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în timp ce la Piatra Neamț, se montează ultimele dispozitive ale centrului de telecomandă, pre
gătind predarea întregului sistem de hidrocentrale de pe Bistrița pe seama creierului electronic ;

in timp ce galeriile subterane și formele barajului de la Lotru se împlinesc ;
in timp ce captările secundare de pe Argeș s-au încheiat cu succes, iar salbele lacurilor se apro

pie de Pitești ;
în timp ce constructorii de la Porțile de Fier au deviat Dunărea și au dat în folosință ecluza, 

montînd turbinele și pregătind excavarea barajului ;
aproape pe neobservate, în umbra atîtor evenimente industriale care au stîrnit senzație, au în

ceput lucrările la amenajarea hidrotehnică de pe Valea Iadului in apropierea Crișului și se fac pre
gătirile . în . vederea începerii lucrărilor la sistemul hidroenergetic de pe Someș.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
*

SESIUNII
«ARII ADUNĂRI NAȚIONALE

După îndelungate studii 
de teren și în laboratoare 
— care au cuprins nume
roase foraje în albia rîu
lui, iar pe verșanți galerii 
de perspective, ridicări to- 
pogeodezice, măsurători hi
drologice, încercări pe mo
dele și cercetarea materia
lelor de ' construcții — co
lectivele de proiectanți din 
Institutul de studii și pro
iectări hidroenergetice au 
definitivat schema de 
menajare a complexului 
hidroenergetic de pe Some
șul Cald.

Ne-am dus., să vedem a- 
cest rîu sălbatec așa 
arată cu chipul lui 
vechi. Pe malurile 
meșului și în bazinul 
șului, detașamentele 
constructori au sosit

a-

repeziciune. Rîurile din 
nordul Transilvaniei vor 
învăța să facă salturi, să 
capete praguri, să cadă din 
înălțimi, să cunoască mă
reția cascadelor, pentru ca 
și aceste falnice și legen
dare locuri să primească 
podoaba lacurilor și a mă
rilor alpine. Saltul se va 
produce în clipa în care 
rîurile vor cunoaște ro
toarele turbinelor de oțel, 
aceste tirbușoane care des-

cit fusese programat, să 
devieze cursul rîului. Stîn- 
cile apar în rana des
chisă a viitorului baraj în 
culori fumurii, vinete, al
bastre, ruginii. Răsună ex
plozii. Răsună perforatoa
rele. Mașini, excavatoare, 
muncă de minerit, lucrări 
la drumul de atces — toate 
acestea ne sînt atît de bine 
cunoscute, și iată că le 
vedem din nou, de data a- 
ceasta aici, în vecinătatea

tabilă pentru Cluj și apă 
industrială pentru comple
xul industrial. . Prin regu
larizarea cursului, vor fi 
evitate inundațiile. Lacu
rile dau posibilitatea irigă
rilor, iar frumusețea lor va 
face din bazinul Someșului 
un traseu turistic dintre 
cele mai atrăgătoare. In 
felul acesta, folosirea mul
tiplă a apelor va înrîuri 
domenii esențiale ale vieții.

Intr-o cabană nouă de pe 
Someș s-a instalat coman
damentul șantierului. Bi
roul celor doi ingineri, 
Marius Mălai și Petre Stri- 
cher, reprezintă cele două 
șantiere de la Gilău și de 
la Leșu. Amîndoi inginerii 
vin de la Argeș. Au lucrat 
acolo încă de la temelia 
barajului. Petre Stricher ne 
vorbește despre celebrele 
cântări secundare, despre 
cei aproane douăzeci de' 
kilometri de galerii de la 
Cernat, Brădu și Vîlsan. A 
executat finisajele la cen
trala subterană 
sfîrsitul anului 
apoi a venit 
spune :

