italia. (înregistrare de la Ga
lați). 23,00 închiderea emisiunii.

I

care a

Coco-

în Valea Morții: 
15,30; 18; 20,15, PRO- 
15,30; 18.

strigăt: PROGRESUL

ARTA — 9,30 — 15,30
20,30, FLA- 

16; 18,15;

scurtă

cinema
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© Opera Română: Rigoletto 
19,30.
9 Teatrul de Operetă: Sînge vie- 
nez — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Coana Chi- 
rița — 19,30; (sala Studio): Al pa
trulea anotimp — 19,30.
© Teatrul de Comedie: Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
clra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Transplantarea inimii ne
cunoscute — 20; (sala Studio): 
Sfîntu Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru). La ciorba de potroace 
— 19,30; (sala Studio): Ce 
e vara — 20.
© Teatrul Giulești: Omul 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă": 
șelul neascultător — 16.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Miu Cobiul — 
17; (sala din str. Academiei): Ban
diții din Kardemomme — 17.
O Teatrul de stat din Bacău (în 
sala Teatrului Mic): Un scurt pro
gram de bossanove — 20.
© Teatrul de stat din Tîrgu-Mu- 
reș — secția română — (la Sala 
Palatului): Acești îngeri triști — 
19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă-. 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță... la Tănase — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Trei fete de mă
ritat — 19,30.

• Ghici cine vine la cină?: PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
© Gala filmului spaniol: Amo
rul vrăjitor: REPUBLICA — 20,30. 
© Stăpîn pe situație: REPUBLI
CA — 9 ; 11,30, FEROVIAR — 
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20, ME
LODIA — 9,45 ; 11,45 ; 14 ; 1G ;
18,30; 21, AURORA - 9; 11; 13; 
15,15; 17,45; 20,15, TOMIS — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MODERN
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. O Reconstituirea: LUCEAFĂRUL 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
©La dolce vita: CAPITOL — 9,15;
12.45.O Roșu șl auriu: CAPITOL 
16,15; 18,30; 20,45.
© Comisarul X șl „Panterele al- 
bastre“: BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30, 18,45; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
© Cind se arată cucuveaua: FES
TIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Don Juan fără voie: VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
© O nuntă cum n-a mal fost: 
CENTRAL - 11,15; 13; 15;
16,45; 18,45;
q Cînd tu nu ești: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• Teritoriu interzis: CINEMATE
CA (sala Union) — 16,30; 18,45; 21. 
o O șansă dintr-o mie: LUMINA
— 9,15 — 16 în continuare; 18,30; 
20,45.
© Prea mic pentru un război atît 
de mare: DOINA — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
© Țara duhurilor din Mările Su
dului: TIMPURI NOI —. 9—15 în 
continuare.
© Program de documentare româ
nești ale regizorului Ion Bostan: 
TIMPURI NOI — 17 — 21 în con
tinuare.
o Urmărirea: EXCELSIOR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 10, 12,30; 15; 17,30; 20. 
q Pipele: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
© Tigrul: BUZEȘTI — 15,30; 18. 
© Răni vechi: BUZEȘTI — 2
© Păcatul dragostei: DACIA 
8,30—16,30 în continuare;
20,30.
© Călugărița: BUCEGI 
19,15.
© La nord prin nord-vest: UNI
REA - 15,30—19.
O Profesioniștii: LIRA
18; 20,15.
© Valea păpușilor: DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; -20.
O Femeia îndărătnică: FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,30, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30.
©Vă place Brahms?: COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
© Morții rămîn tineri: PACEA — 
15,30; 18; 20,30.
© Simpaticul domn R: FLOREAS- 
CA— 10; 12,15; 15; 17,30; 20.
© Anchetatorul din umbră: VOL
GA — 9,30 — 16 în continuare ; 
18,15; 20,30.
© Corabia nebunilor: VIITORUL
— 15,30; 19.
© Intr-o seară, un tren...: MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
© Băieții în haine de piele: 
POPULAR — 15,30; 18.
0 Totul de vînzare: POPULAR
— 20,30.
© Bătălia pentru Roma: MUNCA
— 15,30; 19, RAHOVA — 15,30; 19. 
q Winnetou 
COSMOS — 
GREȘUL —
© Liniște și
— 20,15.
© Blow-up:
18: 20,30 
p Via Mala: 
în contiruiare; 
MURA — 9,15; 
20,30.
© Testamentul doctorului Mabuse: 
VITAN — 15,30; 18: 20,15.

Prezență constantă a 
vieții noastre muzicale,
cvartetul de coarde Phil- 
harmonia ne-a prezentat
în săptămîna trecută un 
inedit și foarte interesant 
program ce poate marca — 
considerăm noi — un nou 
și important moment al 
evoluției» sale interpretati
ve ; este desigur vorba tn 
primul rînd de lărgirea a- 
riei stilistice căreia i se a- 
dresează cei patru instru
mentiști — violoniștii Geor
ge Nicolescu și Teodor 
Țincu, violistul Gheor
ghe Jalobeanu, violoncelis
tul Marius Suciu — de îm
plinirea unui repertoriu ce 
tinde, să acopere principa
lele zone ale literaturii 
acestui gen Din programul 
de muzică contemporană 
susținut cu această ocazie — 
majoritatea lucrărilor au 
fost prezentate în primă 
audiție — menționăm se
lectiv ultimul cvartet de 
Bela Bartok și cvartetul 
op. 28 de Anton Webern — 
ambele conturînd momente 
semnificative ale evoluției 
actuale a genului, și cvar- 

M tetul nr 3 de Marius’Su
ciu, impresionant în egală 
măsură prin amploarea 
construcției, prin dinamica 
ingenioasă a evenimentelor 
muzicale

Meritoriu rămîne în pri
mul rînd în cadrul inter
pretării sentimentul de
plin al ansamblului, reali
zat în sensul unei fructuoa
se și permanente colabo

rări j iar justețea intona
ției, consistența sonoră, dar 
în special fermitatea și uni
tatea concepției interpre
tative ne permit să apre
ciem actuala manifestare 
drept cea mai importantă

mai autentică ascendență, 
cum este, de exemplu, cazul 
actual al preluării reper
toriului beethovenian. Căci 
dacă a recomenta astăzi ma
rile momente ale acesteia 
— cele 32 de variațiuni în

Tineri muzicieni

ți într-adevăr de prestigiu 
aparjție a cvartetului 
„Philharmonia".

Dispunînd de un joc pia
nistic complex. Radu Lupu 
este unul dintre acei inter
pret! ce nu preiau semnele 
partiturii ca un dat imua
bil Imaginația, fantezia sa 
ce tinde permanent să re
organizeze aceste date, nu 
se supune conveniențelor, 
fio acestea ți de cea

do minor, sonatele op. 10 
nr. 3, op. 53 în do major, 
sau penultima sonată a 
compozitorului, op. 110 în 
la bemol major - tepre- 
zintă un act salutar, impre
sionant prin curajul, prin 
amploarea sa, act susținut 
de Radu Lupu cu deosebită 
elocvență și dezinvoltură 
instrumentală, nu est.e însă 
mai puțin adevărat că tex
tul muzical nu trebuie să

devină niciodată un pre
text pentru exteriorizări ce 
nu țin întotdeauna cont de 
adevărurile conținute în 
partitură.

E drept, interpretul dis
pune de o mare forță de 
penetrare a ideilor sale, 
de o ingenioasă regie a 
ipostazelor interioare, ce nu 
operează deocamdată cu 
criterii de selecție ferme, 
între actul susținut expre
siv și gestul nejustificat în 
contextul muzical dat. Iar 
clasificarea și luminarea 
unor sensuri directoare în 
cadrul acestei bogății de 
intenții și inițiative Ie pu
tem deja urmări în reali
zarea unor consecvențe ar
tistice remarcabile, în ca
drul sonatei op. 110 în la 
bemol major

O seară mai tîrziu, sala 
Studio a Ateneului a găz
duit evoluția interpretativă 
a trei tinere talente, aflate 
încă în plin proces de con
solidare a personaliății lor t 
pianista Luminița Ghencea, 
inteligență 'și fermă, de un 
remarcabil bun simț mu
zical în interpretarea varia- 
țiunilor de Brahms pe o 
temă de Schumann, violis'a 
Adriana Filip, de o meri
torie concentrare a expre
siei în Muzica funebră de 
Hindemith ; la pian. în ca
litate de parteneră, Silvia 
Vasilescu ne-a apărut în
zestrată cu un deosebit tact 
muzical și dăruire în cînt.

Dumitru AVAKIAN
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exercițiul medicinei...Nu voi cere niciodată o răsplată care să depășească 
munca depusă..."
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CU EL ÎNSUȘI,IN
(Din Jurămîntul lui Hippocrat)

...în biroul primului secretar al 
Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R., tovarășul Gheorghe Tănase, 
sîntem patru oameni. O întrebare— 
aparent — neavînd nimic grav în 
sine îi este pusă unuia dintre cei 
de față de către primul secretar :

— Doctore Butuc, de ce nu mi-ai 
arătat această hîrtie ?

Doctorul Alexei Butuc este direc
torul Direcției sanitare a județului. 
Hîrtia poartă titlul „REFERAT pri
vind situația existentă în secția de 
chirurgie a Spitalului din Bîrlad" 
și este semnată de prof. dr. doc. GJj. 
Chipail, șeful catedrei de chirurgie 
de la I.M.F.-Iași, prof. dr. N. Oblu, 
prof. dr. C. Lazăr, conf. dr. Gh. 
’Scripcaru. A fost redactată la 12 ia
nuarie 1969.

— Să vedeți, cercetarea a fost 
cerută de noi, eu v-am înștiințat că 
o să chem... Și vorbește trei minute 
dar nu răspunde. întrebarea revi
ne :

— Doctore Butuc, de ce nu mi-ai 
arătat această hîrtie ?

Iar vorbește dar nu răspunde. în 
următoarele minute mai aflăm o 
noutate din partea directorului Di
recției sanitare : măsurile propuse 
de comisie au fost aprobate de Mi
nisterul Sănătății care a recoman
dat aplicarea lor. Aplicarea nu s-a 
făcut însă nici pînă astăzi.

— De ce nu s-au aplicat? — îl 
întrebasem pe dr. Butuc, cu cîteva 
ceasuri înainte, cînd încă nu știam 
că ele fuseseră aprobate și de mi
nister. .

— Nu se pot aplica. Soluția nu e 
practică ; nu avem oameni.

Veți vedea imediat cît- de „ne
practice" sînt aceste rfiăsuri.

Pentru a mă face bine înțeles pă
răsesc deocamdată referatul comi
siei ieșene și mă ocup de o altă cer
cetare, făcută acum două luni, în 
decembrie 1969, tot acolo, de o co- . 
misie formată din Gh. Trifan„ secre
tarul Comitetului executiv al Con
siliului popular al județului Vaslui, 
dr. Alexei Butuc, dr. Constantin 
Balcu, directorul spitalului județean 
V'slui, I. Rugină, instructor al Co
rn Atului municipal Bîrlad al P.C.R. 

lucrările 
două 

verbal de 
grafiate la un rînd,

ei înșiși, știu foarte bine. Dar vor 
spune ?).

Munca chirurgului este, prin de
finiție. o muncă de echipă, de coope
rare. Cît de puternic este spiritul 
de echipă aici ne-o dovedește urmă- . 
toarea frază a unuia dintre medici i 
„Nu voi mai 
doctorul Cesa ___  ... _____
procurorului, deoarece mă tem de el". 
Adică i doctorul Cesa este gata să 
omoare bolnavul pentru ca eu să 
înfund pușcăria. Dacă doctorul în 
cauză este sau nu capabil să facă 
acest lucru nu știu (avem convinge
rea că,, fiind în deplina pi 
facultăților mintale, nu 1) aa; __
faptul că împrejurările au p 
stîrni această frază ne umple de in
dignare.

Citesc procesul verbal al discuți
ilor din decembrie și nu pot goni o

opera împreună cu 
decit în prezența

șosesie a 
ar însuși 
i putut

chirurgicale (acum 16 ani) cerute de 
un anume medic ce uitase o piesă 
într-o bolnavă, medicul a fost aju
tat pentru rezolvarea cazului, găsind 
bunătate și înțelegere din partea dr. 
Ursu și dr. Cesa".

(Doamne, tare au mai ajuns de 
batjocură cuvintele I Vorbele „a a- 
juta", „bunătate" și „înțelegere" sînt 
utilizate pentru a numi acoperirea 
unei crime 1)

Dr. Gh. Timofte, directorul Poli
clinicii din Bîrlad : „Dr. Știrbu a 
fost și el acuzat de mercantilism, 
înțeleg prin aceasta condiționarea 
operațiilor chirurgicale de darea u- 
nor sume de bani. S-a ajtins pînă 
la a se spune că pe un 
costă 
lor le dă numai 300 pentru o 
(ie“.

S-ar mal putea cita multe 
După cum s-ar mal putea 
dint.r-un document de-a

KS
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(Nu vreau să-i spun dr. Palade 
ce am citit în procesul verbal i 
„Dr. Palade mi-a făcut referat pen
tru că am lipsit de la cursul de îm
prospătare a cunoștințelor medicale, 
dar doctorul Cesa nu mi-a făcut 
niciodată greutăți, nu m-a reclamat, 
cu toate că mai aveam unele gre
șeli". Unele greșeli... ce va mai fi 
însemnînd și asta ?).

— Deși spitalul nu avea posibili
tăți materiale m-am hotărît să con
struiesc o stație centrală de oxigen 
și aer comprimat pentru aspirație. 
Un prieten, inginer specialist la Iași, 
mi-a făcut proiectul.

— Ce răsplată a primit ?
Dr. Palade rîde i
— I-am strîns mîna și i-am mul

țumit foarte mult. Mai departe, cu 
obținut niște 
rulmenți din 
lucrat o se-

— La Bîrlad avem doi anesteziști 
și, în baza H.C.M. 2024 (nu era ăsta, 
găseați altul, doctore Butuci), Palade 
a fost transferat la Huși.

— Dar de ce tocmai el, creatorul 
serviciului ?

— Așa s-a considerat.
Există oameni cu care nu se poate 

dialoga și printre ei se află și mai 
marele rețelei sanitare a județului 
Vaslui. Zîmbesc politicos și mă las 
păgubaș.

Este o măsură nedreaptă, abuzivă 
și care, imperios, trebuie anulată. Și 
omenește și oricum ii dăm dreptate 
dr. Palade atunci cînd spune : „Fa
milia mea e la lași. Fac naveta săp- 
tămînal. M-aș despărți de secția cre
ată de mine intr-un singur fel i dacă 
m-aș reîntoarce la familie. Așa nu 
pot accepta. Peste un an, doi alte 
capricii mă pot trimite cine știe un
de. Niciodată nu am avut serviciu în 
aceeași localitate, de cînd ne-am că
sătorit". Și au tr.ecut ani buni de a- 
tunci I

Revenim la primul document po
menit, referatul comisiei compuse 
din cadre universitare de la I.M.F.- 
lași. Vom da, de asemenea, citate :

„In secția de chirurgie a spitalului 
Bîrlad, de ani de zile (circa 10 ani — 
n.n.) persistă o atitudine de lucru ne- 
coiegială, nesănătoasă, care a adus 
uneori prejudicii bolnavilor..."

„...S-a continuat... a nu se cola
bora pe linie de diagnostic și trata
ment în interesul ’ bolnavului, a nu 
se utiliza dotarea și cadrele existen
te (anesteziantul și aparatura)... at- 

, mosfera de neîncredere reciprocă, 
adversități notorii în care erau an
trenate și cadrele medii... Drept con
secință, un număr de 4 cazuri in 
care prin colaborare și spirit de în
țelegere între medici s-ar fi putut 
crea șanse de salvare a vieții, au lost 
pierdute, reclamate, analizate și fac 
obiectul anchetei penale". (Anchetă 
care nu s-a terminat nici azi — n.n.)

„Este inadmisibil ca din motive ce 
rezidă în adversități sau mercanti
lism să se facă abuzuri chirurgicale 
ce dăunează bolnavului sau să nu 
se coopereze prin tot ceea ce se pune 
la dispoziție în interesul bolnavului".

„Dr. Știrbu Eugen se face vinovat 
de lipsă de conștiință profesională, 
prezentare în secție în stare de ebrie
tate, lipsă de atitudine deontologică 
corectă față de bolnavi și' colegi ; 
dr. Cesa Feruccio se face vinovat de 
abuzuri profesionale, lipsă de atitu
dine deontologică față de bolnavi și 
colegi și chiar unele atitudini nega
tive comportamentale ; dr. Ursu 
Marius se face vinovat de ati
tudini nedeontologice, de tolerare, a 
lipsurilor chiar dacă ele prejudiciau 
interesele bolnavului și ale secției... 
tolerarea unor alte acte neetice".

Acesta este documentul pe care dr. 
Alexei Butuc l-a ascuns conducerii 
județului ! iar măsurile „neaplicabi
le, nepractice", propuse de comisia 
din lași, sînt i mutarea „dr. Cesa și 
dr. Știrbu in alte spitale in care au
toritatea șefului de secție să nu per
mită atare abateri". Din nou, fără 
comentarii I (Acestea erau măsurile 
propuse fără a se aștepta rezultatul 
anchetelor penale. După aceea, cum 
va hotărî legea).

Cine sînt vinovății ? înainte de 
toate, cei trei „medici" care au în
josit nobilul titlu de alinători, care 
nu_ văd în suferința umană decît o 
veroasă sursă de cîștiguri | trei indi
vizi în ochii cărora viețile omenești 
nu mai au nici o valoare | trei indi
vizi pentru care maladia, sîngele o- 
mului nu sînt altceva decît izvoare
le lor de bani. Trei inși care au ab
dicat nu de la titlul de medic, ci de 
la acela de om.