— Orice om 
munca. Satisfacțiile vin de 
regulă după ce ai realizat 
lucrarea în întregime, dar 
totodată încerci și un sen
timent de nostalgie. Ai să
pat mii de metri. Se aco-j 
peră totul și nimic nu se; 
măi vede. ..........................
Cînd vezi cântările, 
beton, dar 
cub are istoria lui. Ai ter
minat. ai pus ceva din tine, 
ai luat ceva din tine...

cum 
str.ă- 

So- 
Cri- 

de 
_________  ____ ... încă 
de Ia începutul acestui an. 
Le-am întîlnit pe Someșul 
Mic, la Gilău, le-am întil- 
nit pe Valea Iadului, la 
Leșu, și le-am recunoscut. 
Veneau de la Bicaz, de la 
Argeș, de la Lotru. Cu
noșteau bine lecția. Lucră
rile lor căpătaseră califica
tivul foarte bine. Pînă 
acum, în fiecare cincinal 
constructorii ne-au dăruit 
cîte o mare hidrocentrală 
și cîte o salbă de micro- 
centrale. Acum ei ne a- 
nunță că, în noul cincinal, 
se pregătesc pentru a ne 
da simultan cîteva mari 
ansamble de hidrocentrale 
pe Olt, pe Someș și pe 
alte rîuri interioare.

Constructorii ne-au che
mat în Munții Aouseni; a- 
colo unde lăcașul turbine
lor a început să fie săpat în 
stînca vulcanică și eveni
mentele se developează cu

reportaj de Traian FILIP

O cerință încă neîmplinită

de învățămîntul tehnic

si 
Ne,

Vîlsan, la 
trecut 
aici.

îsi iubește

Cît zbucium!, 
vezi’ 

fiecare metru

(Continuare în pag. a V-a)

în timpul lucrărilor sesiunii

puncte de vedere■j

tupă „sticlele de șampa
nie" ale electricității. 
Ne-am dus pe drumul spre 
Gilău să privim lucrările 
pentru realizarea unui ba
raj care duce la crearea 
unui lac de acumulare de 
4,4 milioane mc de apă ne
cesară alimentării munici
piului Cluj și a zonei in
dustriale Someșul ni se 
înfățișează ca un rîu ener
gic, un rîu mic, care trece 
pe pardoseala de lavă vul
canică’ de andezit, iar la 
marginea satului pune în 
mișcare moara și pivele 
vechi, niște simboluri fol
clorice care vor ceda în 
curînd locul lor „morii e- 
lectrice", simbolul epocii 
socialiste.

Șantierul s-a deschis la 
începutul anului izbutind, 
încă din luna 'aprilie, cu 
zece zile mai devreme de-

Apusenilor, le vedem pe 
rîul Iadului, în apropiere 
de Criș, și detunăturile din 
stîncă ne vestesc impetuos 
începerea unei grandioase 
bătălii pe Someșul Cald, 
pe Someșul Rece, pe Some
șul Mic, pe Valea Drăga- 
nului. pe Valea Iadului. Ia 
Tarnița, Fîntînele, Mări- 
șelu, Gilău, Leșu. Moții 
vor coborî din 'munți pen
tru a lucra pe aceste șan
tiere și cu mîinile lor vor 
fi făurite barajele și casele 
turbinelor fremătătoare.

Investiția este complexă 
șl realizarea sistemului hi
droenergetic va mări con
tribuția acestei zone a țării 
Ia sistemul energetic națio
nal, în aceste teritorii ne- 
existînd decît termocen
trala de la Luduș. Vom 
avea suplimentar apă po-
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LUCBOîLE SESIUNII
MURII ADUNĂRI

NAȚIONALE

EXPUNEREA LA PRO
IECTUL DE LEGE PRIVIND 
CONDUCEREA MINISTE
RELOR ȘI A CELORLALTE 
ORGANE CENTRALE ALE 
ADMINISTRAȚIEI DE STAT 
PE BAZA PRINCIPIULUI 
CONDUCERII COLECTIVE

dimineața, Marea Adunare 
lă a Republicii Socialiste 

România și-a început lucrările în 
cadrul celei de-a treia sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi.