O gravă responsabilitate incumbă 
directorului spitalului, Direcției sa
nitare a județului, care nu numai că 
au tolerat această situație, dar au as
cuns adevărul. Este de neînțeles 
cum de unele organe locale de partid 
(biroul organizației de bază, comi
tetul de partid pe ramură. Comitetul 
municipal de partid Bîrlad) care, se
sizate fiind de ceea ce se petrece, au 
îngăduit unor netrebnici să-și facă 
de cap, să transforme spitalul în ta
rabă. Este cazul ca, măcar în aceas
tă etapă — sperăm, finală — Minis
terul Sănătății să ia măsurile pe care 
ar fi trebuit să le ia de mult.
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faptele bune la 
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lancu lonescu, 
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opera-
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încerci, 
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i greș, 
me-

că
care nu 
totuși.

rog i

anestezie-reanimare. 
serviciul anestezie- 
era organizat. Nu 

nu erau paturi.

m-am 
vrut 

Acu- 
insă nu mai pot. 
un frate și vor

greutăți cu 
Poate că-i 

mea la mij-

bolnav îl 
un coșciug 500 de

NEVOIE

plicite. potrivit criticii 
articol. Fiindcă sînt 
rămîne acarul Păun.

pu-
de- 
mă 
de

unde, un 
invață. în 
și proțe- 
mulțumiți... 

gindeam să

aminte de mine...

altele.
_ ... __  ____ cita și

dint.r-un document de-a dreptul 
scandalos i constatările Sfatului spi
talicesc din 14 octombrie 1969, care, 
pe opt pagini, consemnează, con
cret. tot soiul de grozăvii.

o sumă infimă, am 
țeavă de la Fabrica de 
Bîrlad. Tot acolo s-au 
rie de elemente.

— Cu ce fonduri ? -
— Păi, circa 4 000 de lei a dat spi

talul.
— Cît costă o astfel de stație ?

Nti știu dacă
vă mai aduceți
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„Nu știu dacă vă 
mal aduceți aminte de 
mine... Sint mulți ani 
de-atunci, peste două
zeci. In 1946, cind cu 
seceta. veneați din 
Moldova, cu ai dum
neavoastră, cu fami
lia, și-ați locuit trei 
zile la noi, și vreo trei 
săptămini la un unchi, 
unchiul Lazăr... Da ? 
ll mai țineți minte pe 
unchiul Lazăr? De-ați 
ști de cile ori v-am 
pomenit ! Unchiul La
zăr m-a tot ru
gat să trec pe la 
dumneavoastră și să 
vă spun, din partea 
dinsului și-a mătușii... 
dar nu mi-a fost la-n- 
demină... probabil că 
aveți foarte mult 
de lucru, n-aș vrea să 
vă deranjez... Acum 

venit așa, ca o- 
cind nu mai poa- 
Dacă-mi permi- 
in două minute 
spune, cite ceva, 

ca să vă faceți o idee... 
Am un băiat, nu-l știți, 
n-aveți de 
băiat, bun, 
general — 
sorii sînt 
și mă 
vă-ntreb dacă n-ar fi 
un loc, aici_la dumnea
voastră, 
băiat. Frații 
voastră ce 
Să știți că 
vă pomenim 
ne-ați lăsat o 
sie pe viață".

Și omul te mai în
treabă de zece, de o 
sută, de o mie de ori 
despre frați, despre, 
surori, el și-aduce a- 
minte de toți, dum
neata cum de nu-ți 
mai aduci aminte de 
el ?! — și nu pleacă 
înainte de-a obține o 
cît de vagă promisiu
ne. Nu se poate aran
ja nimic în întreprin
derea pe care-o con
duci ? Ii pare rău, te
ribil de râu, ar fi do- . 
rit ca băiatul să se for
meze sub îndrumarea 
dumitale. Dar să-i faci 
legătura cu un alt di
rector, să-l, recomanzi, 
asta se poate, nu ? Si
gur c^ se poate 1

„Nu știu dacă 
mai aduceți aminte de 
mine... Cind cu acci
dentul, văd că v-ați 
restabilit, asta mă bu
cură. cind cu acciden
tul eu am telefonat la 
salvare, aperi la mili
ție. A fost un accident 
stupid, știu că nu- era 
vina dumneavoastră, 
dar așa se-ntimplă. De 
citeva ori am pus mî
na pe telefon, ca să 
vă-ntreb cum vă mai 
simțiți, dar m-am gin- 
dit că gestul s-ar 
tea interpreta... 
apoi, nu voiam să 
ranjez. Vă rog să 
credeți, că înainte 
a veni la dumneavoas
tră am ezitat... nume-

urmă, ce să zic, 
descurcat, n-am 
să vă deranjez, 
ma 
Am 
să-l trimită in provin
cie..." (

La ședința aceea au 
luat parte vreo două 
sute de oameni, 
vorbit vreo 
de-atunci au 
cincisprezece 
dacă omul 
fi vorbit 
rea sau 
ta, sau dacă n-o fi 
vorbit, dacă nici n-a 
fost la ședință — n-ai 
de unde ști. Acum îți 
cere să-i plătești o do- 
bindă.

Omul care te-ntrea- 
bă dacă-ți mai aduci a- 
minte 
două 
ceva 
pună 1 
C.E.C., 
cial, și-apol, la timpul | 
cuvenit, să pretindă 
dobîndă. Un C.E.C. te- I 
ribil, cu fapte bune, , 
cu merite mai vechi, 
reale sau închipuite, I 
merite ale lui sau ale 
rudelor lui, ale priete- ‘ 
nilor, un C.E.C. păs- | 
trat cu sfințenie, la 
loc sigur, un C.E.C. pe I 
care într-o zi, cînd ai . 
uitat, ți-1 prezintă, ca 1 
să-i calculezi dobînda. | 
Omul e convins că si 
după douăzeci, și după 1 
cincizeci de ani un a- , 
semenea C.E.C. își 
păstrează valoarea. Nu | 
se poate să nu-ți a- 
duci aminte... Poate | 
că nu-ți mai aduci a- 
minte. dar ți-e jenă să 
i-o spui. O fi ăsta, n-o 
fi ?... Cuiva tot i-ai 
rămas recunoscător, 
așa-i în viață. Și-ncepi 
să te-agiți, să pui o 
vorbă bună, afli că nu 
merită și totuși, și to
tuși... De-ai ieși o dată 
din situația asta peni
bilă 1

Nu poți pricepe cum 
un om în putere 
ceptă să trăiască 
asemenea dobînzi. Iți 
spui că e ceva revol
tător, e nedemn — și 
totuși... mai î 
poate aranjezi 
încercările dau 
ți se spune că nu 
rită, numai vorbele 
bune nu pot salva pe 
nimeni — și-atunci, o- 
mul care te-a-ntrebat 
dacă-ți mai aduci 
minte de el constată 
că ești un nerecunos
cător, un carierist, un 
îmburghezit. un ipo
crit... L-ai mîhnit pe 
viață. Altădată- n-o să 
mai miște un deget 
pentru dumneata. Și 
se-apucă să-și consul
te C.E.C.-uI. Să vadă 
ce alte dobînzi ar mai 
fi de-ncasat. Dacă ar 
fi oamenii ceva mai 
buni — își zice el — 
mai recunoscători... 
Doamne, doamne !

>
le meu nu vă spune 
nimic... știu că aveți 
mult de lucru. Și mie 
mi-au făcut alții cite- 
un bine și nu mi-au 
pretins recompensă, 
nici eu nu vă pretind, 
nu cumva să mă-nțe- 
legeți greșit. Dar, din
tre toți pe care-i cu
nosc, dumneavoastră 
sinteți singurul care 
ați putea să m-ajutați. 
Am mari 
serviciul.
și vina 
loc".

Și-ncepi 
giți, să pui 
bună, să aranjezi ceva. 
Omul ăsta a telefonat 
atunci la salvare și-a- 
poi la miliție, a făcut 
ceva, trebuie să-l mul
țumești într-un fel. 
Dacă o fi telefonat 
chiar el sau altcine
va n-ai de unde ști, 
cineva a telefonat, ai 
o obligație. O zi, două,

imagine suprarealistă ce-și face me
reu loc în conștiință : o masă de 
operație așezată în mijlocul junglei. 
Exagerez ? Nu. Iată citate din pro- 
cesul-verbal :

Dr. C. Si'rbu, secretarul comitetu
lui de partid pe ramura sanitară 
Bîrlad ! „Doctorul Cesa caută să 
împiedice activitatea secției de chi
rurgie".

Dr. lonescu Moțet, secretarul co
mitetului sindicali „Medicii de aici 
lucrează în discordie, în goană du
pă cîștiguri 1“

Dr. A. Păiș, 
organizației de 
talul- de adulți 
autori sînt cei 
care în certurile lor au antrenat și 
o parte din personalul mediu sani
tar — toate în detrimentul asigurării 
asistenței medicale. Vinovați sînt 
toți. Acum trei ani, dr. Cesa a fost 
scos din munca de secretar al birou
lui organizației de bază și sancțio
nat cu vot de blam pentru că 
și-a permis să condiționeze actele 
operatorii de avantaje bănești".

Dr. V. Sturza, medic primar ra
diolog i „Dr. Cesa este un comer
ciant. Am văzut Ia radiografie oa
meni care credeau că au fost ope
rați și în realitate 
rați".

Dr. Emil Onete. 
lului de copii din 
să demonstreze că 
cauză erau niște 
ultra) i „în urma unei

Dar iată un alt document. Un me
moriu înaintat Direcției sanitare, 
luna trecută, de către însuși dr. F. 
Cesa. în acest document, dr. Cesa 
consemnează, concret, 28 de cazuri, 
dintre care patru terminate prin 
deces, majoritatea din ultimele luni, 
cazuri în care colegii săi, dr. Știrbu 
și dr. Ursu, nu au respectat reguli 
elementare ale asistenței medicale. 
Fiecare caz documentat. Pe de altă 
parte, dr. Ursu. se bate peste buzu
nar și. spune i „Doctore Cesa, 
lista morților dumitale 1“

Dosarele de constatări stau, 
acest timp, in niște sertare.

— Eu știu ? Circa 60 000 de lei.
-- Ați avut toate aprobările le

gale ?
j— M-am zbătut și le-am obținut i 

de la arhitectură, de la pompieri, 
de peste tot. Mai departe, am găsit 
la magazia spitalului un compresor 
dat la reformă și l-am reparat. Mer
ge foarte bine.

— Cine a executat lucrările ?
— M-am dus la Fabrica de rul

menți și le-am explicat oamenilor ce 
vreau să fac. Au înțeles imediat că 
pentru ei, pentru familiile lor o fa
cem — și au acceptat. Au lucrat trei 
luni în afara orelor de program, 
gratuit, și cu toții am pus stația pe 
picioare. Maistrului I 
lui Carbarău, lui Polimovschi, . _ 
Strătulescu, celorlalți, le rămîn da
tor toată viața.

(Notez numele pomenite șl mă gîn- 
desc i „El se consideră îndatorat l“).
- Și ?
— Și asta. Acum Bîrladul are ser

viciu de anestezie-reanimare.
...Acum înțeleg. Era în firea 

crurilor ca un astfel ele ,om să 
ciocnească de toate mentalitățile 
ciate de promotorii lor.

Să revenim la „lucrările" comisiei 
din decembrie 1969, cea de la Vaslui. 
S-au luat și măsuri, lată-le i dr. 
Știrbu și dr. Ursii — mustrare cu a- 
vertisment | dr. Cesa — mutat la 
Spitalul din Murgeni. Cu o frază 
cunoscută — comentariile sînt de pri
sos. Ceea ce urmează ne sporește in
dignarea. Despre ce este vorba ?

Intrat în jungla de la Bîrlad. între 
cele trei ■ carnasiere ce/se devorau 
reciproc, dr. -Palade a ajuns repede în 
conflict în primul rînd cu 
Cesa A făcut și oarecare 
șeii, neînsemnate. (O probă 1 din 
cele 1512 rînduri ce consemnează 
spusele cadrelor medicale audiate de 
comisia din decembrie, dr. Palade îi 
sînt consacrate 30. „Da, dar impor- 

, tante 1“ — veți zice poate. Nu, nimic 
important). Ei bine, d-.ipă ce Știrbu 
și Ursu primesc „mustrare cu aver
tisment" (în traducere în cazul de 

. față i apă de ploaie), Palade... este 
mutat la Huși. Iar ca totu] să fie 
legal, aceasta nici nu este sancțiune 

redistribuire.

rezul- 
proces

comisiei au 
documente i un
42 de pagini, dactilo- 

_ ", ’, în care sînt
consemnate depozițiile a 29 de oa
meni, și o „notă de constatare". Ne 
vom referi la primul.

în secția de chirurgie a Spitalu
lui din Bîrlad lucrează de mulți ani, 
în principal, trei chirurgi, doctorii 
Marius Ursu, Eugen Știrbu și Feruc
cio Cesa. Relațiile dintre acești trei 
oameni nu mai au de mult nimic 
uman în ele Scandaluri, denigrări 
reciproce, urmăriri (la propriu) și 
reclamați! — toată gama de împre
jurări care apar acolo unde niște 
inși ajung în situația că nu-și mal 
suportă unul altuia nici respirația. 
„Să fie sănătoși 1“ — veți zice. Și 
poate că am fi zis și noi dacă atitu
dinea lor nu genera două neajun
suri : primul, totuși minor în. raport 
cu al doilea, acela că dau bătaie de 
cap autorităților cu reclamațiile 
lor | al doilea i toate disputele lor 
aveau loc (uneori la propriu) peste 
trupurile bolnavilor. Conflictele lor 
au costat vieți omenești. Cîte ? Poa
te că nimeni nu va ști niciodată. 
Patru decese sînt consemnate în do
sarele procuraturii locale. Cîți oa
meni au murit, în realitate, din vina 
medicilor — cine știe ? (A, știu

au 
treizeci, 

trecut 
ani ; 

ăsta o 
în a'păra- 
împotriva

secretarul biroului 
bază P.C.R. din Spi- 
Bîrlad : „Principalii 
trei medici primari,

nu fuseseră ope-
directorul Spita- 

Bîrlad (care vrea 
odinioară cei în 

oameni nec plus 
intervenții

EPILOG
LA „IUBIREA
CEA MARE"

„L-am cunoscut a- 
cum 20 de ani ; am 
fost prieteni (cores
pondența o mai păs
trez). A urmat o cear
tă, apoi 
Și anii 
ne-am făurit 
familia noastră..." Pină 
aici nimic deosebit t o 
poveste de dragoste — 
una din multele po
vești de dragoste pe 
care adolescența și 

''primii ani ai tinereții 
le consumă, adesea, sub 
semnul generozității și 
candorii. Prima iubire, 
mai mult sau mai pu
țin idilizată, devine 
— mai ales dincolo de 
o anumită vîrstă — un 
subiect asupra căruia 
te apleci cu înțelegere 
și căldură, d'e la dis
tanța impusă de reali
tate.

Autoarea 'scrisorii. 
Elena N. din Bucu
rești, continuă însă > 
„Ne-am reîntîlnit în 
1964 și, brodată pe 
fondul vechii prietenii, 
s-a născut o prietenie 
nouă. Am început să-l 
iubesc cu același sen
timent de altădată".

Spațiul tipografic nu 
ne permite reproduce
rea integrală a textu
lui scrisorii, de aceea 
vom rezuma, succint, 
faptele care au urmat. 
Mai înainte însă, o 
precizare : în momen
tul în care s-a reîntîl
nit cu El — rămas, în
tre timp, văduv — 
Elena N. era mamă a 
doi copii — două feti
țe t una de 13, cealaltă 
de 8 ani. Deși căsăto
rită, va trăi o vreme 
în concubinaj cu 
Următoarele 
mente : 
delict de adulter, 
vorțul. 
copiilor — unul soțu
lui. unul ei. Apoi, 
calvarul : El refuză să 
o ia de soție ; o vrea 
numai în calitate de 
concubină — Ea ac-

despărțirea, 
au trecut ; 

fiecare

F.1- 
eveni- 

flagrant 
di- 

„împărțirea"
un

ceptă j El nu dă nici 
un ban în casă — Ea 

.duce în spate cheltuie
lile gospodăriei ; El o 
bate — Ea pleacă ; El 
o cheamă — Ea se în
toarce. Și totul se ia 
de la capăt. Concubi
naj, scandaluri, 
ș.a.m.d. Un an, 
trei... șase I

Știut este că 
unor oameni 
meandrele ei, v , 
rile și coborîșuriie ei, 
că anotimpurile vieții 
sufletești nu se succed 
cu impasibila regula
ritate a celor calenda
ristice. că există în 
viața fiecărui om peri
metre absolut intime, 
prea delicate pentru p 
permite ingerința cui
va, cu atît mai mult a 
opiniei publice. Și,.to
tuși, iată ce ne scrie 
Elena N. în încheiere: 
„Vă rog să hotărîți cu 
discernămînt nezdrun
cinat dacă nu este ne
cesar să-l faceți să 
simtă asprimea opiniei 
publice, să simtă ce 
înseamnă să nu te în
cadrezi moralei (s. n.), 
să nu fii un exemplu 
pentru cei în mijlocul 
cărora trăiești și mun
cești".

Nu vom căuta zsă 
stabilim aici, nici far
maceutic și nici alt
cum, cît adevăr conțin 
afirmațiile făcute p» 
seama lui. măsura în 
care El se face vino
vat sau nu de destră
marea 
nei N., de despărțirea 
celor doi copii, de im
pasul în care se gă
tește astăzi autoarea 
scrisorii. S-ar putea să 
sporim și mai mult 
suferința ei, și nu este 
în intenția noastră a- 
cest lucru Altceva ne 
reține atenția : o fe
meie acceptă o legă
tură extraconjugală, 
acceptă o viață de. 
compromis, în afara 
eticii și a legii, încu-

bătăi 
doi.

viața 
are 

urcușu-

căsniciei Ele-

rajează tendințele de 
parazitism ale unui 
om care, în schimb, o 
„răsfață" în bătăi — 
într-un cuvînt, trăiește 
o vreme în zonele mi
loase de dincolo de 
orice barieră morală 
(în numele unei iubiri, 
poate, reale), iar a- 
tunci cînd constată, 
îngrozită, adevărul, 
face apel la ceea ce cu 
bună știință a ignorat 
— etica și legea. A- 
cum face apel la opi
nia publică, își amin
tește de morală. Dar 
atunci ? Atunci cînd 
și-a părăsit căminul și 
copiii ?...

Stînd de vorbă cu 
Elena N. am consta
tat că încearcă să se 
debaraseze de răspun
derea pe care o poar
tă față de societate și 
față’ de sine însăși 
pentru destrămarea u- 
nei familii, pentru se
pararea celor doi copii, 
pentru cele cîteva des
tine traumatizate. Mai. 
mult. Vrea să se răz
bune, apelînd la opinia 
publică 
le a ce 
propriei sale imorali
tăți?

...Iar 
aceste 
cut-o 
ne-a cerut-o Elena N., 
ci tocmai din dorința 
de a o ajuta să pri
vească, cel puțin a- 
cum, în al I2-Iea ceas, 
lucrurile în față, să 
vadă cînd și unde a 
greșit și să repare ceea 
ce mai poate fi repa
rat. Totodată, ținînd 
seama că nu este sin
gurul caz de acest gen 
în care ni se solicită 
ajutorul publicității, 
iată, o facem — spre 
a oferi și altora epilo
gul sever al imorali
tății... moralizatoare.