Alături de deputați, la lucrări 
iau parte numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții economice, științifice și cul
turale, ziariști.

în sală se aflau, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, precum 
și corespondenți ai presei străine.

Ora 10. Deputății și invitații 
au întîmpinat cu puternice și în
delungi aplauze pe conducătorii 
partidului și statului.

în loja din dreapta au luat Ioc 
tovarășii Nicolae Geaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizii, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Constantin 
Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica.

în loja din stînga se aflau mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale.

în ultimele luni, a spus vorbi
torul, s-ău stins din viață cei care 
au fost scumpii noștri tovarăși — 
Dumitra Petrescu, Alexandru 
Moghioroș și Constantin I. Parhon, 
care în decursul a mai multor le
gislaturi au fost deputați ai Marii 
Adunări Naționale și au îndeplinit 
înalte funcții de partid și de stat. 
Fii devotați ai poporului, militant!, 
neabătuți ai Partidului Comunist 
Român, ei au slujit cu fidelitate 
nețărmurită în întreaga lor viață 
cauza socialismului, interesele pa
triei și ale națiunii noastre socia
liste. Poporul român le va păstra 
o caldă și neștearsă amintire.

Deputății și invitații au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria celor dispăruți.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. — Proiectul de lege privind 
conducerea ministerelor și a celor
lalte organe centrale ale adminis
trației de stat pe baza principiului 
conducerii colective.

2. — Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Mili
ției.

3. — Proiectul de lege privind 
angajarea gestionarilor, constitui
rea de garanții și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor 
organizațiilor socialiste.

4. — Proiectul de lege privind 
executarea pedepselor.

5. — Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

6. — Proiectul de lege privind 
regimul străinilor în Republica 
Socialistă România.

7. — Proiectul de lege privind 
regimul produselor și al substan
țelor stupefiante.

8. — Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

9. — Raportul comisiei speciale 
a Marii Adunări Naționale împu
ternicită să verifice dotarea cu a- 
paratură medicală, de cercetare și 
învățămînt în unitățile clinice și 
învățămîntul preclinic, precum și 
folosirea și repartizarea cadrelor 
medicale pe teritoriul țării.

10. — Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de stat al e- 
conomiei naționale pe anul 1970.

11. — Proiectul de lege pentru 
adoptarea Bugetului de stat pe si
nul 1970.

12. — Modificări în componența 
unor comisii permanente ale 
M.A.N.

Intrîndu-se în ordinea de zi, to
varășul Ilie Verdeț, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
a prezentat expunerea la Proiectul 
de lege privind conducerea minis
terelor și a celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat, pe

baza principiului conducerii colec
tive.

Deputatul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a pre
zentat apoi raportul Comisiei juri
dice și al Comisiei pentru consiliile 
populare și administrația de stat 
la acest proiect de lege.

A Început apoi discuția generală 
la primul punct al ordinii de zi. 
Au luat cuvîntul deputatul Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular jude
țean, Octavian Groza, 
energiei electrice, și 
Costache Sava, director general al 
Combinatului petrochimic din Pi
tești.

ministrul 
deputatul

După încheierea dezbaterilor a 
avut loc discuția pe articole a pro
iectului de lege. Marea Adunare 
Națională a adoptat apoi, prin vot 
secret, cu bile, Legea privind con
ducerea ministerelor și a celorlalte 
organe centrale ale administrației 
de stat, ,pe baza principiului con
ducerii colective.

După-amiază au avut loc ședințe 
de lucru ale comisiilor permanen
te : economico-financiară ; pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat; juridică ; pentru sănătate, 
muncă și prevederi sociale ; pentru 
industrie, construcție și transpor
turi.

Lucrările sesiunii. continuă..
(Agerpres)

• LEGE PRIVIND CONDU 
CEREA MINISTERELOR ȘI 
A CELORLALTE ORGANE 
CENTRALE ALE ADMINIS
TRAȚIEI DE STAT PE 
BAZA PRINCIPIULUI CON

DUCERII COLECTIVE

• RAPORTUL COMISIEI 
JURIDICE ȘI AL COMISIEI 

PENTRU CONSILIILE 
POPULARE ȘI ADMINIS

TRAȚIA DE STAT

Pe deplin întemeiat, în dezbaterile 
care au loc în sfera învățămîntului 
tehnic superior se subliniază adesea 
că în pregătirea cadrelor cu califi
care superioară trebuie să se tină 
seama, în mai mare măsură, de sa
tisfacerea nevoilor reale de specia
liști ale diferitelor ramuri ale indus
triei, ale marilor obiective industriale 
intrate în producție ■ sau aflate în 
construcție. Nu o dată, conducerea 
de partid și de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, a atras atenția 
asupra necesității de a pregăti cu 
grijă cadrele calificate — de toate 
nivelurile — care să asigure funcțio-

Colective argeșene angajate într-un susținut efort 
de recuperare a restanțelor. Sprijinul centralelor 
industriale, al ministerelor este absolut necesar
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Telegramă
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de amabilul mesaj de felicitări pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia noii mele numiri ca prim- 
ministru, aș dori să vă exprim mulțumirile mele vii și cele mai bune 
urări pe care le adresez pentru fericirea dv. personală, precum și pen
tru noi succese in serviciul țării dv.

SULEYMAN DEMIREL 
Primul ministru al Turciei

Realizarea integrală a sarcinilor 
de plan din acest an, respectarea cu 
rigurozitate a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă nu trebuie privi- 
te doar ca obligații exclusive ale în
treprinderilor, ci, deopotrivă, trebuie 
să stea in permanență în centrul a- 
tenției organelor locale de partid, a 
conducerilor centralelor, combinatelor 
și grupurilor .industriale. Aceasta cu 
atît mai mult, dacă se are în vedere 
că organele locale de partid și-au 
luat angajamente deosebit de mobili
zatoare în realizarea planului, că 
economia națională contează pe pro
ducțiile suplimentare estimate 
fiecare întreprindere, în fiecare 
deț.

La sfîrșitul celor 10 luni care 
trecut din acest an, în activitatea 
dustrială a județului Argeș a apărut 
o situație paradoxală . s-au obținut 
peste prevederi 25 000 mc de bușteni, 
9 200 mc de cherestea, 411 autotu
risme, mii de tone țiței, 454 tone 
negru de fum — în condițiile în care, 
în aceeași perioadă, planul producției 
globale a fost realizat doar în pro
porție de 96.5 la sută, iar cel al pro
ducției marfă, vîndute și încasate — 
de 97,7 la, sută. Practic, 8 unități in
dustriale nu au îndeplinit integral 
sarcinile la primul indicator, iar 9 
la cel de-al doilea : aceasta a influ
ențat, cum se vede, negativ asupra

în 
ju-

au 
in-

îndeplinirii planului pe ansamblu) 
județului.

Cum au reacționat comitetele 
de direcție respective, centralele in
dustriale și ministerele de resort, or
ganele locale de partid în fața aces
tei situații ?

— Restanțele cele mai mari se lo
calizează îndeosebi la două unități 
industriale hoț : Combinatul petro
chimic și Fabrica de motoare elec
trice din Pitești — ne-a făcut cunos
cut, în cursul unei discuții, tov. ing. 
Cornel Pînzaru, secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R. La 
Combinatul petrochimic, unele obiec
tive, din planul de investiții au intrat 
fn funcțiune cu întîrziere ; de ase
menea, în timpul probelor tehno
logice au apărut defecțiuni la anu
mite utilaje din sectoarele-cheie, care 
nu au putut fi remediate decît 
după oprirea producției. Fabrica de 
motoare electrice nu mai beneficiază . 
însă de aceleași justificări. Aici, 
ajunsurile se datoresc pregătirii 
corespunzătoare a fabricației,
vina conducerii acestei unități, dar 
mai ales a forului său de resort.