Dar în nume- 
? în numele

dacă am scris 
rînduri. am fă- 
nu pentru că

Tiîus ANDREI

în
(Este 

necesar ca, de urgență, lucrători ai 
Procuraturii generale să ancheteze, 
la fața locului, starea de lucruri 
de la secția de chirurgie a Spitalu
lui din Bîrlad, . soarta dosarelor în 
cauză). In acest climat vicios, lăsînd 
la o parte cîteva onorante excepții, 
personalul mediu sanitar își face de 
cap. O soră trece în condică, peste 
semnătura medicului (nou venit în 
spital), o seamă de medicamente și 
cînd acesta o trage la răspundere, 
se miră candidă i „V-ați supărat 
•pentru atîta lucru?" Femeile de ser
viciu fac injecții. Un bolnav este 
găsit într-un lac de sînge, sora ni
căieri. Surorile dorm în timpul nop
ții și (tot în timpul nopții, în 1969) 
doi bolnavi sînt găsiți morți în toa
letă...

Dar. stop I Hîrtia nu mai suportă. 
Să descriu mai bine oaza de lumi
nă pe care am întîlnit-o în această 
junglă. Amintirea doctorului Vasile 
Palade,. amintire tonifiantă, stenică, 
m-a susținut în timpul documentării. 
Povestea lui e simplă ; pare desprins 
din șirul eroilor literari care înce
pe cu Popa Tanda. Pe scurt i

— în februarie 1967 am fost numit 
la secția de chirurgie din Bîrlad. 
Sînt specialist 
Cînd am sosit, 
reanimare nu 
aveam aparatură, 
în cele din urmă am obținut opt 
paturi, personal mediu și infir
miere și am organizat cursuri de 
specializare cu ele. N-a fost ușor, le 
scoteam pe unele dintr-o anume 
inerție.

însemnări de

Nicolae TIC

Garantez de 
dumnea- 

mai fac ? 
de-atunci 

mereu, 
impre-

cît e nevoie, te agiți, 
pui o vorbă bună, ți 
se răspunde că 
nu merită mai 
ei Iasă, lasă, 
sînt și alții 
merită — și, 
încercați, vă 
să mai încercați.

„Nu știu dacă 
mai aduceți aminte 
mine... Cind s-a 
problema să 
afară... Unii 
pentru, alții contra, eu 
am fost contra, am 
spus-o deschis. Și-am 
fost contra fiindcă ști
am că-i la mi/loc ceva 
necurat. Aranjamen
te. Postul dumnea
voastră era arvunit, 
știți cui... Nu știți ? 
Dumneavoastră ați ră
mas 
era 
principiu. Credeați că 
părerile dumneavoas
tră au sțirnit atîta vil- 
vă Nu, acuma pot să 
vă spun, părerile ace
lea nu erau decit un 
pretext, postul dum
neavoastră era arvu
nit, se-aștepta un pri
lej... Și-atunci am so-

■ cotit de datoria mea, 
ca unul care vă apre
ciam. să exprim un 
punct de vedere, nu 
știu dacă vă mai a- 
mintiți, la ședință am 
vorbit al treilea, șe
deam In rîndul tntii, 
lingă 
urmă ați avansat, era 
și normal, dar priete
nii dumneavoastră, ca 
să zic așa, știți la cine 
mă refer... mi-au pus, 
în circă tot felul de 
năzbitii, dar pină la

cerut răspunsuri 
concrete făcute 
cazuri cînd sancționat
Și n-ar fi cazul.

PROXENETUL IȘI VA PRIM!
PEDEAPSA

M5STERUL „ȘÂPSROGkAFuLUI 
DE AUTOCRITICI" PERSISTĂ

După cum sugerează însuși titlul, articolul 
„Șapirograful de autocritici" (publicat în 15 
ianuarie a.c.) veștejea o abatere gravă de la 
etica relațiilor sociale i practica autocriticii 
formale. Unul dintre exemple era furnizat de 
situația de pe șantierul Uzinei de anvelope 
„Danubiana", unde lipsurile de ordine'și or
ganizare constatate în aprilie 1969 (și recu
noscute autocritic într-un răspuns din acea 
perioadă al Ministerului Industriei Chimice) 
au fost regăsite și cu prilejul unei vizite p» 
șantier în ianuarie 1970.

într-un recent răspuns la artico'ul de mai 
sus — primit din partea Centralei industrials 
de anvelope și mase plastice, semnat de tov. 
director ing Ion l’ria — sînt recunoscute ul
timele noastre constatări, cu precizarea că 
„acestea au rezultat intr-o perioadă scurtă 
de timp, de la executarea unor lucrări în fază 
de finisare"

în final se spune • „Pentru evitarea unor 
astfel de situații in viitor am organizat o 
acțiune colectivă cu, întregul personal al uzi
nei ca săptămînal în’ ziua de vineri să se pro- 

,cedeze la menținerea ordinei și curățeniei în 
toate secțiile de producție și. anexe, precum 
și în restul zonelor de activitate ale uzinei".

Perfect 1 O nouă autocritică, de data a- 
ceasta — sperăm — autentică. Numai că, 
pentru a convinge într-adevăr • opinia publi
că, ar fi fost nevoie și de o privire autocri- 

• tică înlăuntrul „mecanismului-' care a dus 
aici . ce Jubtefiant a ajutat la funcționarea 
„șapirografului" ? Cine anume a manevrat 
„șapirograful" ? Nu de alta, dar există ris
cul de a institui cîte o „vineri a curățeniei", 
Iar mentalitatea ca atare să rămînă nedere
ticată... '

CKSTSCĂ FĂRĂ... PERISABILITĂȚI
partea Oficiului Național dePrimim din

Turism i
„în legătură 

pundere nu-i 
In „Scînteia" din 25 ianuarie a.c., vă aducem 
la cunoștință următoarele

Din verificarea modului de
melor de pierderi materiale 
zare în cadrul unităților de

cu articolul ^Spiritul de răs- 
supus perisabilității 1", apărut

aplicare a nor- 
și risc la vîn- 
hoteluri și res-

taurante din rețeaua Oficiului Național de 
Turism, a rezultat că majoritatea faptelor 
semnalate sînt reale.

între timp s^au luat măsuri de aplicare a 
ordinului Ministerului Comerțului Interior 
nr 78'19(>9 în toate unitățile O.N.T. De ase
menea, în lumina acestui ordin, s-a dispus 
regularizarea gestiunilor pentru perioada în- 
cepînd cu data de 1 aprilie 1969. în același 
timp' vă informăm că s-au luat măsuri de 
sancționare disciplinară a salariaților care 
s-au făcut vi novați de nedifuzarea la timp 
a noilor normative de perisabilitate".

Pe marginea acestui răspuns — evident 
salutar — se ridică insă o problemă de prin
cipiu cu privire la eficiența măsurilor ce se 
iau în ‘ urma unor critici formulate în arti
colele noastre. în egle de mai sus — ca și 
în alte răspunsuri ' care confirmă adevărul 
faptelor semnalate — se omite esențialul : 
cauza neregulilor. Or, ca să ai garanția efi
cienței trebuie să pui degetul pe cauză. De a- 
semenea, nu se înțelege de ce atîta discreție 
în jurul măsurilor de sancționare discipli
nară. Cine și ce sancțiuni a primit? S-ar fi

Poșta din ultimele zile ne-a adus la re
dacție numeroase alte scrisori ai căror sem
natari își exprimă dezgustul și mînia față de 
faptele relatate în articolul „Capturarea 
proxenetului" (publicat în pagina „Omul..." 
din 14 ianuarie a.c.) și relevă în cuvinte calde 
și emoționante acțiunea umană a ostașilor 
conduși de sergentul Gheorghiță Nicolae, 
care au eliberat victima din captivitate. Tot
odată, semnatarii ne-au cerut să-i informăm 
cu privire la soluționarea acestui caz ieșit din 
comun.

Solicitînd în acest sens un răspuns din 
partea Procuraturii municipiului București, 
am primit următoarele, sub semnătura tov. 
D. Popescu, procuror șef municipiu i

„Cercetările au stabilit că inculpatul Cîm- 
pineanu Nicolae zis Comisarul se face vino
vat de proxenetism, faptă prevăzută în arti
colul 329 din Codul penal, și el urmează să 
fie trimis in judecată la Tribunalul munici
piului București".

I
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SOMNUL

de
iar

tehnicii 
riscuri

Aceste 
să se

dacă 
pro-

In 
de 

com-

acestora după o- 
lor, adică după 
din care derivă, 
prezintă și o de-

SClNTEIÂ ~ miercuri 18 februarie 1970

încercările de a delimita șl Ierarhiza madia 
teme" ale științei epocii noastre duc, se pare — 

cel puțin in privința primelor „două mari cla
sate" — la aceeași concluzie : 1) cosmosul; 2) 
creierul uman. Sediu al celui mai prețios și com
plex „dar" al naturii — gîndirea. Inteligența — 
creierul definește, în lumina celor mai importante 
descoperiri ștlințiiice, însâșl calitatea de om. El 
reprezintă, în același timp, „borna" esențială ce 
desparte viața de moarte. Acest rol vital în exis
tența ți activitatea individului se repercutează 
Inerent in caracterul, nivelul acțiunilor șl rezul
tatelor colectivității umane. De aici, preocuparea 
primordială pentru asigurarea integrității struc
turale și funcționale a creierului; de aici, inte
resul sporit ce se manifestă astăzi față de cu
noașterea adincită a alcătuirii și activității sale, 
preocuparea de a-1 valorifica superior posibi
litățile, de a-1 modela (în planul organizării so
cialo sau în cel al tehnicii) operațiile sau func
țiunile caracteristice.

Pe de altă parte, solicitarea extremă la care 
societatea modernă supune sistemul nervos, mai 
ales creierul, face ca atenția specialiștilor din 
tot mai multe domenii să se îndrepte preferen
țial în această direcție. Drept urmare, discipli
nele angrenate în studiul creierului — de la neu
rologie, neuropatologie, neurochirurgie, pînă la 
biochimie, matematică șl cibernetică — cunosc 
tn prezent o vie activitate. Unele aspecte ce 
rețin atenția cercetătorilor din acest domeniu 
sini Înmănuncheate In ancheta de față.

MEMORIA
continuă să fie

o mare
necunoscută

Prof. univ. S. SARKISOV, membru 
al Academiei de științe medicale, 

și V. ZVORÎKIN, doctor tn medicină 
— U. R. S. S.

Prof. univ. S. Sarkisov și doctorul în medicină V. 
Zvorikin manifestă un interes deosebit pentru unele 
aspecte de mare interes ale neurologiei r mecanis
mele emoțiilor și ale memoriei. Paralel cu lucrările 
experimentale — desfășurate în primul rînd Ia In
stitutul de cercetare a creierului din Moscova — 
cei doi cercetători acordă o atenție deosebită ana
lizării și confruntării diferitelor idei și teorii ce se 
înfruntă astăzi în acest domeniu. ,

Abia in deceniul al șa
selea al secolului nostru 
a devenit posibilă exami
narea din punct de vede
re anatomic a emoțiilor 
și a memoriei. în privința

țiuni. In cazul acesta, cu 
greu s-ar putea vorbi 
despre vreo localizare a 
memoriei în anumite por
țiuni ale creierului.

în practică, toate aces-

dorim să știm despre

ancheta internațională a „Scînteii

COMPUTERUL
BIOLOGIC
o perspectivă 
de domeniul
fantasticului

Prof. dr. ROBERT J. WHITE - S. U, A.:
t

Savant de reputație mondială, prof. dr. Robert .1.' 
White a reușit — în urma unor aprofundate studii 
de fiziologie, neurologie, neurochirurgie, precum și 
a unor îndelungate experimentări — să modifice 
radical vechea metodologie de investigare a creie
rului. EI a izbutit să izoleze și să păstreze în viață 
creierul de maimuță — în afara organismului — 
timp de 48 de oro. Performanța este considerată.cu 
atît mai senzațională, cu cît, fără o bună irigare 
sangvină, celula nervoasă nu poate supraviețui mai 
mult de 3—5 minute.

Creierul constituie unul 
flin marile „mistere" ce 
continuă să confrunte 
știința contemporană, ca
re a acumulat destul de 
puține date, riguros ști
ințifice, mai ales despre 
modul său de funcționa
re. Căci, pînă nu de mult, 
creierul era studiat — la 
om și la animal — doar 
în starea de afectare sau 
după deces, cînd specia
liștii îl puteau extrage și 
cerceta sub microscop. 
Această din urmă modali
tate rămîne, desigur, o 
cale utilă de investigație, 
dar nu permite abor
darea problemei-cheie i 
funcționarea creierului, 
izolarea și conservarea 
Iul în viață, pe un ter
men mai îndelungat — 
deocamdată a celui de 
maimuță, care se apropie 
insă cel mai mult de cel 
al omului — constituie, de 
aceea, un foarte impor- / 
lanț pas înainte.

Tehnica izolării creie
rului permite, în primul 
rînd, efectuarea unor 
cetări noi. Pentru 
tîia oară, oamenii 
știință pot urmări 
viu" aspectele .metabolis
mului specific creierului. 
Analizînd compoziția sîn- 
gelui — la intrarea și ie
șirea din „creierul izolat" 
— ei pot stabili ce anume 
substanțe sînt necesare 
vieții țesutului nervos, 
ce cantitate de glucoza, 
ce l.—... 
câți și ! 
me etc. 
specialiștii 
tea de a provoca experi
mental tumori artificiale 
și de a studia în detaliu 
cauzele acestora. Noua 
metodă permite și corec
tarea unor opinii. In fi
ziologie predomina, de 
exemplu, părerea că la 
0° C n-ar mal exista me
tabolism cerebral. Ei bine, 
am constatat că și la 0° 
C creierul continuă să 
aibă o activitate metabo
lică, e drept mai re
dusă I

Preocup!ndu-mă, în ulti
mii ani, de hipotermie, de 
aplicațiile ei chirurgicale, 
am trecut și la construirea 
unor sisteme., de aparate 
perfecționate de conser
vare a creierului uman, 
Unele sînt apte să-1 men
țină în Viață — la 15° C 
și după ce circulația șîn- 
gelui este total întrerup
tă — pînă la o jumăta
te de oră. Se oferă astfel 
neurochirurgului posibi
litatea de a opera

cer- 
în- 
de

„pe

„HnClldlc Ut glULUAd, 
hormoni sînt fabri- 

în ce mod anu- 
. De asemenea, 

au posibilita-

mult timp, în „cîmp us
cat", cu șanse suplimen
tare de reușită.

In prezent se pot stu
dia diverse activități sau 
răspunsuri ale „creieru
lui izolat" la excitații ex
terioare. Electrozi fini 
permit înregistrarea tra
seelor electroencefalo- 
grafice pe cortexul aces
tuia — fazele undelor de 
sorfm alternînd cu cele ale 
stări; de trezie. Totoda
tă, „creierul izolat" reac
ționează și la stimuli ex
teriori i cînd sună un clo
poțel în apropierea ner
vului auditiv, sau cînd 
este stimulat electric 
nervul optic, se obțin răs
punsuri în zonele cervi
cale corespunzătoare au
zului și văzului. Firește, 
deocamdată nu știm dacă 
în această stare creierul 
continuă să funcționeze 
logic, dacă , își păstrează 
memoria etc.

Printre 
tîmpinate 
sistemelor 
artificială 
izolat" se 
posibilitatea 
de a se f„ 
scop înseși

dificultățile în- 
în realizarea 

de întreținere 
a „creierului 

numără și im- 
i momentană 

folosi în acest 
,i mecanismele 

de "autoreglare ale^ creie
rului.

înregistrarea reacțiilor 
provocate în cortexul 
„creierului izolat" de sti
muli exteriori (lumină, 
sunete etc.) a făcut pe u- 
nii specialiști (matemati
cieni, în primul rînd) să 
se întrebe dacă acesta 
n-ar putea fi utilizat și ca 
un veritabil „computer 
biologic". La urma urme
lor, creierul este mult 
mai perfecționat (mai re
dus ca volum, mai precis 
în funcționare) decît orice 
mașină electronică de 
calcul existentă. Proble
ma, foarte pasionantă, 
depășește preocupările 
mele de fiziolog și neuro
chirurg. Pe de altă parte, 
făcîndu-se legătura 
progresul continuu

cu
___  al 

tehnicilor de transplant 
(cardiac, renal, hepatic, 
etc.), mi se pune adesea 
întrebarea i într-o bună 
zi, nu se va ajunge și la 
transplantul de creier ? 
Personal cred că, dacă 
este extrem de dificil să 
scoți creierul din cutia 
craniană fără a-1 dete
riora, a-1 „pune la loc* 
este deocamdată imposi
bil. Cgea ce, firește, nu 
înseamnă că noi progrese 
n-ar putea permite în 
perspectivă și realizarea 
acestei fantastice opera

emoțiilor și a localizării 
lor, s-a constatat că,- dacă 
se acționează asupra u- 
nor anumite structuri ale 
creierului unui animal 
(introdueîndu-se în ele e- 
lectrozi extrem de 
țiri, prin care se 
curent electric), se 
provoca accese de 
nereținută, de agresivita
te. îndată ce excitațiile 
sînt comutate pe 
structuri cerebrale, 
malele se calmează la fel 
de instantaneu. Nici feno
menele memoriei nu mai 
constituie doar o proble
mă abstractă. Teorii și i- 
poteze, fundamentate ști
ințific. expun bazele bio
fizice, biochimice, neuro- 
fizice și neuromorfologi- 
ce ale proceselor memo
riei. . Astfel, pornindu-se 
de la faptul că dacă nu 
ar exista memoria — ca
pacitatea de a reține și 
păstra experiența dobîn
dită — nu ar exista nici 
reflexele necondiționate 
și condiționate, s-a \ajuns 
la explicarea fenomenului 
memoriei pe baza ac.tivi- . 
tații reflex-condiționate. 
Reprezentînd, la vremea 
lor, un aport remarcabil, 
aceste concepții generale 
nu mai satisfac însă în 
prezent pe cercetători, ca
re. se străduieso să pă
trundă în detaliile meca
nismelor intime ale me
moriei.

Studierea biocurenților 
encefalului a arătat că 
activitatea creierului este 
legată de modificarea 
stării fizico-chimice a 
neuronilor săi. Ce se în- 
tîmplă cu informația ca
re se memorizează, se 
stochează și se extrage 
la nevoie ? Este necesa
ră mai întîi o selectivita
te a impulsului nervos, 
căci din numărul mare 
de impulsuri momentane 
trec doar cele ce transmit 
informația necesară, res
tul fiind inhibate. Conco
mitent. are loc transmite
rea informației în depo
zitul memoriei. Se mai 
cuvine avut în vedere și 
faptul că această infor
mație trebuie să poată fi 
extrasă de acolo în orice 
clipă.

în acest sens, a fost f 
formulată o ipoteză po
trivit căreia neuronii din 
creier formează circuite 
închise, în care circulă 
impulsuri nervoase de o 
anumită valoare. Potrivit 
altei ipoteze, trecerea re
petată a impulsului ner
vos de o anumită valoare 
creează modificări extrem 
de fine în structura si
napselor celulelor nervoa
se ; printre altele, aceste 
celule devin selectiv per
meabile, tranșmițătoare 
în raport cu anumite ex
citații. Alte teorii atestă 
că . excitațiile repetate u- 
șurează trecerea ulterioa
ră a unui impuls nervos. 
S-ar putea spune, _ deci, 
că are loc o „deschidere" 
a căilor, în sens atît fi
ziologic, cît și morfologic. 
Se consideră că astfel de 
„urme" se pot păstra 
foarte multă vreme. In 
prezbnt, se exprimă chiar 
opinii privind neechiva- 
lența neuronilor din 
scoarța creierului pentru 
mecanismele memoriei. 
Astfel, pe baza studierii 
particularităților structu
rale a ^neuronilor și le
găturilor 
unul 
tului 
sov) 
lului 
tn procesele vestigiale u- 
nele celule (stelate) din 
scoarța cerebrală. Intru- 

.cît legăturile temporare 
se formează ca urmare a 
interacțiunii neuronilor, 
s-ar putea presupune că 
tot acolo se stochează și 
urmele acestei interac-

sub- 
trece 

pot 
furie

alte 
ani-

interneuronice. 
din autorii prezen- 
articol (S.A. Sarki- 

a formulat teza ro- 
aparte pe care-1 au

tea se dovedesc însă a fi 
mult mai complicate, iar 
procesul localizării me
moriei mult mai contra
dictoriu, Lezarea, de pil
dă, a unor zone cortica
te legate de organele sen
zoriale provoacă o anumi
tă tulburare a diferitelor 
tipuri de memorii (auditi
vă, vizuală, motoare etc); 
la o îmbolnăvire a lobu
lui temporal dispare ca
pacitatea de a reține ur
mele excitațiilor sonore- 
verbale și nu este tulbu
rată înregistrarea acțiu
nilor vizuale, motoare 
eto. Neurochirurgul cana
dian Penfield a . descope
rit că, dacă anumite părți 
ale lobilor temporali ai 
omului sînt excitate prin 
curent electric, apar cu 
claritate amintiri din- 
tr-un trecut îndepărtat, 
ce părea pentru totdeauna 

Excitarea altor 
creierului nu a 
un astfel de e- \
recent, chimia 
ea antrenată în

pierdut. ■, 
zone ale 
provocat 
fect.

Relativ 
a fost și

studierea creierului, pro
gresul metodelor biochi
mice oferind posibilitatea 
studierii proceselor meta
bolice desfășurate nu nu
mai în țesuturile creie
rului, ci și nemijlocit în 
neuronii săi. Au apărut 
numeroase fapte ce per
mit să se presupună că 
acizii nucleici ADN (de- 
zoxiribonucleici) și A.R.N. 
(ribonucleici) au o legătu
ră . nemijlocită cu proce
sele de instruire, deci și
cu cele ale 
Experiențele ' 
mistului suedez Hyden 
au demonstrat, de exem
plu, că la o excitare a 
sistemului nervos crește 
în neuroni acumularea și 
consumul de A.R.N. și se 
intensifică sinteza pro
teinei.

Nu există încă o teorie 
unitară a memoriei, dar 
se poate afirma de pe a- 
cum că bazele memoriei 
sînt mult mai variate și 
includ mecanisme struc
turale și funcționale ex- ‘ 
trem de complicate.

memoriei. 
histochi-

In căutarea zonei
sn care este
„localizat"

LIMBAJUL
Acad. A. KREINDLER — România;

Recentul simpozion național de neuropatologie 
dovedit că, printre colectivele angrenate în studiul 
creierului, Institutul de neurologie al Academiei 
desfășoară o activitate cu pregnante aspecte de ori
ginalitate. Sub îndrumarea acad. A. Kreindler, re
putat neurolog și directorul institutului, s-a acor
dat o atenție deosebită, în ultimii ani, investigării 
mecanismelor neurologice și neurofiziologice ale 
vorbirii. Cercetările au fost efectuate din perspec
tiva rezultatelor și metodelor unor discipline știin
țifice moderne, cum sînt teoria informației sau 
neuro-Iingvistica.

a

Există în creier o zonă 
in care este „localizat" 
limbajul 7 O confirmare 
spectaculoasă a acestor 
presupuneri pare să ne-o 
fi oferit neuropatologia, 

După 
zonele

neurochirurgia, 
unii specialiști, 
centrale din creier ar a- 
vea funcții foarte comple
xe. S-a atribuit unora pro
prietatea' de a înmagazi
na vocabularul, de-a con
stitui, deci, locul de sto
care a bagajului lexical. 
E o ipoteză îndoielnică, 
deoarece în creier nu se 
localizează, în mod strict, 
decît funcții elementare. 
Cele mai complicate — și 
limbajul este una dintre 
cele mai complicate — își 
au sediul într-o vastă re
țea de celule nervoase, 
răspîndite în diferite zo
ne i cu cît nivelul func
țional al limbajului este 
mai înalt, cu atît mai 
complexe sînt și aceste 
rețele.

Cercetări recente do
vedesc că procesele lim
bajului se petrec la nive
luri funcționale diferite ; 
de la cele elementare, 
pînă la cele foarte com
plicate. Astfel, un nivel 
periferic este constituit 
din i organele fonatorii-, 
musculatura limbii, bu
zelor, faringelui, laringe- 
lui etc. — pentru funcția 
expresivă și vorbire ; or
ganele de simț (auzul, 
văzul) — pentru înțelege
rea limbajului vorbit și 
scris. Alt nivel — zonele 
din creier care servesc

la identificarea sunetelor 
și a semnelor verbale 
(recunoașterea cuvîntului 
ca atare și nu perceperea 
lui ca un simplu zgomot). 
Un altul se referă la 
funcțiile mnezice, verbale, 
ale atacării întregului vo
cabular ; iar altul, supe
rior, este legat de formu
larea simbolică a limba
jului etc. Fiecăruia dintre 
aoeste niveluri îi cores
pund lanțuri și circuite de 
neuroni din ce în ce mai 
complicate, între ele exis- 
tînd o ierarhizare funcțio
nală.

Din păcate, știm încă 
foarte puțin despre felul 
în care se modifică acest 
extrem de complicat 
„dispozitiv", pentru a da 
naștere 
în 
trăm 
trică 
re 
(neuron), dar nu și a unei 
atît de vaste rețele neu
ronale. Studiile 
electroni ne-au 
celula nervoasă 
într-o continuă 
avînd deci un ^șvuiui 
propriu. E posibil, chiar 
foarte probabil, ca pe a- 
cest „zgomot neuronal" 
să se detașeze un semnal. 
Raționamentul aparține 
teoriei informației, dar 
datele neurofiziologice 
concrete lipsesc. Pe de 
altă parte, abordarea prin 
metoda reflexului condi
ționat a studiului, neuro- 
fiziologic al limbajului a 
arătat că, sub 
neurodinamicii

vorbirii. Sîntem 
stare să înregis- 

activitatea elec- 
a unei singu- 

celule nervoase

cu micro- 
arătat că 

se află 
activitate, 
„zgomot"

aspectul 
scoarței

cerebrale, cuvîntul repre
zintă un stereotip consti
tuit dintr-un șir de sti
muli acustici — mereu a- 
ceiași și în aceeași ordi
ne (fiind deci stimulate 
mereu' aceleași agregate 
neuronale și în aceeași 
ordine). Dar, fiecare sti
mul fiind la rîndul lui o 
medie a unor variații po
sibile (recunosc un anu
me cuvînt fie că e pro
nunțat de o femeie, de un 
copil, fie că e șoptit, cîn- 
tat etc.), agregatele neu
ronale sînt deci constitui
te din cîmpuri neuronale 
cu proprietăți variate.

Se dovedește util și stu
diul relațiilor reciproce 
dintre creierele umane, 
relații stabilite, în primul 
rînd, cu ajutorul limbaju
lui. In general, creierul 
poate fi generatorul sau 

. purtătorul unei informații 
de relații între doi sau 
mai mulți creieri. Cînd 
transmițătorul de infor
mație și receptorul aces
teia sînt într-o interre
late continuă, reacțiile 
(comportamentale, mimi- 
co-faciale și vocale, arti
culate, vorbite) ale as
cultătorului sînt fenome
ne de întărire pentru cel 
care transmite. Dar exis
tă și o informație așa-zis 
primară, care se adre
sează unei mulțimi im
personale, despre care 
transmițătorul nu știe ni
mic, sau foarte puțin —

cum e cea transmisă prin 
radio, prin presă etc. A- 
plicarea teoriei informați
ei la problemele pe care 
le ridică limbajul a reu
șit să ne facă să înțele
gem mai bine unele me
canisme ale creierului în 
cursul vorbirii sau al re- 
cepționării acesteia. Ast
fel, pornind de la faptul 
că informația este conți
nută în formele materia
le ale limbajului (scrierii, 
schiței, desenului, sem
nului etc.) și transforma
tă în impulsuri nervoase, 
in procese biochimice etc. 
ajungi la concluzia că, 
pentru limbaj, creierul 
posedă două mecanisme 
fundamentale i un sistem 
de codare (de formulare 
verbală și de emisiune a 
vorbirii) și un sistem de 
decodare (de recepție șl 
înțelegere a Vorbirii).

O altă direcție de cer
cetare fertilă este legată 
de analogia cu dispoziti
vele din mașinile electro
nice de calcul, care permit 
recunoașterea unor cu
vinte tipărite sau sune
te vorbite. Căci, pentru 
toate aceste complicate 
operații, există în creier 
dispozitive speciale, pe 
care nu le cunoaștem în
că. Sarcina neurologilor 
și a neurofiziologilor este 
deci de a căuta baza neu
ronală a mecanismelor 
limbajului.

CELULA
HERVOABA

păstrează încă 
multe secrete

Prof. D. J. CERVOS-NAVARRO - R.F.G.;

Numele prof. dr. D. J. Cervos-Navarro, de la In
stitutul „Max Planck” din Frankfurt pe Main, repu
tat specialist în neuropatologie, este legat de efec
tuarea unor multiple investigații ale creierului cu 
ajutorul microscopului electronic. De asemenea, 
printre preocupările mai recente ale acestui pres
tigios teoretician și experimentator se numără și 
complexe studii consacrate efectelor radiațiilor ra
dioactive asupra creierului sau rolului virusurilor 
în afecțiunile cerebrale.

- Dezvoltarea susținută
— la începutul acestui 
veac — a tehnicilor cla
sice de cercetare ale neu- 
ropatologiei a făcut posi
bilă, în primul rînd, o 
clasificare a maladiilor 
sistemului nervos pe ba
ze morfopatologice. In a- 
cest domeniu, școala neu
rologică românească (cre- 
eată în jurul unor perso
nalități ca Marinescu și 
Niculesou) a adus, pe plan 
mondial, contribuții de 
cea mai mare însemnă
tate. Astăzi, aportul neu- 
ropatologului a devenit 
indispensabil pentru cli
nician și • neurochirurg, 
analizele sale asigurînd 
indicarea diagnosticului și 
a terapeuticii corespunză
toare. Centrul de greutate 
al cercetării din acest 
sector s-a deplasat însă, 
investigîndu-se cu priori
tate posibilitățile de folo
sire a cuceririlor tehnicii 
moderne în diagnosticul 
și tratamentul neurologic

Astfel, dacă neuropato- 
logia clasică examina țe
sutul neuronal, mai mult 
tn ceea ce privește aspec
tul, cu ajutorul microsco
pului optic, astăzi se în
cearcă susținut pătrunde
rea în structurile mai fi-

ne, tn funoțiunile com
plexe ale celulei nervoa
se. Histochimia, de pil
dă, se preocupă de studiul 
compoziției chimice a a- 
cestui țesut, profit!nd de 
proprietatea lui de a se 
colora cu anumiți colo- 
ranți de natură determi
nată. Prin metode moder
ne — ca autoradiografia 
— se administrează celu
lelor unele substanțe nu
tritive, care, printr-o tra
tare prealabilă, au deve
nit radioactive. Determi- 
nîndu-se regiunile cu ra
dioactivitatea cea mai in
tensă, se poate stabili, 
implicit, locul din țesut 
(celulă) unde aceste sub
stanțe se acumulează și 
se metabolizează. .Eu în
sumi m-am ocupat, 
cepînd cu anul 1957, de 
cercetarea electronomi- 
croscopică a creierului ; 
în acest mod, se asigură 
măriri ale obiectivului 
studiat pînă la 300 de ori, 
în comparație cu cele ofe
rite de microscopul cla
sic, optic.

Utilizarea pașnică a e- 
nergiei atomice, influența 
radiațiilor cosmice asu
pra cosmonauților ridică 
problema protejării efi
ciente a omului împotri-

tn-

va influențelor nocive, a 
remedierii afecțiunilor ce 
pot rezulta ,din folosirea 
neadecvată a 
moderne. Aceste 
au fost remarcate, pen
tru prima oară, atunci 
cînd s-a procedat la a-- 
daptarea iradierii ca me
todă de tratament după 
operația tumorilor cere
brale, pentru a se preveni 
o nouă creștere a acesto
ra. La cîțiva ani după a- 
cest tratament, interve
nea decesul, cauzat de o 
boală cerebrală. Ulterior, 
s-a dovedit că era vorba 
despre o distrugere a sub
stanței albe a creierului. 
Cercetarea cu ajutorul 
microscopului eleotronio 
a permis să se clarifice 
cauzele acestei distrugeri. 
S-a putut constata că mai 
ales vasele sangvine, cele 
mai mici și mai fine, ale 
creierului erau sensibile 
la iradiere, că prin pere
tele lor nu mai treceau, 
suficiente substanțe nutri
tive pentru celula nervoa
să. S-a putut proceda ast
fel și la perfecționarea a- 
cestui gen de tratament, 
astăzi cunoscîndu-se do
zele exacte de radiații 
care nu au efecte nocive. 
Totuși, aplicarea radiați
ilor radioactive în diag
nosticul și tratamentul 
creierului trebuie făcută 
în continuare ou mult, 
foarte mult discernămînt. 
Printre altele și pentru 
că creierul uman reacțio
nează în alt mod decît cel 
animal, din cauza dezvol
tării sale particulare.

Microscopia electronică 
a permis obținerea unor 
date noi șl în legătură cu 
tumorile cerebrale, urmă- 
rindu-se în special clasi
ficarea 
riginea

,țesutul 
Aceasta

osebită însemnătate prac
tică. Este de la sine în
țeles că nu sînt suficien
te întotdeauna cunoștin
țele și datele obținute cu 
ajutorul microscopului e- 
lectronic, fiindcă numai 
după aspectul celulelor nu 
se poate deduce integral 
și funcțiunea lor. Prin 
combinarea metodei mi
croscopiei electronice cu 
cercetările histochimiei și 
cultura de tumori (în e- 
prubetă) — așa cum este 
realizată în prezent la 
institutul nostru — se 
pot trage frecvent conclu
zii asupra corelației din
tre-diversele elemente ti
sulare și funcționarea lor 
în organismul viu.

O altă sferă de preocu
pări o constituie studiul 
relațiilor dintre tumorile 
cerebrale și virusuri. _ A- 
ceste mici particule vii — 
cele mai mici — devin 
vizibile cu ajutorul mi
croscopului electronic ; 
dar ele nu se observă 
niciodată în tumorile ce
rebrale. Această constata
re ne permite să susținem 
cu multă certitudine că 
tumorile cerebrale nu au 
la bază o infecție virală. 
Dar virusurile rămîn in
teresante pentru noi, nu 
numai ca 
ză a unor
le,

eventuală cau- 
tumori cerebra- 

ci și ca mijloace —' 
biologice — în combate
rea acestora. Putem spe
ra că în viitor sa va reuși 
să se cultive virusuri ce 
se pot înmulți în țesutul 
tumoral și care l-ar pu
tea „consuma" fără să se 
lezeze în vreun fel orga
nismul. înainte de atinge
rea acestui deziderat, vor 
trebui învinse însă multe 
dificultăți, . ce pot fi de
pășite numai printr-o 
strînsă colaborare inter
națională.

și problema 
„rezervelor 
nefolosite

Prof. dr. P. PASSOUANT — Franța

Laboratorul de patologie experimentală al Facul
tății de medicină a Universității din Montpellier a 
devenit astăzi celebru. Faima sa se datorează nu
meroaselor cercetări și experiențe efectuate în le
gătură cu o serie de procese cerebrale de o preg
nantă complexitate : somnul și visele. O largă re
zonanță cunosc în cercurile de specialiști din lumea 
întreagă și ideile noi, îndrăznețe, pe care conducă
torul acestui colectiv, pref. dr. Passouant, Ie-a lan
sat în ultimii ani.

Studiul multiplelor as
pecte legate de somn a 
impus întrebarea dacă re
lațiile, achizițiile făcute 
în starea de veghe sint 
posibile, sau chiar întări
te, în timpul somnului. 
Cu alte cuvinte, dacă 
somnul reprezintă într-a- 
devăr o „rezervă nefolo
sită" și în ce sens anume.

Vreme îndelungată, 
funcționarea globală a 
creierului a fost raporta
tă în principal la două si
tuații opuse : una activă, 
care corespunde stării de 
veghe și alta pasivă, sau 
de repaus (de „dezintoxi
care") legată de somn. La 
acestea se mai adaugă și 
somnul cu mișcări ocula
re și însoțit de vise, re
cent identificat. Există, 
deci, nu un singur fel de 
somn, ci două.