— In mod concret, cum s-a acționat 
pentru recuperarea restanțelor ?

— Tovarășii din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini ne-âu 
promis că se va da dispoziție unor în
treprinderi din sector să sprijine 
efortul de asimilare în fabricație a 
unor produse la Fabrica de motoare

ne- 
ne- 
din

electrice din Pitești. Evident, aceas
tă măsură trebuia luată, mai din 
timp. în ceea ce privește Combinatul 
petrochimic, aici s-a întocmit un 
grafic pe, zile pentru înlăturarea de
fecțiunilor. Pentru ca județul să 
obțină rezultate cît mai bune Ia sfîr
șitul acestui an, majoritatea între
prinderilor care .au posibilități s-au 
angajat să realizeze o producție 
sporită peste plan, să sprijine în 
acest mod recuperarea restanțelor. 
Comisia economică analizează deca
da! mersul îndeplinirii planului în 
unitățile industriale și . sprijină, în 
special, aprovizionarea și. desfacerea 
producției. . Concomitent, intervenim 
direct la forurile de resort pentru 
urgentarea obținerii unor colaborări, 
unor materii prime, unor noi debu- 
șee ale producției suplimentare.

Ne-am deplasat în una din uni
tățile economice cu mari restanțe: 
Fabrica de motoare electrice din 
Pitești. Era cît se poate de firesc ca, 
în această întreprindere, atenția tutu
ror factorilor răspunzători de bunul 
mers al activității acesteia să fie în
dreptată spre pregătirea. în cele mai 
mici amănunte a fabricației, mai ales 
sub aspectul asigurării sculelor spe
ciale necesare. Or, nu s-au luat din 
timp măsurile cuvenite pentru a se 
putea face față acestui inerent 
„vîrf" de sarcină în realizarea de 
S.D.V.-uri. După cum ne-a spus scu-

Ierul șef al fabricii, ing. Valeriu Aga- 
pie, din planul de colaborare nu s-a 
primit decît o foarte mică cantitate 
de scule. Nu negăm că aceste 
sarcini suplimentare implicau, efor
turi din partea colaboratorilor : uzi
nele „Electroputere" din Craiova. 
U.M.E. București, „Electromotor" Ti
mișoara. Dar, centrala industrială de 
mașini și motoare electrice și între
prinderile din cadrul ei trebuiau să 
dovedească mai multă solicitudine 
față de necesitatea imperioasă de a 
sprijini din toate puterile tînăra 
unitate economică din Pitești.

La ora actuală, însă, nici sculeria 
proprie a acestei fabrici nu contri
buie, pe măsura posibilităților de 
care dispune, la lichidarea deficitu
lui de S.D.V.-uri. Fondul de timp 
de muncă nu este folosit integral, 
iar utilajelor li se păstrează o... re
zervă de capacitate. Totodată, nici 
întreținerea și exploatarea S.D.V.-u- 
rilor nu se efectuează în cele 
mai bune condiții și „viața" lor se 
scurtează nepermis de mult.

Neîndoielnic, este bine că s-a ac
ționat în vederea recuperării întîr- 
zierilor la realizarea și omologarea 
prototipului, a seriei zero a unor

narea cu randament maxim a. tutu
ror obiectivelor economice.

Pledoaria aceasta ar putea părea 
unora inutilă pentru că repetă idei 
unanim acceptate. Și, intr-adevăr, 
așa ar fi dacă n-ar exista și azi’ anu
mite sectoare unde. corelarea. ■ între 
sistemul de pregătire ,a tinerilor spe
cialiști și necesarul de țadre din în
treprinderile de profil • nu se reali
zează la nivelul dorit. Mă voi opri 
la pregătirea cadrelor pentru side
rurgie.