Cercetări efectuate îa 
ultimul deceniu au dove
dit că somnul obișnuit — 
care, pentru o noapte de 
8 ore, are o durată 
circa 6 ore — este de pro
funzime variabilă, 
fluctuațiile lui sînt ușor 
de urmărit prin înregis
trări șlectroencefalografi- 
ce. Ei este sărac în acti
vități mintale, în afa'ră de 
momentul adormirii, cînd 

halucinații 
care, 

pot să 
de vis. 

astfel

intervin și 
(hipnagogice) 
sînt bogate, 
duca o stare 
cursul unui 
somn, omul nu este 
plet despărțit de mediul 
exterior, ceea ce a deter
minat pe unii specialiști 
să-1 folosească pentru a 
facilita memorizarea sau 
pentru a consolida (la om. 
sau animal) o învățătură 
dobîndită în stare de tre
zie. Rezultatele sînt însă 
criticabile și — după pă
rerea mea — de o valoa
re relativă. O dovedesc și 
unele rezultate obținute în 
laboratorul nostru i s-a 
constatat, de pildă, că la 
un Individ normal, aflat 
în această stare de somn, 
prima stimulare provoacă 
un răspuns precis, cea 
de-a doua un efect mai 
puțin net, celelalte rămî- 
nînd și ele ineficace. Cre
ierul pare să se dezinte
reseze de stimulările re
petate și de aceeași cali
tate, somnul urmîndu-și 
nestingherit cursul.

La indivizii tineri și la
bili (nevropați) rezultatul 
este însă altul : fiecare 
stimulare aduce după sine 
un răspuns și efectul a- 
cesta se poate prelungi 
timp de circa o oră. Som
nul se menține la aceiași 
nivel de profunzime și 
condiționarea prin timp, 
astfel obținută, ar fi fa
vorabilă unei anumite 
plasticități a creierului în 
timpul semnului, 
rezultate permit 
observe că creierul indi
vidului ttnă.r, a cărui ma- 
turație este incompletă, 
poate fi influențat în tim
pul somnului prin stimuli 
externi. Dar a deduce de 
aici că există posibilita
tea de a învăța în tim
pul somnului ar fi cel 
puțin o ipoteză încă ne
precizată.

Acest tip de somn poa
te, în schimb, să joace un 
rol ■ important în consoli
darea cunoștințelor do- 
bîhdite în stare de veghe. 
Căci, în realitate, activi
tatea cerebrală rămîne 
totuși bogată : înregistră
rile de la nivelul celule
lor nervoase au arătat că 
funcționarea' neuronilor 
este cantitativ la fel de 
importantă în somn ca și 
în stare de veghe, numai 
că în timpul somnului nu 
sînt active aceleași celu
le. Cele de dimensiuni 
mici, intern =uronii, au o 
activitate scăzută. Acest 
rezultat ne permite să 
susținem că somnul nu 
are nici un efect de res
taurare asupra celulei 
nervoase și, mai ales, nu 
joacă nici un rol 
facerea activității 
bolice a acesteia, 
nierile formațiilor 
brale, produse de 
ar putea, dimpotrivă, cum 
s-a mai arătat (MORU- 
ZZI), să fie utilizate pen
tru a consolida legăturile 
pe termen lung necesitate 
de procesele de memorie 
și de învățare. Astfel, 
somnul obișnuit, departe 
de a fi un „timp pierdut”, 
ar fi un complement ne
cesar pentru valorificarea 
achizițiilor din timpul zi
lei. Al doilea tip de 
somn (cu mișcări oculare 
și însoțit de vise), este un 
fenomen cu totul diferit, 
care, dintr-o noapte de 8 
ore. are o durată de nu
mai 2 ore. Acest tip de 
somn comportă o bogată 
activitate .mintală, cea 
a visului, care a putut fi 
comparată cu o „stare de 
veghe primitivă", a cărei 
organizare depinde de 
formațiile cele mai vechi 
ale .creierului (ca arheo- 
c'ortexul sau hipocampul), 
în cursul lui. omul esje 
separat de mediul încon
jurător și creierul pare a 

. fi condus de către o „ac
tivitate interioară" vege
tativă și psihică. Stimuli! 
externi mai au un oare
care efect, dar ei sînt in
tegrați în această activi
tate primitivă exprimată 
prin vis, și nu o modifi
că. Acest tip de somn, de
osebit de activ, nu este 
pe deplin explicat. Se știe 
doar că este necesar pen
tru echilibru] sistemului 
nervos, așa cum au ară
tat consecințele lipsei Iui 
la om și la animal. El pa
re a fi un imperativ, bio
logie, care facilitează sta
bilitatea vieții în timpul 
zilei.

Aceste două feluri de 
somn corespund unor 
funcții active necesare — 
deși pentru moment încă 
necunoscute — pentru e- 
chilibrul vieții din tim
pul zilei și ele facilitează, 
probabil, procesele de me
morizare și de învățare. 
Dar metodele care în
cearcă să se servească de 
somn pentru _a utiliza 
„rezervele nefolosite" tre
buie să fie considerate 
după părerea mea — încă 
ineficace, cu excepția, 
poate, a copiilor, datorită 
imaturității lor cerebrale.

în re- 
mcta- 

Rema- 
cere- 

somn,

I
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Guvernul român dezaprobă

atacul aerian israelian

asupra uzinei metalurgice de la Abu Zabal

IERI S-A DESCHIS IN CAPITALĂ

Expoziția „50 de ani 
de la crearea Uniunii0
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Masă rotundă

Ea 17 februarie a.c., Petru Bur
lacii, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, a invitat în audiență pe 
Raphael Benshalom. ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Israe
lului la București.

Cu acesi prilej. Petru Burlacu a 
exprimat totala dezaprobare a guver
nului român față de atacul aerian 
israelian asupra uzinei metalurgice 
din localitatea Abu Zabal din R.A.U. 
Referindu-se la bombardarea acestei 
uzine, adjunctul ministrului afaceri
lor externe a subliniat că extinde
rea atacurilor asupra unor obiective

civile și provocarea de victime ome
nești în rîndul populației adaugă . 
noi elemente de agravare a situației 
din Orientul Apropiat și constituie 
o încălcare flagrantă a rezoluției 
Consiliului de Securitate din iunie 
1967 privind încetarea focului. ,

Petru Burlacu a reafirmat poziția 
României cu privire la necesitatea 
încetării oricărei acțiuni militare și 
a rezolvării conflictului din Orientul 
Apropiat in spiritul rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967.

Comuniștilor din Iugoslavia"

cu tema „Lenin 
și capitalismul 
contemporan" „Mondialele" de hochei (grupa C)

i

(Agerpres)

Concursul de admitere la liceele
de specialitate, școlile profesionale

In sălile Muzeului de istorie 
partidului comunist, a mișcării 
voluționare și democratice din Ro. 
mânia s-a deschis marți expoziția 
„50 de ani de la crearea Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia".

La vernisajul expoziției au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Vasile Vlad și Bujor Sion, șefi de 
secție la C.C. ai P.C.R., Dan Mar
țian, secretar al Comitetului munici- 
pal București al P.C.R., Nicolae Cio- 
roiu, directorul Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia, activiști de partid și ai unor 
organizații obștești din Capitală, un 
numeros public.

Au luat parte membri ai ambasa
dei R.S.F Iugoslavia la București.

Despre semnificația celei de-a 50-a 
aniversări a creării Partidului Co-

a 
re-

f

din Iugoslavia, lupta eroicămunist
a popoarelor Iugoslaviei împotriva 
odupației hitleriste, succesele obținu
te de oamenii muncii din țara ve
cină in construcția socialismului, des
pre dezvoltarea și întărirea relații, 
lor dintre partidele comuniste și 
popoarele celor două țări au vorbit 
Ion Popescu-Puțuri. membru al C.C. 
al P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., și Iso Nje- 
govan, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

In expoziție sînt prezentate nume
roase fotografii și documente 
înfățișează aspecte din istoria miș
cării muncitorești și socialiste

care

__  _______ -T— —j——- dm 
Iugoslavia, a Partidului ' Comunist 
Iugoslav din lupta popoarelor Iugo
slaviei în construirea socialismului, 
momente ale relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Iu
goslavia.

(Agerpres)

și ucenicia la locul de muncă Funeraliile

In cadrul ciclului de dezbateri 
științifice consacrat centenarului 
nașterii lui V. ' I. Lenin, facultatea 
de economie a Academiei de științe 
social-polit’ce „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lingă C C al P.C.R., împreună 
cu revista „Probleme economice", a 
organizat mai ți seara o masă rotun
dă cu tema „Lenin și capitalismul 
contemporan".

Au participat cadre didactice din 
Academia „Ștefan Gheorghiu", din 
alte institute de învățămînt supe
rior din Capitală, cercetători științi
fici. doctoranzi și publiciști.

Dezbaterea a 
schimb de opinii în spiritul creator 
al învățăturii leniniste asupra feno
menelor actuale ale economiei capi
taliste. (Agerpres)

prilejuit un larg

Cronica zilei

MICROSTATISTICĂ
ÎN ZIUA DE ODIHNĂ

Concursul de admitere pentru în
vățămîntul de zi la liceele de spe
cialitate se va desfășura în perioada 
22 iunie — 3 iulie, iar la școlile pro
fesionale și ucenicia la locul de 
muncă în perioada 6—14 iulie.

La concursul de admitere se pot 
înscrie promovați! clasei a VIII-a a 
școlii generale, dacă nu au depășit 
vîrsta de 17 ani împliniți în anul 
1970 — pentru liceele de specialitate, 
sau de 18 ani — pentru școlile pro
fesionale și ucenicia la locul de 
muncă.

La școlilb profesionale, pentru me
seriile vînzător în magazine sătești 
și . mecanic agricol se primesc candi
dați pînă la vîrsta de 25 ani, cu 
stagiu’ militar satisfăcut. Pentru me
seria^ pădurar se primesc candi- 
"lâK • vîrstă de 18—35 ani ; candi
da"1 -re.au depășit vîrsta încorpo
răm’ .Șbuie să aibă stagiul militar 
satisfăcut. Pentru specialitățile soră 
pediatră și soră medicală, vîrsta mi
nimă de admitere este de 16 ani, iar 
pentru specialitatea, moașă, vîrsta 
minimă de admitere este de 18 ani. 
La specialitatea oficiant sanitar se 
primesc candidați cu stagiul militar 
satisfăcut.

Concursul de admitere constă din 
probe scrise și orale la limba română

și matematică. La școlile profesio
nale sanitare, în locul probelor scri
se și orale la matematică, se dau 
probe scrise și prale la anatomia, 
fiziologia și igiena omului (după pro
grama școlii generale).

Programele concursului de admi
tere pentru limba română și mate
matică au fost . publicate în Gazeta 
învățămîntului (supliment), în luna 
decembrie, 1969.

Lucrările scrise se desfășoară în 
aceeași zi, la ora 9.00. în întreaga 
țară, după cum urmează : la liceele 
de specialitate, limba română — 26 
iunie, matematică — 27 iunie j lă 
școlile profesionale și ucenicia Ia lo- - .. . ?cul de muncă, limba română 
iulie, matematică — 8

Concursul se ține pentru ___
locurile planificate. La unitățile șco
lare la care vor rămîne locuri ne
ocupate se va ține un nou concurs 
de admitere în perioada 1—10 sep
tembrie.

Pentru învățămîntul seral și fără 
frecvență de la liceele de speciali
tate și pentru învățămîntul seră)-de 
la școlile profesionale, concursul de 
admitere se va desfășura în perioada 
1—10 septembrie și va consta din 
aceleași probe ca la învățămîntul 
de zi.

iulie.
toate

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece 

și umedă. Cerul a fost mai mult aco
perit, exceptînd cîmpia din vestul 
țării unde, în cursul după-amiezii, a 
devenit variabilă. Au căzut ninsori 
intermitente în podișul Transilvani
ei, Oltenia, Mpntenia, Dobrogea, Mol
dova și zona de munte. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit, exceptînd 
sudul Olteniei. Muntenia, Dobrogea 
și Moldova, unde a suflat tare și în 
rafale, viscolind zăpada. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între minus 
10 grade la Cotnari și Avrămeni și 
zero ^rade la Mangalia, Apa Nea
gră și Sighetul Marmației. în Bucu- 
rjs-'li: Vremea a fost rece și umedă, 
'•a a fost acoperit. A nins inter- 

i__ ________

mitent. Vintul a prezentat intensifi
cări, viscolind zăpada. Temperatura 
maximă a atins minus 2 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 
21 februarie. In țară : Vreme rece la 
început, mai . ales in nordTestul țării, 
apoi în curs de încălzire ușoară. Ce
rul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de nin
soare, în prima parte a intervalului, 
apoi și sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt potrivit, cu unele inten
sificări în Banat, în a doua parte a 
intervalului. Minimele vor fi cuprin
se între minus 12 și minus 2 grade, 
izolat mai coborîte în Moldova, iar 
maximele vor oscila între minus 5 și 
plus 5 grade, local mai ridicate la 
sfîrșitul intervalului. în București ■ 
Vreme în curs de încălzire ușoară.. 
Cerul va fi temporar noros. Vor că
dea precipitații slabe la început, sub 
formă de ninsoare, apoi sub formă 
de lapoviță și ploaie. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere ușoară.

(Urmare din pag. I)

peste 50 milioane lei, adică 
de aproape 10 ori mai mult 
decît aportul întreprinderi
lor prahovene.

Și in județul Alba, parti
ciparea producătorilor lo
cali la formarea fondului 
pieței este mult sub posi
bilități. Comerțul a cerut 
— dar din păcate tot el a 
auzit 1 — o serie intreagă 
de obiecte din cele mai 
simple, dar indispensabile 
în gospodărie : planșete de 
tăiței, funduri de lemn 
pentru tocat, piulițe, clame 
pentru perdele, ciubere și 
butoaie (produse specifice 
județului), putini de varză, 
canele etc. Se poate îndoi 
cineva că asemenea produ
se nu necesită linii tehnolo
gice complicate ori materii 

• prime de negăsit ? Aceste 
articole sînt însă ofe
rite cumpărătorilor în can
tități insuficiente sau. dacă 
li se oferă, sînt aduse din 
alte județe. Paradoxal însă, 
în acest timp întreprinde
rile de industrie locală 
din Alba Iulia și ’ din 
Aiud, care le-ar putea rea
liza, nu-și îndeplinesc pla
nul de producție. Originea ' 
acestui fenomen — oricît ar 
părea el de bizar — nu este 
însă chiar atît de greu de 
sesizat. Ca să producă ce se 
cere pe piață, întreprinderile 
trebuie să depună eforturi 
pentru asimilarea articolelor 
solicitate, pentru punerea la 
punct a procesului de fabri
cație, pentru asigurarea des
facerii. De ce să procedeze 
așa, cînd este mult mai ușor 
să lucreze, an de an, aceleași 
produse, pentru realizarea 
cărora astfel de probleme 
nu se mai pun? I.I.L. Aiud, 
deși nu are asigurată desfa
cerea la seceri decit in pro
porție de 10 la sută (lucru 
explicabil, de altfel, în con
dițiile gradului actual de 
mecanizare a lucrărilor a- 
gricole), nu face nici un e- 
fort mai substanțial pentru 
înnoirea nomenclatorului de 

, producție, pentru îmbogăți
rea ofertei adresate comer
țului. Cu o consecvență 
demnă ’ de o cauză mai 
bună, ține și tot ține la se
ceri Problema se pune, 
așadar, nu în a căuta cauze 
și scuze în afara întreprin
derilor, ci in a folosi cu 
pricepere capacitățile de 
producție și resursele ma
teriale existente. în a con
feri producției un caracter 
mobil, dinamic, în strinsă

dependență cu cerințele 
pieței și cu o mare adapta
bilitate la cele mai sensi
bile deplasări în structura 
consumului.

Mulți producători cu care 
am discutat, dorind, în fapt, 
să ascundă adevărata cauză 
a structurii de ani de zile 
neschimbate a producției, 
au invocat problema neren- 
tabilit.âții unor produse. 
„Cum să ne batem capul 
.cu niște garnituri mărunte 
de cauciuc pentru chiuvetă, 
care au un preț de cîțiva 
bănuți — ne întreba direc
torul • combinatului de in
dustrie locală ..Progresul" 
din Ploiești — cînd matrița 
costă mai mult decît toată

Sui Grigore Vasiliu-Birlic

Capitala, în-
York, acad. 

Nicolae Teodorescu, decanul facultă
ții de matematică a Universității din 
București, care, la invitația secreta
riatului general al O.N.U., va parti
cipa la sesiunea Comisiei internațio
nale de experți •- J *”* 
calculatoarelor 
cui, ce -.se va 
localitate între

Marți seara a părăsit 
dreptîndu-se spre New

In holul sălii Comedia a Teatrului 
Național „1. L. Caragiale", scenă pe 
care artistul poporului Grigore Va
siliu-Birlic a slujit-o cu neobosită 
dăruire din anul 1948, se aflau marți 
la amiază numeroși colegi, discipoli, 
prieteni, rude și admiratori veniți să 
aducă marelui actor ultimul omagiu.

Două zile în șir numeroși iubitori 
de teatru au trecut prin fața cata
falcului cu corpul neînsuflețit al ar
tistului, care și-a închinat întreaga 
viață scenei românești, aducînd o 
contribuție remarcabilă la dezvolta
rea mișcării noastre teatrale.

La ora 13 a început adunarea de 
doliu. Au luat cuvîntul loan Massoff. 
istoric d4 teatru, actorul Marin Mo- 
raru, de la Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra". actorul Virgil Popovici, 
președintele Comitetului sindicatului 
Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
dramaturgul Aurel Baranga, artista 
emerită Dina Cocea, vicepreședinte 
al Asociației oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, ar
tistul poporului Radu Beiigan, direc
torul Teatrului Național „I. L. Ca
ragiale", Ion Moraru, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Evocînd remarcabila personalitate 
a celui dispărut, vorbitorii au rele
vat verva seînteietoare,, inventivita
tea creatoare, credința în actul sce
nic, arta portretizării și dezvăluirii 
caracterelor, trăsături esențiale ale 
acestui mare actor care a dominat 
scena românească timp de patru de
cenii Ideal interpret al dramatur
giei satirice, abordînd în egală mă
sură repertoriul teatrului universal 

. și național contemporan, Grigore 
Vasiliu-Birlic a imprimat artei cu- 
vîntului inegalabile nuanțe, dubla
te de un puternic patos umanist. 
Simpla apariție a numelui său pe 
afiș constituia chezășia unor momen
te de mare desfătare artistică. Se 
afla în interpretările sale o forță 
originară de emoție, de simplitate, 
de bună credință, care învingeau și 
convingeau. Arta lui Grigore Vasi
liu-Birlic. au_ arătat vorbitorii, pă
trunsă de o adîncă dragoste pentru 
om, desăvîrșită în realismul ei, a 
fost pilduitoare pentru generații în
tregi de artiști Popularitatea pe 
care și-a cîștigat-o încă din anii de
butului a trecut hotarele țării, tur
neele pe care le-a întreprins în străi--

nătate aducîndu-i aprecieri entu
ziaste. La Veneția sau la Moscova, 
la Paris sau în alte părți ale lumii, 
Birlic a fost un strălucit mesager 
al teatrului românesc, a făcut ' cu
noscută ar’a noastră cu nelimitat de
votament și dăruire.

Tn același timp, au fost subliniate 
meritele deosebite ale lui Grigore 
Vasiliu-Birlic ca om de cultură și 
distins cetățean al patriei noastre. 
In persoana marelui actor dispărut, 
au spus vorbitorii, arta noastră sce
nică, teatrul, cultura românească 
pierd pe unul dintre cei mai 
valoroși slujitori ai săi. Istoria-'tea
trului românesc din ultimele dece
nii nu poate fi scrisă fără a men
ționa la lor de cinste creațiile de 
neuitat ale acestui popular actor.

După adunarea de doliu, cortegiul 
funebru s-a îndreptat spre cimiti
rul Belu. unde a avut 10c înhumarea.

(Agerpres)

în domeniul utilizării 
și tehnicilor de cal- 
desfășura în această 
24 și 27 februarie

★
Arhiva., națională de filme, în co

laborare cu institutul maghiar pen
tru cercetarea filmului și arhivă, 
prezintă în perioada 17—22 februa
rie. la sala Union a Cinematecii din 
Capitală un program de filme din 
R. P Ungară

Marți după-amiază a fost prezentat 
tn deschidere filmul „Bolile copilă
riei" de Ferenc Kardos și Jânos 
Rozsa.

în zilele următoare sînt progra
mate filmele „Teritoriul interzis" de 
Păi Gâbor și „Fata" de Mărta Măsz- 
ăros.

De asemenea, duminică dimineața 
vor putea fi vizionate 6 scurt-me- 
traje inedite — filme de animație, 
științifice și experimentale.

Cu prilejul prezentării programu
lui de filme din R P. Ungară, se află 
în țara noastră Istvân Molnăr, șe
ful filmotecii maghiare. (Agerpres)

GALAȚI (prin telefon). — Toate e- 
chipele din grupa C a „mondialelor" 
de hochei pe gheață au avut ieri zi de 
odihnă activă, întrucît, deși n-au 
jucat meciuri oficiale, au efectuat 
cite un ușor antrenament de menți
nere a condiției fizice, cu care oca
zie au pus la punct și elemente de 
tactică pentru viitoarele confruntări. 
Timpul de răgaz l-au dedicat, în 
parte, statisticilor întocmite după pri
mele 4 zile ale competiției. Clasa
mentul generai — al cărui lider fi
nal va primi „Cupa mondială" — 
are în frunte echipele Italiei și Aus
triei, neînvinse în cele trei jocuri sus
ținute, locul I fiind atribuit italieni
lor, pentru că au un golaveraj mai 
bun (15—4 față de 14 —7). Trei echi
pe au totalizat cîte două puncte : 
Ungaria, Franța, Olanda — prima 
formație din două meciuri, celelal
te, din trei. în sfîrșit, Danemarca 
și Belgia, cu cîte două înfrîngeri din 
tot atîtea partide, se află pe ultime
le locuri.

Un alt clasament, viu comentat și 
de mare atracție pentru jucători, este 

.cel al realizatorilor. Olandezul Si
mons, italienii Gallo și Benvenuti. 
austriecii Puschnig și Mortl au mar
cat cîte 3 goluri ; lider este însă 
Simons care, prin participarea la 
înscrierea altor două goluri ale echi
pei sale (participări 
în acest clasament), totalizează 
puncte Clasamentul în discuție cu. 
prinde aproape jumătate (59) din nu
mărul total al jucătorilor aflați în 
întrecere. Un număr aproximativ e- 
gal îl cuprinde și clasamentul pena- 
lizaților, deloc onorabil pentru cei

contind și ele
5

în cauză. „Asul" penalizaților este — 
surprinzător pentru toți, hocheiști, 
antrenori, ziariști — austriacul Pus- 
chnig (15 minute 1). îl urmează fran
cezul Vuilly (cu 8 minute penalizare) 
și italianul Moroder (7 minute).

în clasamentul pentru „Cupa Fair 
play conduce echipa’ Belgiei, mezi
na grupei ; în două meciuri a avut 
doar 4 penalizări minime (a două 
minute). Italia și Franța (din trei 
meciuri) au fost sancționate cu .21 
și respectiv 22 de minute. Și acest 
clasament rezervă poziția cea mai 
critică echipei Austriei (41 minute 
penalizări). Formația hocheiștilor 
austrieci a „adunat" această zestre, 
mai ales în timpul meciurilor cu Da- 

. nemarca (4—3) și Ungaria (3—2). 
Scorurile la limită explică — deși 
nu scuză 1 — comportamentul celor 
trei formații (Danemarca a totalizat 
28 minute, Ungaria 27). Este falsă 
impresia că sancțiunile simple, în- 
semnînd două minute pe banca de 
pedeapsă, ar fi... regulamentare ; ne
păsarea față de comiterea lor este 
evidentă la numeroși jucători, la an
trenori. Orice interpretare s-ar da 
acestor sancțiuni „minore", ele ră- 
min atitudini de „non-fair play..."

Astăzi, in meci-vedetă. al doilea 
derbi de la Galați : Ungaria—Italia 
(ora 20). Italienii sînt lansați în lup
ta pentru trofeu ; maghiarii vor să 
reintre în disputa pentru calificare, 
în ce ne privește, ne abținem de la 
vreun pronostic. Derbiul va fi pre
cedat de partidele Austria—Belgia 
(ora 11), Olanda—Danemarta (ora 17).

Ion DUMITRIU
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CURA HIDROMINERALĂ

însă cu atenție conținutul 
categoriei economice „be
neficiu", se poate constata 
cu ușurință că aceeași masă 
de beneficii se poate obți
ne, la o întreprindere, pe 
calea reducerii prețului de. 
desfacere (deci și a bene
ficiului pe unitatea de pro
dus). vînzînd însă ca.ntita- 
tiv mai mult. Ca să poți 
vinde însă produsele în 
cantități sporite, ele trebuie 
să întrunească o sumă de 
calități : să răspbndă unei 
utilități certe, să fie bune, 
să reziste competiției cu 
produse ' similare. Firește, 
acestea nu se pot obține 
fără ca producătorul să 
sondeze din vreme piața, să

marfa ?" Intr-adevăr, dacă 
cantitățile de produse pe 
care urmează să le produ
că întreprinderea sînt mici 
(comenzile, de multe ori 
restrinse, ale comerțului 
local nu asigură seria con
venabilă întreprinderii), iar 
valoarea obiectului este și 
ea mică, producătorul ' va 
încerca să stabilească un 
asemenea preț de vinzare 
îneît să-și asigure rentabi
litatea cuvenită. în a- 
cest fel. însă, produsul nu 
mai este competitiv și co
merțul nu-1 mai cumpără, 
„în primăvara anului tre
cut. din 18 produse de 
industrie locală, prezentate 
la contractare — ne-a de
clarat Teodor Buga, direc
torul Direcției comerciale 
județene Prahova — nu 
am putut accepta nici unul 
Prețurile ețrau cu aproape 
50—200 la sută mai mari 
decît ce]e practicate in mod 
curent".

Se pare, deci, că cercul 
s-ar închide. Analizînd in
dicatorii economici -. in mod 
mecanic, ne-am afla. în- 
tr-adevăr. în fața unei si
tuații fără ieșire. Cercetînd

asigure din timp publicita
tea etc., toate presupunînd 
muncă, eforturi, căutări.

— Ce, să prospectez 
piața ? 
tor, nu 
declarat 
director 
ploîeștene, care se văita că 
nu-i ' este asigurată renta
bilitatea la garniturile de 
chiuvete. Și atunci. în lo
cul garniturilor așteptate și 
necesare cetățenilor (ca să 
ne menținem Ia .exemplul 
amintit), producătorul se 
limitează la vechiul nomen
clator. acoperindu-și capa
citatea de producție cu co
menzi masive venite de la 
uzina „1 Mai". Fără îndo
ială, industria locală tre
buie să lucreze și produse 
pentru alte întreprinderi, 
dar rațiunea ei de a fi este 
în primul rînd. crearea de 
bunuri • de larg consum 
pentru populație, satisface
rea cerințelor de consum 
ale acesteia, completarea 
sortimentului industriei re
publicane.

Aceleași cauze — pe care 
le numim inerție, lipsă de 
interes și inițiativă — ex-

eu
Eu j sînt producă- 

comerciant — ne-a 
sentențios același 

al întreprinderii

plică, după cit socotim, și 
slaba activitate ce se des
fășoară pentru depistarea 
și valorificarea unor noi 
resurse locale. Poate oare 
să creadă cineva că în ju
dețul Alba, de exemplu, 
s-au epuizat toate resursele 
de materii prime, așa cum 
a încercat să susțină tova
rășul Iustin Zeicu, vicepre
ședinte al comitetului exe
cutiv 'al consiliului popular 
județean ? Desigur, e mult 
mai ușor pentru întreprin
derile județene să confecți
oneze parazăpezi cu tablă 
provenită de la Hunedoara 
sau Galați, să facă stîlpi 
metalici de înaltă tensiune 
cu materialul... clientului 
(,,EIectromontaj"-Sibiu), de
cît să caute resurse materi
ale locale, pe care să le va
lorifice și să ofere pieței lo
cale produsele necesare.

O barieră în calea apari
ției unor produs? necesare 
cumpărătorilor. de care 
presa s-a mai ocupat, o 
constituie și modul defec
tuos de colaborare dintre 
întreprinderile producătoa
re și comerț. Iată o situație: 
în 1969, I.I.L. Alba Iulia a 
asimilat un nou produs — 
stativul de uz casnic pen
tru transportul lemnelor. 
„N-am găsit clienți pentru 
e]. Nu se cere" — ne măr
turisea directorul întreprin
derii. Oare chiar așa să fie? 
Am căutat să aflăm ade
vărul la directorul Direcției 
comerciale județene (pen
tru precizare — cu sediul 
tot în Alba Iulia). Ne-a 
răspuns cu tonul cel mai 
firesc cu putință : „Produ
ce cineva așa ceva ? Ime
diat îl comandăm". Ce să 
mai spunem ?

Din toate cele de mai sus 
rezultă o concluzie limpe
de, concluzie asupra căreia 
am mai insistat în ultima 
vreme : perfecționarea ac
tivității. sporirea aportului 
întreprinderilor locale 
satisfacerea nevoilor 
consum ale populației 
depind. în general, de ele- 
mente din afara lor. ci în 
primul rînd de capacitatea 
de a folosi mai judicios 
potențialul uman și mate
rial de care dispun, de ini
țiative tn valorificarea re
surselor, de tăria de a im
prima un suflu dinamic. 
mobil, activității producti
ve, de a stabili relații strîn- 
se, de colaborare firească, 
cu comerțul — în interesul 
unei cit mai bune aprovi
zionări.
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Terapeutica modernă utili
zează cele mai diverse meto
de pentru tratarea diferitelor 
afecțiuni ale organismului 
uman. Este cunoscută, în acest 
sens', contribuția binefăcătoa
re a factorilor curativi natu
rali (ape minerale, nămoluri 

. terapeutice, mofete și altele). 
Aplicarea în mod științific a 
acestor metode are și un în- 

' semnat aspect profilactic, mai 
ales pentru evitarea cronici- 
zării bolilor. O asemenea me
todă care acționează favorabil 
prin modificarea reactivității 
și creșterea capacității de re
zistență a organismului este 
balneofizioterapia, în cadrul 
căreia cura hidrominerală 
constituie unul dintre factorii 
curativi de bază. Se evită — 
in cazul bolilor digestive — 
evoluția bolii, a recidivelor și 
apariția unor eventuale com
plicații. Cercetările științifice 
din ultimii ani au elucidat în 
bună parte modul de acțiune 
a acestor metode terapeutice 
si importanța folosirii lor, în 
mod practic. în tratamentul 
bolilor digestive. >

Cura hidrominerală oferă 
posibilități de tratament cu 
rezultate deosebit de valoroa
se, care au fost verificate din 
punct de vedere medical. Sta
țiunea balneară Sîngeorz-Băi 
dispune de ape minerale car- 
bogazoase. bicarbonatoase, cal- 
cice, inagneziene, ușor radio
active, foarte importante în 
tratamentul afecțiunilor gas- 
tro-intestinale. Rezultatele te-

rapeutice btîne obținute în 
combaterea acestor afecțiuni 
au dus la dezvoltarea stațiu
nii balneare Sîngeorz-Băi. E- 
fectele pozitive ale curei bal
neare depind însă, în mare 
măsură, de faza bolii, de mo
mentul optim în care este tri
mis bolnavul respectiv pentru 
cură. Așa cum rezultă din cer- 
cetăi'ile doctorului Anton Ni- 
culae, directorul medical al 
stațiunii, și dr. Șandor Traian, 
medic primar- balneolog, tra
tamentul hidromineral — mai 
ales la boala ulceroasă, în ca
zurile cînd se știe că există 
o evoluție ciclică sezonieră, 
adică primăvara și toamna — 
este indicat chiar de dQuă ori 
pe an, cu rezultate dintre cele 
mai bune. Cum acest lucru 
nu este întotdeauna posibil, 
deoarece majoritatea bolnavi
lor sînt trimiși pentru cură 
în cadrul concediului lor de 
odihnă, o dată pe an, adesea 
Se pune întrebarea dacă se 
poate urma, după un interval 
oarecare, o nouă cură de apă 
minerală la domiciliu. Medicii 
amintiți recomandă cura de 
apă asociată cu o alimentație 
dietetică corespunzătoare și la 
domiciliu, la un interval de 
4—6 luni după cura preceden
tă, atît în mod preventiv, cît 
și curativ. Acest lucru se poate 
face la recomandarea medicu
lui, trimiterea apei la domici
liu fiind asigurată, la cerere, 
de către întreprinderea bal- 
neo-climaterică Sîngeorz-Băi.
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Boxerii americani de culoare, Joe 
Frazier și Jimmy Ellis, fiecare cam
pion mondial la categoria grea, dar 
nici unul absolut, primul recunoscut 
doar în șapte state americane, a! 
doilea campion al organizației „World 
Boxing Association", s-au întîlnit la 
Madison Square Garden din New 
York pentru a tranșa definitiv pro
blema acestei supremații în boxul 
profesionist. Aproape 18 000 de spec
tatori au asistat la un meci de nu
mai patru reprize fără strălucire. în 
care fostul campion olimpic Joe 
Frazier și-a pus în valoare rezistența 
și forța puțin comună a loviturilor 
-șale.

încă din repriza a treia, Ellis a în
ceput să. se .clatine, acuzînd vizibil 
croșeurile și swingurile expediate cu 
viteză de Frazier. Spre sfîrșitul re
prizei, Ellis iși revine, plasează cî- 
teva stingi la corp, dînd iluzii su
porterilor săi. Dar cu repriza a patra 
meciul se va sfîrși. Dezlănțuit, Fra
zier lovește din toate pozițiile. Ellis 
se refugiază în. corzi, apoi cade la 
podea, se ridică. însă Frazier, cu o 
stingă ]a bărbie. îl doboară din nou. 
Arbitrul numărase pină la șapte, cînd

gongul l-a salvat pe Ellis, dar acesta, 
fiind groggy, nu va mai relua lupta, 
in repriza a 5-a victoria fiind atri
buită prin K.O. tehnic lui Joe Frazier, 
care devine, astiel, cămpion mondial 
absolut la categoria grea.

în vîrstă de 26 de ani. al șaptelea 
copil al unei familii de negri din
Carolina de Nord, muncitor la aba
toarele din Philadelphia de la vîrsta 
de 17 ani. Frazier a fost campion o- 
limpic la Tokio (1964). încheind ca
riera de amator cu 38 de victorii șl 
2 infrîngeri. Profesionist de la vîrsta 
de 20 de ani. Frazier n-a cunoscut 
înfrîngerea, cîștigind înainte de li
mită 21 dintre cele 24 de meciuri sus
ținute. Tată . a patru copii. Frazier 
are în afară de box alte două pa
siuni — muzica de jazz 
samblul „Konockouts") 
mul.

(dirijează an. 
și motoci clis-

(Urmare din pag. I)

★
In cadru] galei de laIn cadru] galei de la Madison Squ

are Garden. Lot la categoria grea, 
George Foreman, un posibil adver
sar al lui Frazier, l-a învins la punc
te în 10 reprize pe argentineanul Gre- 
gorie Peralta.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
SCHI (PROBELE NORDICE) au con
tinuat marți în stațiunea cehoslova
că Strbske Pleso cu desfășurarea 
probei de 15 km. Titlul a revenit 
suedezului Lars Goran Asslun'd cro
nometrat în 47’ 04" 71/100. Au urmat 
în clasament Martinsen' (Norvegia)
— 47' 38" 19/100 și Simasov (U.R.S.S.)
— .47’ 49”.

mația locală Partizan. Fotbaliștii al
banezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—2 (1—2).

la 
de 
nu

doptat o atitudine opoziționistă față 
de forțele grupate în jurul lui De- 
mirel, ceea ce s-a soldat pentru el 
cu un r.ou eșec : în urma Congre
sului partidului dreptății, din noiem
brie 1968, a rămas în afara comite
tului directorial. Partidul dreptății a 
început tot mai mult să apară ca o 
formație divizată. în noul guvern, pe 
care Demirel l-a constituit imediat 
după alegerile din octombrie trecut, 
exponenților grupării disidente nu 
li s-a mai rezervat nici un loc, ceea 
ce a dus la activizarea acestora. Dacă 
pînă atunci Bilgic și partizanii săi iși 
exprimau nemulțumirea față de nu
cleul conducător, numai în cadrul par
tidului, în perioada ce a urmat ale
gerilor ei au propulsat divergențele 
pe scena publică, ceea ce a determi
nat pe observatori să vorbească des-, 
pre existența unei „crize" în parti
dul dreptății. Acest act a fost favo
rizat și de constatarea că printre noii 
parlamentari ai acestui partid a cres
cut numărul suporterilor grupării 
disidente, nu spectaculos, dar într-o 
măsură suficientă pentru ca adepții 
lui Suleyman Demirel să nu mai 
poată constitui majoritatea absolută 
în Medjilis. Votînd. alături de repre
zentanții partidelor de opoziție, 41 
de deputați sprijinitori ai lui Bilgic 
au provocat punerea guvernului în 
minoritate. „Actul celor 41 de depu
tați — scrie ziarul „Son Havadis". or
gan al partidului dreptății — este o 
trădare la adresa partidului. Actul 
acesta are la bază calculul meschin 
al disidenților". în baza recomandă
rii conducerii partidului, convocată. 
imediat, premierul Demirel a prezen
tat demisia guvernului său președin
telui Sunay, care l-a însărcinat să

Înceapă consultări in vederea găsi
rii unei formule pentru ieșirea din 
criză. Cît privește pe deputății disi- 

- denți, s-a hotărît ’excluderea lor din 
partid, măsură ce nu poate intra în 
vigoare înainte de împlinirea a zece 
zile de la adoptarea ei.

Demitel continuă consultările care 
se vor prelungi datorită sărbătorii 
Bairamului. In cercurile din juru1 
fostului premier se exprima speranța 
că partidul dreptății va putea forma 
din nou guvernul, de unui singur, pă
rere împărtășită și în unele cercuri 
din afara partidului. Prin reciștiga- 
rea a 10—15 deputați — scrie în esen
ță ziarul „Cumhuriyet" — partidul 
iui Demirel ar putea forma din nou 
cabinetul. însuși faptul demisiei, care 
nu era obligatorie, bugetul puțind fi 
supus unei noi examinări și votări, 
ar arăta, potrivit aceluiași ziar, că 
partidul dreptății dispune „de anu
mite resurse" pentru a nu fi nevoit 
să recurgă la încercarea unei formu
le de coaliție. Potrivit observatorilor, 
n-ar fi exclusă posibilitatea atragerii 
în partid sau de partea partidului a 
unor noi deputați din gruparea inde
pendenților din care cinci s-au raliat 
lui Demirel în cursul votării buge
tului Nu trebuie înlăturată eventua
litatea ca unii din deputății disidenți 
să revină asupra votului lor, înainte 
de a intra în vigoare hotârîrea pri
vind excluderea lor din partid. Un 
insucces în aceste direcții ar deter
mina pe Suleyman Demirel să re
curgă la o coaliție cu una sau mai 
multe din micile formații prezente 
în parlament. Se opinează că numai 
în urma epuizării tuturor acestor pot 
sibilități. sau ca rezultat al constitui
rii unei „coaliții fragile", de scurtă 
durată, ar putea fi examinată proble
ma unor nOi alegeri parlamentare.

In spatele persoanelor angajate în

DUPĂ 8 RUNDE, IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA 
BUDAPESTA conduce marele ma
estru sovietic Paul Keres, cu 6 punc
te și o partidă întreruptă, urmat de 
Portisch (Unggria) 5.5 puncte. Șahis- 
tul român FLORIN GHEORGHIU, 
care a remizai cu Ivkov și Suetin, 
a acumulat 4 puncte

CONTINUINDU-ȘI TURNEUL în 
Albania, echipa de fotbal POLITEH
NICA IAȘI a jucat la Tirana cu for-

luptă se grupează forțe politice și so
ciale bine conturate, care tind să fa
vorizeze sau să pună frîne în calea 
măsurilor adoptate de guvern. Tn 
timp ce programul social-economic 
preconizat de Demirel, avînd ca 
obiectiv fundamental „modernizarea 
țării",_ se bucură de sprijinul pături
lor mijlocii și avute de la orașe, gru
pul lui Sadettin Bilgic este susținut 
îndeosebi de marii proprietari fun
ciari, care nu privesc cu ochi buni 
procesul de modernizare, ce vizează, 
implicit, înlăturarea privilegiilor lor.

Un proces similar are loc și în par
tidul republican popular, a doua for
mație politică din țară care, avînd 
ca obiectiv, de asemenea, „moderni
zarea țării", se. pronunță însă pentru 
limitarea „influenței inițiativei par
ticulare". sporirea rolului statului în 
economie, naționalizarea unor import 
tante ramuri ale industriei, înfăptui
rea reformei agrare, ceea ce i-a asi
gurat Un electorat important, la ora
șe, dar mai ales în masele țărănești. 
Tocmai diferența substanțială dintre 
programele lor, interesele divergente 
ale forțelor pe care le reprezintă îm
piedică cele două principale partide 
să ajungă la o formulă de guvernare 
comună, și constituie motivul pentru 
care Suleyman Demirel. în cazul 
eșuării tentativei de a-și reciștiga 
majoritatea parlamentară, va fi ne
voit să încerce o combinație cu for
mațiunile mici din Medjilis. care, a- 
vînd în vedere plasarea lor la extre
mele eșichierului politic, nu prezintă, 
după cum s-a exprimat un observa
tor, „garanția unei conlucrări traini
ce, de lungă durată" Indiferent ce 
formulă va fi așezată la baza viito
rului guvern, toate semnele arată că 
viața politică a Turciei, puternic im
pulsionată de actuala criză,' se* află 
în pragul unei certe efervescențe.

32 DE ȚARI, printre care și Ro
mânia, s-au înscris la CAMPIONA
TUL EUROPEAN DE FOTBAL inter- 
țări, a] cât ui turneu final va avea 
loc în anul 1972. Tragerea la sorți 
pentru preliminarii se va efectua în 
primăvara acestui an la Roma.

CUNOAȘTEȚI-> 3

GARNITURA
COMPLEXA

DE MOBILĂ
„E 623/11"?

între tipurile de mobile pre
zentate, pentru contractare, 
Ministerului Comerțului Inte
rior s-a remarcat și o garni
tură complexă prin varietatea 
pieselor componente și deose
bit de atrăgătoare, prin diver
sitatea funcțiunilor ei. Este 
vorba de „Camera de zl tip E 
623Ț1", realizată de unitatea 
de mobilă a platformei indus
triale din cadrul C.E.I.L.-Foc- 
șani. Garnitura este alcătuită 
dintr-un dulap cu două uși de- 
montabile, „ compartimentat 
pentru haine și lenjerie, un 
bufet-vitrină cu geamuri-culi- 
sante, bar cu ușă rabatabilă, 
o bibliotecă cu vitrină, o ca
napea extensibilă — pentru o 
persoană, in ansamblul gar
niturii intră și o masă de lu
cru, prevăzută cu o placă-po- 
liță intermediară pentru plan
șe și desene, o masă extensi
bilă și o măsuță demontabilă, 
6 scaune tapisate, un scaun cu 
brațe și două fotolii, 
piesele garniturii sînt 
tate din panouri P.A.L., 
nir estetic la exterior,
interior cu fag. Subfurnirutrea 
ușilor și pereților laterali, pre
cum și finisajul, ca și tapiseria 
de bun gust, din materiale cu 
însușiri deosebite, conferă 
garniturii amintite calități a- 
preciate de beneficiari. Co
merțul poate solicita această 
garnitură unității furnizoare, 
în funcție de cererile ce se vor 
înregistra de la cumpărători

Toate 
execu- 
cu fur- 
iar în
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y de la Geneva

GENEVA 17. — Corespondentul
'Agerpres, H. Liman, transmite : 
Marți după-amiază au fost reluate 
lucrările Comitetului pentru dezar
mare. Ședința inaugurală a fost pre
zidată de reprezentantul României, 
ambasadorul Ion Datcu, care a rostit 
o scurtă alocuțiune. El s-a referit la 
vizita pe care secretarul general al 
O.N.U., U Thant, o va face miercuri 
la Geneva, arătînd că această vizită 
va reprezenta un eveniment de bun 
augur pentru lucrările Comitetului 
„Ne exprimăm speranța — a spus el 
— că, desfășurîndu-sp într-un mo
ment cînd realitățile vieții interna
ționale îndeamnă la acțiuni hotărîte 
pentru eliminarea pericolului de 
război și pentru dezvoltarea cooperă
rii pașnice între state, sesiunea pe 
care o începem va fi fructuoasă, con- 
ducînd la obținerea unor rezultate 
concrete care să răspundă interese 
lor și dezideratelor de pace, secu
ritate și progres ale popoarelor de 
pretutindeni".

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
S.U.A., Gerard Smith, a amintit dis
cuțiile bilaterale sovieto-americanw- 
de la Helsinki, pe care le-a caracte
rizat a fi fost „foarte utile pentru 
înțelegerea reciprocă a problemelor" 
El a adăugat, însă, că „nu dorește 
să prezinte situația în mod prea opti
mist". In continuare el s-a- ocupat 
de proiectul de tratat asupra demi
litarizării teritoriilor submarine și a 
repetat declarațiile președintelui 
Nixon în legătură cu problema abro
gării armelor chimice și biologice.

Șeful delegației Uniunii Sovietice, 
A. A. Roscin, s-a referit în cuvîntul 
său la rămînerea în urmă a măsuri
lor de dezarmare în rapoit cu cursa 
înarmărilor, insistînd asupra nece
sității limitării armelor strategice. 
Una din sarcinile Comitetului — a 
spus el — este interzicerea produc
ției și folosirii armelor chimice' și 
bacteriologice, ca o măsură în di
recția dezarmării generale și totale. 
Șeful delegației sovietice și-a expri
mat speranța că proiectul de tratat 
supus Comitetului va sta la baza 
rezolvării acestei probleme, sub
liniind importanța și urgența ei. 
După ce s-a referit la proble
ma interzicerii amplasării arme
lor de distrugere în masă pe te
ritoriile submarine, el a arătat că 
aceasta ar trebui să constituie pre
ludiu] încetării cursei înarmărilor pe 
fundurile mărilor și oceanelor, ca o 
contribuție la dezarmarea generală. 
Este de dorit — a precizat el — să 
se elaboreze un tratat de dezarmare

generală șl tqtală, sarcină primor
dială a Comitetului. Un asemenea 
tratat nu va putea fi eficient — a 
adăugat delegatul sovietic — decît 
în măsura în care un număr cît mai 
mare de puteri militare și în primul 
rînd toate puterile nucleare vor par
ticipa la aplicarea prevederilor lui.

Șeful,, delegației mexicane, Alfonso 
Garcia Robles, a' insistat asupra 
necesității unor măsuri de dezarma
re, relevînd că actuala sesiune va 
trebui să ajungă la un acord asupra 
încetării producției, stocării și folo
sirii armelor chimice și bacteriolo
gice.

Viitoarea ședință a Comitetului va 
avea loc miercuri după-amiază.

>

© ALTE PROTESTE FAȚĂ DE BOMBARDAREA UZINEI DE 
LA ABU ZABAL ® AZI ÎNTREVEDERE U THANT - GUNNAR 
JARRING © RECOMANDĂRILE UNUI GRUP DE EXPERȚI DE
SEMNAȚI DE COMISIA O.N.U. PENTRU DREPTURILE

OMULUI

Ședințe afe wnor Comisii •i n
permanente C. A. E. R.

pentru industria ușoară

ROMA 17 (Agerpres). — Reunit 
luni la Roma, în vederea examinării 
actualei crize guvernamentale, grupul 
parlamentar al Partidului democrat- 
creștin a adoptat în unanimitate o 
moțiune de încredere în fostul prim- 
ministru Mariano Rumor. Concomi
tent, Secretariatul Partidului Socialist 
Unitar a acordat sprijinul său lui 
Mariano Rumor în vederea constitui
rii unui nou guvern de centru-stînga, 
cu participarea P.S.U. într-o declara
ție făcută cu prilejul acestei reuniuni, 
Mauro Ferri, secretarul general al 
P.S.U., a relevat că partidul său ejste 
gata să facă anumite concesii de 
principiu în vederea soluționării ac
tualei crize.

PRAGA. — Secretariatul Federației 
Sindicale Mondiale a dat publicității 
o declarație în care condamnă cu 
hotărîre bombardarea de către avia
ția israeliană a combinatului, meta
lurgic de la Abu Zabal. Federația 
Sindicală Mondială, se spune în de
clarație, își exprimă solidaritatea cu 
oamenii muncii din Republica Arabă 
Unită, cu toți oamenii muncii arabi 
și cu familiile celor uciși.

au fost menționate într-o declarație 
oficială la Tel Aviv.

u

TEHERAN. — „Guvernul imperial 
iranian regretă bombardamentul 
efectuat de aviația Israeliană asupra 
uzinei Abu Zabal și deplînge toate 
acțiunile dirijate împotriva unor o- 
biective nemilitare", a declarat luni 
un purtător de cuvînt al Ministerului 
iranian al Afacerilor Externe. El a 
adăugat că „acest atac ar putea face 
să devină și mai dificilă soluționarea 
conflictului din această regiune" și 
că „el împiedică eforturile îndreptate 

zîn direcția instaurării unei păci echi
tabile".

NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a ținut marți la New York 
o conferință de presă. Cea mai mare 
parte a răspunsurilor sale s-au refe
rit la situația din Orientul Apropiat, 
pe care a considerat-o ,„primejdioa- 

. să". El a declarat că există unele 
puncte de vedere comune în pozițiile 
celor patru mari puteri asupra mai 
multor probleme fundamentale ale 
conflictului did Orientul Apropiat și 
că ar putea fi date directive în scopul 
reluării misiunii Jarring. U Thant a 
confirmat că va conferi miercuri la 
Geneva cu Gunnar Jarring, repre
zentantul său personal în Orientul 
Apropiat, pentru a examina împre
ună dacă nu a venit momentul 
luării' misiunii acestuia.

El a declarat că după părerea 
Consiliul de Securitate ar putea
hotărască, de pildă, staționarea unei 
forțe militare în această zonă pe timp 
de 5, 10 sau 15 ani, adică atîta .timp 
cit o asemenea hotărîre nu va fi re
vocată tot de acest organism . U 
Thant a afirmat, totodată, că se pro
nunță în favoarea unei limitări a 
armamentelor furnizate părților 
aflate în conflict în Orientul Apro
piat, dar această limitare nu poate fi 
eficace decît dacă este aplicată in
tegral. și imparțial de toate țările 
interesate.

PRAGA 17 (Agerpres). — Intre 10 
și 16 februarie 1970 la Praga a avut 
loc a 12-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria ușoa
ră. Au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

Comisia a analizat și aprobat pro
punerile în vederea îndeplinirii ho- 
tărîrilor sesiunii a 23-a (specială) a 
Consiliului 
colaborării 
ușoare, de 
poligrafică 
continuare 
creșterii producți 
consum popular, li

re-

sa 
să

UN ARTICOL AL TOVARĂȘULUI LE DUAN APĂRUT ÎN 
„NHAN

RAWALPINDI. — Intr-un mesaj 
personal ădresat președintelui R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, generalul Ya
hya Khan, șeful statului pakistanez, 
a condamnat atacul întreprins la 
12 februarie de aviația israeliană îm
potriva uzinei metalurgice egiptene 
de la Abu Zabal. Acest raid, se apre
ciază în mesaj, „reprezintă un act 
inuman, condamnat de toți cei care 
sînt fideli păcii și idealurilor umani
tare".

DAN"

referitor la dezvoltarea 
tn z domeniul industriei 

prelucrare a lemnului și 
si pentru adîncirea în 
a colaborării în vederea 

,iei de mărfuri de 
___ .... . ’, lărgirea sortimentu
lui și îmbunătățirea calității lor.

Comisia a adoptat programul de 
elaborare în continuare a propuneri
lor și recomandărilor in perioada 
1971—1973 în vederea realizării hotă- 
rîrilor Sesiunii a 23-a (specială) a 
Consiliului C.A.E.R. și recomandări
lor Comitetului Executiv al Consi
liului.

Comisia a analizat, de asemenea, șl 
alte probleme ale colaborării, printre 
care activitatea grupurilor de lucru 
ale comisiilor, a aprobat raportul cu 
privire Ia activitatea desfășurată în 
anul 1969 și a aprobat totodată planul 
său de muncă pe anul 1970.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie frățească 
și de înțelegere reciprocă.

In cadrul ședinței a fost ascultat 
raportul prezentat de șeful delegației 
R.D G., ministrul industriei ușoare a 
R.D.G., Johann Wittik, consacrat ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin. în raport și în cu
vîntul conducătorilor delegațiilor 
participante la comisie s-a subliniat 
că popoarele țărilor socialiste, clasa 
muncitoare internațională și partidele 
lor revoluționare, sărbătorind aceas
tă dată istorică, trec în revistă forțele 
lor, stabilesc perspectivele de viitor 
și sarcinile lor, .întăresc unitatea în 
lupta pentru pace, democrație și so
cialism.

pentru comerț exterior

PRAGA 17 — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite: 
La invitația C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și a primului secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, marți a sosit la 
Praga Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al "P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria. în aceeași zi, între 
cei doi conducători de partid ău 
început convorbiri referitoare la 
un cerc larg de probleme de in
teres comun.

Oaspetele bulgar a fost primit în 
cursul zilei de marți de către pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Lud- 
vik Svoboda.

HANOI 17 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Vlad, transmite : Ziarul 
„Nhan Dan" a publicat recent un 
articol a] primului secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Le Duan, intitulat „Sub 
steagul glorios al partidului să mer
gem înainte, spre noi victorii, pen
tru cauza independenței, libertății și 
socialismului". în ârticol se face o 
caracterizare a raportului de forțe pe 
plan internațional, relevîndu-se că 
sistemul mondial socialist nu înce
tează să se dezvolte ca un element 
hotărîtor al evoluției societății u- 
mane, ca un bastion al revoluției și 
al apărării păcii în lume, în scopul 
realizării idealurilor luptei pentru 
socialism, se arată în articol, sînt 
necesare „refacerea și consolidarea 
urgentă a solidarității sistemului so 
cialist și mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pe baza mar- 
xism-leninismului și Internaționalis
mului proletar".

„Urmînd instrucțiunile președin-, 
telui Ho Și Min și fidel liniei 
sale, Partidul celor ce 
din Vietnam face și va 
ce este posibil - pentru 
tribui la refacerea și 
unității sistemului socialist 
delor frățești, pe baza marxism-le-

muncesc 
tace tot 
a con- 

apărarea 
și parti.

ninismului și internaționalismului 
‘ proletar. Vom continua, se arată în 
articol, să legăm mai string priete
nia de nezdruncinat între țara noas
tră și țările sistemului socialist, în
deosebi cu Uniunea Sovietică și R.P. 
Chineză, să întărim relațiile de coo
perare și întrajutorare în toate do
meniile cu țările frățești". In arti
col este exprimat, de asemenea, spri
jinul pentru ‘ mișcarea de eliberare 
națională și de sub jugul colonia] a 
popoarelor, din Asia, Africa și Ame
rica Latină, precum și dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile de 
prietenie cu țările care și-au dobin- 
dit de curînd independența. „Ne 
vom strădui să legăm mai strîns so
lidaritatea frățească cu țările din 
peninsula Indochina, în lupta îm
potriva dușmanului comun — impe
rialismul american, să întărim prie
tenia cu Cambodgia și să construim 
relații de bună : vecinătate cu Laosul, 
pe baza respectului reciproc, a in
dependenței și suveranității, unității 
și integrității teritoriale".

„Sîntem, de asemenea, gata să sta
bilim relații cu toate țările lumii 
care respectă suveranitatea și inde
pendența noastră, pe baza egalității 
și avantajului reciproc".

CAIRO. Zece muncitori . răniți 
in urma bombardamentului israelian 
asupra uzinei metalurgice de la Abu 
Zabal au decedai marți, anunță surse 
oficiale egiptene. Cu aceștia numă
rul ' persoanelor civile care și-au 
pierdut viața în urma bombarda- 
mentului israelian se ridică la 80.

trei 
tre-

rămas fără roade
BRUXELLES 17 (Agerpres) — 

niștrii agriculturii ai celor șase 
membre ale Pieței comune nu 
reușit marți să cadă de acord asupra 
măsurilor necesare pentru elimina
rea surplusurilor agricole permanen
te și costisitoare. După cum se știe, 
din cauza anarhiei producției, „cei 
șase" dispun de mari cantități exce
dentare de produse lactate, grîu si

Mi
tă ri 

au

★
MONCHEN. Unul dintre cei 

autori ai atentatului de marțea 
cută de la aeroportul Munchen-
Riem a mărturisit că intenția lor 
era de a deturna spre Libia avionul 
societății „El Al“ care urma să plece 
Ia Londra. După cum se știe, atenta
tul s-a soldat cu un mort și 11 ră
niți.

Mohammed Hadidl, cetățean iorda
nian, a declarat, în timpul interoga
toriului luat de poliția miincheneză, 
că a fost însărcinat să conducă gru
pul din care mai făceau parte cetă
țeanul iordanian Saleh Abder Rah
man și cetățeanul egiptean Moham
med El Hann.fi (Toți trei se află sub 
stare ele arest). împotrivirea coman
dantului de bord a zădărnicit planul 
inițial și i-a determinat pe cei trei 
să facă uz de arme.

A
TEL AVIV. Avioane israeliene au 

atacat marți, după cum a declarat 
un purtător' de cuvînt. al armatei 
israeliene. poziții'ale forțelor milita
re ale R.A.U., amplasate la 32 kilo
metri sud de Cairo și ]a 13 kilome
tri de Helwan. El a precizat că a- 
ceste raiduri au fost precedate de 
un atac al aviației israeliene asupra 
unor obiective militare 
tuate în zona centrală 
de Suez.

Raidurile întreprinse 
israeliene au fost confirmate de un 
purtător de cuvint al forțelor armate 
ale R.A.U.

★

Răspunzînd la o'întrebare privind 
părerea sa față de perspectiva admi- . 
terii R.D. Germane și R.F. a Germa
niei ca membre ale O.N.U. în urma 
destinderii înregistrate în Europa, U 
Thant a declarat că, potrivit Cartei 
O.N.U. Consiliului de Securitate îi 
revine sarcina să discute și să facă 
o recomandare în această proble
mă. El a subliniat că se pro
nunță în favoarea destinderii și in
tensificării colaborării între toate ță
rile și statele, membre ale O.N.U. 
„Tocmai pentru aceasta — a spus el 
— am salutat proiectata conferință 
a statelor europene, atit din Est cit 
și din Vest și cred că ea va avea loc 
mai devreme sau mai tîrziu".

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova s-a desfășurat ședința Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior, la care au partici
pat delegații din R. P. Bulgaria. 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Tn calitate de ob
servatori au fost prezenți reprezen
tanți ai Cubei și Iugoslaviei. Comisia 
a examinat o serie de probleme 
importante ale dezvoltării colaboră
rii în domeniul comerțului exterior. 
Au fost discutate probleme referi
toare la prețurile în comerțul din
tre țările membre ale C.A.E.R. în

legătură cu pregătirea tratativelor 
în vederea încheierii unor acorduri 
comerciale pe perioada 1971—1975, 
probleme referitoare la elaborarea 
metodologiei alcătuirii prognozelor 
economice comerciale de perspecti
vă între țările interesate și alte 
probleme. Comisia a adoptat reco
mandări corespunză 
spre adîncirea în ci 
borării țărilor meni 
în domeniul comerț

Ședința . comisiei 
într-o atmosferă d 
ciprocă, prieteneasc 
tovărășească.

•î

Problem® de perspectivă
ale colaborării economice

egiptene si- 
a Canalului

de avioane

zahăr, pe care nu le pot comerciali
za în mod rentabil.- După cinci ore 
de discuții infructuoase, miniștrii au 
hotărît să abordeze din nou proble
ma excedentelor agricole din „Europa 
verde", la 2 și 3 martie. Unii dintre 
participanții la sesiunea de marți nu 
și-au ascuns dezamăgirea față de 
neputința Consiliului Ministerial de 
a realiza un acord.

CAIRO. Marți după-amiază avia
ția R.A.U. ai bombardat pozițiile is
raeliene situate ]ă El Tina și în par
tea-' nordică, a Canalului de Suez. 
Purtătorul de cuvînt al armatei 
R.A.U. a precizat că avioanele egip
tene au atacat depozite de muniții, 
adăposturi și blindate israeliene.

Acțiunile forțelor aeriene egiptene

NEW YORK. Un grup de experți 
desemnați de către Comisia O,N.U. 
pentru drepturile omului să efectue- 
ze o anchetă în legătură cu acuza
țiile privitoare la violarea drepturilor 
omului în teritoriile arabe ocupate 
de Israel a cerut guvernului israe- 
lian să pună în aplicare, imediat și 
integral, prevederile Convenției de 
la Geneva din 1949 cii privire la 
protecția persoanelor civile în timp 
de război. Printre recomandările cu
prinse în raportul înaintat Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului este 
și aceea a inițierii unei anchete care 
să stabilească cazurile de violare a 
drepturilor și libertăților persoanei.

Raportul a fost fundamentat pe 
declarațiile unui număr de 103 per
soane interogate într-o serie de ca
pitale arabe, precum și pe declara
țiile scrise trimise de numeroși alți 
cetățeni arabi. Guvernul israelian a 
refuzat să permită grupului de^ ex
perți să facă 6 constatare la fața lo
cului, argumentind că ’ mandatul a- 
cestuia depășește atribuțiile Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile . omului. 
Grupul a fost alcătuit din reprezen
tanți ai Indiei, Perului, Senegalului, 
Austriei, Iugoslaviei și Tanzaniei.

gsKSfe - japonez®
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Moscova au luat sfîrșit marți lucră
rile celei de-a patra consfătuiri eco
nomice sovieto-japoneze, în cadrul 
căreia au fost abordate probleme de 
perspectivă ale colaborării dintre cele 
două tțări. In comunicatul dat publi
cității la încheierea consfătuirii se 
arată că a fost realizat un acord d" 
principiu cu privire la colaborarea 
în domeniul modernizării și extinde
rii porturilor din regiunea Extremu
lui Orient sovietic. Se așteaptă ca 
pînă la Sfîrșitul anului 1970 să se în
cheie acordul general corespunzător 

Părțile și-au reafirmat, în cursul 
lucrărilor consfătuirii, interesul pen 
tru exploatarea zăcămintelor-de gaze 
naturale din U.R.S.S. și livrarea de 
gaze în Japonia..

Reprezentanții cercurilor de afa 
ceri din U.R.SS. și Japonia au dis 
cutat, de asemenea, probleme legat»- 
de exploatarea unor zăcăminte de 
cărbune și minereu de fier din 
Orientul îndepărtat, sovietic și livra- 

. rea de minereuri către Japonia. In- 
tr-un viitor apropiat urmează să 
înceapă tratative comerciale cu pri-

MOSCOVA 
Agerpres, L.

vire la. exportul unor materiale lem
noase pentru industria de hîrtie și a 
celulozei din Japonia.

în cadrul consfătuirii, se arată tn 
comunicat, a fost relevată utilitatea 
colaborării tehnico-științlfice dintre 
cele -două țări.

Sesiunea
Adunării Ponulare 
a R. P.

Z/l/A NAȚIONALĂ

A NEPALULUI
Astăzi este ziua națională a Ne

palului. Festivitățile care au loc la 
Katmandu și în celelalte orașe ale 
țării marchează împlinirea a nouă
sprezece ani de la evenimentele din 
februarie 1951, cînd o puternică miș
care populară a răsturnat regimul 
dictatorial al familiei Rana, deschi-

Sesiunea Comitetului Or
ganizației Unității fiiricane 
însărcinat cu coordonarea acțiunilor 
întreprinse de țările independente a- 
fricane în sprijinul mișcării de eliberare 
națională de pe continentul negru, s-a 

■ deschis marți în orașul tanzanian 
Moshi. In cadrul sesiunii, la care asis
tă și lideri ai mișcării de eliberare a- 
fricane, vor fi examinate posibilitățile 
de sporire a ajutorului material acor
dat acesteia de țările membre ale 
O.U.A.

P.C. din Marea Brițanie 
se pronunță împotriva ade
rării tării Ia Piața comună. 
Luînd cuvîntul la Cardiff, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Marea Brițanie, John Gollan, a chemat 
pe oamenii muncii englezi să extindă 
lupta împotriva planurilor guvernului 
laburist de aderare la Piața comună. 
Realizarea acestor planuri va duce la 
creșterea vertiginoasă a costului vieții 
în Anglia și la scumpirea produselor 
alimentare, a declarat Gollan.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nu
cleară din Republica Socia
listă România, Prof- Ion Ursu- 
care a participat la conferința Socie
tății europene de fizică de la Paris, 
s-a oprit marți la Viena, în drum spre 
țară. în capitala Austriei, el s-a întîl- 
nit cu dr. Sigvard Eklund, director 
general al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire amicală, 
în cadrul căreia au fost abordate as
pecte ale colaborării între Comitetul 
de Stat pentru Energia Nucleară din 
Republica Socialistă România și 
A.I.E.A.

Avion american detur
nat spre Cuba. Un avion a- 
merican de tipul „Boeing-727", avînd 
la bord 104 persoane, dintre care 97 
de pasageri, a fost deviat luni de pe 
ruta Newark-Miami și obligat să ate
rizeze la Havana.

Deficit record al balanței 
de plăți americane. Ministerul 
Comerțului S.U.A. a anunțat că ba
lanța de plăți a Statelor Unite a în
registrat anul trecut un deficit de 
6,98 miliarde dolari, cel mai mare 
din'istoria economiei acestei țări. După 
cum a precizat purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Comerțului, deficitul a 
fost înregistrat în ciuda faptului că 
schimburile comerciale americane pe 
anul 1969 s-au încheiat cu un sold 
activ de 674 milioane dolari.

/z

0 instanță a regimului de 
Ia Seul a condamnat la 20 de ani 
închisoare pe un alt membru al or
ganizației patriotice sud-coreene, cu- 1 
noscut sub numele de „ICim" — trans
mite agenția A.C.T.C. Acesta a fost 
arestat în virtutea aceleiași legi anti
populare privind „securitatea națio
nală", frecvent utilizată la Seul în 
ultima perioadă pentru condamnarea

la moarte sau închisoare a unora din 
liderii mișcării patriotice sud-coreene.

Protocolul privind dez
voltarea schimburilor știin- 
tiiice dintre U.R.S.S. și 
Cuba a fost semnat la Havana. Pro
tocolul prevede schimburi de confe
rențiari și studenți, cercetări în pro
bleme de interes comun în domeniul 
istoriei, întîlniri periodice între spe
cialiștii sovietici și cubanezi.

Comandantul forțelor mi
litare aeriene ale Uniunii 
Sovietice, mareșalul de aviație 
Pavel Kutahov, a sosit la Delhi într-o 
vizită de prietenie, la invitația Forțelor 
aeriene militare ale Indiei, anunță a- 
genția TASS.

Procesul intentat unui 
grup de tineri din Buda
pesta care se fac v'novat’ de orga- 
nizarea unei manifestații de tip hippy, 
care a îmbrăcat un caracter politic, s-a 
încheiat — anunță agenția M.T.I. Trei 
dintre acuzați au fost condamnați la 
2 ani închisoare, iar ceilalți 7 la pe
depse variind între 8 și 15 luni în
chisoare.

Comenzi militare ale Gre- 
cfei Ia Paris și Bonn, Un pur
tător de cuvînt oficial al guvernului 
grec a făcut cunoscut presei că for
țele armate ale' Greciei „examinează 
în prezent posibilitatea modernizării 
echipamentului lor militar". Preciza
rea a fost făcută în legătură cu ști
rile din Paris privitoare la desfășu
rarea unor tratative în vederea achi
ziționării de către Grecia a unei es
cadrile de 30 avioane franceze „Mi
rage". Cercuri autorizate din Atena, 
citate de agenția Associated Press, au 
relevat că negocierile de la Paris se 
referă nu numai la avioane de luptă, 
ci și la nave militare. Pe de altă par
te, surse oficiale din Bonn au făcut 
cunoscut că a fost încheiat un acord 
privitor la livrarea către marina grea
că a patju submarine construite la 
șantierele navale vest-germane.

Republica Sud-âfricană 
a cerat Mani Britanii să-j 
livreze pînă la sfîrșitul anului 1970 
echipamentul militar prevăzut în acor
dul de la Simonstown, semnat de cele 
două țări în 1955, informează săptă- 
mînalul britanic „Sunday Telegraph".

Sutoritățîle uruguayene au interzis apariția ultimului 
număr al ziarului „El Popular", orsan al pc- din Uruguay, ca 
urmare a „măsurilor de securitate" impuse în urmă cu 8 luni în întreaga țară. 
Deși motivele concrete care au determinat o asemenea măsură nu au fost 
făcute cunoscute, în cercurile politice se presupune că „sancțiunea" s-ar datora 
publicării informațiilor cu privire la mișcarea revendicativă a învățătorilor și 
profesorilor aflați în grevă.

ve economice, rod al eforturilor de
puse de poporul nepalez pentru li
chidarea trecutului de dominație și 
asuprire. în nord-vestul Katmandu- 
ului, la Balaju, a fost construit un 
complex industrial, alcătuit din- 
tr-un grup de întreprinderi relativ 

.___ ___  ... ______ ____, ____  mici, dar bine utilate. Un compiex
zînd o nouă epocă_ în istoria mile- similar există și în orașul Lalitpu- 

ra ; el cuprinde o tipografie, o fa
brică de mobilă, una de încălță
minte și cîteva ateliere mecanice. 
S-au luat măsuri pentru prospecta
rea și exploatarea bogățiilor natu
rale, pentru construirea de șosele, 
canale de irigație, centrale electri
ce. In cursul planului de cinci ani 
(1965—197-0), suma totală a investiții
lor capitale s-a ridicat la 2.5 mi
liarde de rupii nepaleze, din care 
1,7 miliarde au fost destinate secto
rului de stat.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Nepalului, poporul român transmite 
poporului nepalez un călduros sa
lut și cele mai bune urări de pros
peritate și pace.

TIRANA 17 (Age .
ția A.T.A. informe.- 
s-au deschis lucrăr • 
a celei de-a șasea 
nării Populare a 1 
cadrul sesiunii, A 
ședințele Comisiei 
carii, a prezentat 
la realizarea planului economiei na
ționale și bugetului de stat pe anul 
1969, precum și cu privire la sarcini- ■ 
le cuprinse în proiectul planului eco
nomic și bugetului pe 1970. La pro
ducția'' industrială globală pe anul 
1969, se arată în raport, prevederile 
planului au fost realizate și depășite, 
iar față de anul precedent, s-a obți
nut o creștere de 11 la sută.

Producția agricolă globală a cres
cut în 1969 față de 1968 cu zece la 
sută, cea de cereale panificabile cu 
circa opt la sută, producția de bum
bac cu aproximativ 35 la sută. In 
urma lucrărilor efectuate în domeniul 
ameliorărilor funciare au fost recu
perate 4 500 hectare teren.

Proiectul de plan oe anul 1970 pre
vede ca producția globală industrială 
și agricolă să crească cu 11,2 Ia sută 
față de 1969. Creșterea venitului na
țional urmează bă fie de 10 la suta

■ în comparație cu anul precedentnară a Nepalului. După cum se știe, 
această familie, feudală acaparase 
puterea la mijlocul secolului trecut 
cu ajutorul colonialiștilor englezi și 
timp de peste o sută de ani a con
dus țara după bunul său plac, men- 
ținînd în țară cele mai retrograde 
orînduieli.

Evenimentele petrecute acum 19 
ani au constituit începutul unor 
prefaceri înnoitoare în viața acestei 
țări atît ..de originale prin așezare 
și relief. Pe teritoriul Nepalului 
(străbătut de lanțul munților Hima
laia Mare, cu cel mai înalt pisc 
din lume, Everest — 8 848 m), unde 
trăiesc aproape 11 000 000 de oameni, 
de diferite naționalități, 
circa 60 de limbi și dialec 
părut în prezent o serie de obiecti-

india Semnificația
opțiunilor politice 
din statul Bihar

, vorbind 
iecte, au a-

vedere din Katmandu,
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DELHI 17 (Agerpres). — Președin
tele Indiei, Venkata Giri, a semnat 
un decret prin care se 
conducerea prezidențială 
Bihar, instituită din iulie 
cut, întrucît nici unul din 
reprezentante în Adunarea 
vă (parlamentul local) din 
a 
voturilor deputaților, 
forma un guvern.

Măsurile întreprinse de guvernul 
central au determinat însă o spori
re a . numărului deputaților din Adu
narea Legislativă locală din Bihar 
care îl sprijină pe D. Prasada Ravu, 
adept al premierului Indira Gandhi. 
Astfel a fost creat în statul Bihar 
un bloc de șase partide care defi
nind, în prezent, majoritatea votu
rilor în parlamentul local optează 
pentru programul de reforme al gu
vernului Gandhi. După semnarea 
decretului, relatează agenția Press 
Trust of India, guvernatorul statului 
Bihar l-a însărcinat pe Prasada 
Rayu, liderul organizației locale a 
partidului de guvernămînt Congresul 
Național Indian, să formeze guver
nul.

Observatorii locali relevă că după • 
victoria obținută în statul Uttar Pra
desh adepții lui Indira Gandhi au 
repurtat o victorie certă și în statul 
Bihar

anulează 
în statul 
anul tre- 
partidele 

Legislati- 
Bihar nu 

reușit să-și asigure majoritatea 
spre a putea
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