Dezvoltarea combinatului nostru 
— Combinatul siderurgic Galați — 
presupune angajarea în continuare a 
unui mare număr de specialiști în 
ramura metalurgie-siderurgie. Cu 
toate acestea an de an, această nece
sitate este numai parțial satisfăcută. 
O cauză a acestei stări de lucruri se 
identifică în faptul că cifrele de șco
larizare nu se fixează întotdeauna în 
deplină concordanță cu necesitățile 
reale de specialiști, sau, atunci cînd 
se procedează la o evaluare cît de 
cît concretă, asemenea nevoi rare
ori sînt privite în dinamica lor fi
rească. Și asta unde ? In sectorul 
siderurgic, adică acolo unde vastul 
proces de industrializare socialistă a 
țării operează succesiv adevărate 
mutații tehnico-științifice și organi
zatorice. La această situație se mai 
adaugă și faptul că însuși sistemul 
de repartizare a proaspeților absol
venți prezintă carențe. Bunăoară, 
la repartizarea în producție, mulți, 
foarte mulți absolvenți ai Facultății 
de metalurgie de la Institutul poli
tehnic din București, în loc să fie 
repartizați în centre siderurgice sau 
metalurgice, acolo unde pot să-și 
dovedească din plin utilitatea, acolo 
unde pot avea o perspectivă, pre
feră locuri de muncă de genul „re- 
cepționer piese schimb" din cadrul 
unei baze de aprovizionare și desfa
cere din București sau în ateliere 
de importanță ’ mai mică din jurul 
Capitalei. In plus, o bună parte din
tre inginerii siderurgiști care vin în 
combinat „migrează" spre București 
imediat după terminarea stagiaturii, 
sau pur și simplu nu se prezintă Ia

Ing. Pavel NICOLAE
șeful Serviciului Invâțâmînf 
din Combinatul siderurgic 
Galați

(Continuare în pag. a V-a)

IN ZIARUL DE AZI:

Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Expunerea la proiectul de lege Lege privind conducerea ministerelor

privind conducerea ministerelor 

și p celorlalte organe centrale 

ale administrației de stat pe baza 

principiului conducerii colective
prezentată de tovarășul llie Verdeț, 

prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

și a celorlalte organe centrate
ale administrației de stat 

pe baza principiului conducerii cotectivb

Stimați tovarăși deputați șl depu
tate,

Din împuternicirea Consiliului de 
Miniștri prezint spre examinare 
Marii Adunări Naționale proiectul 
de lege privind organizarea condu
cerii ministerelor și a' celorlalte or
gane centrale ale administrației de 
stat pe baza principiului conducerii 
colective.

Așezarea întregii activități, la toa
te nivelele, pe principiul muncii și 
conducerii colective se înscrie prin
tre principiile fundamentale care 
stau la baza măsurilor de îmbună
tățire a organizării, conducerii și 
planificării economiei naționale, de 
perfecționare a întregii vieți socia
le, potrivit programului elaborat de 
Conferința Națională din decembrie 
1967 și hotărîrilor Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Necesitatea muncii și conducerii 
colective izvorăște din caracteristi
cile esențiale ale societății socialiste, 
din cerințele actuale ale progresului 
economiei și societății noastre. în- 
scriindu-se în tendința generală a 
dezvoltării democrației socialiste, a- 
plicarea consecventă a acestui prin
cipiu are menirea să contribuie la 
sporirea numărului celor atrași efec
tiv la rezolvarea celor mai importan
te probleme ale țării, să asigure un 
cît mai larg teren de. manifestare e- 
nergiei și inițiativei creatoare a va
loroaselor cadre de care dispune as
tăzi țara noastră. în același timp, 
promovarea lui este indisolubil lega
tă de exigențele producției moder
ne. Este limpede că în prezent, mai 
mult decît aricind, îndeplinirea sar
cinilor ce ne stau în față nu se mai 
poate desfășura în cele mai bune 
condiții In baza deciziilor adop
tate într-un sector sau altul, la un 
nivel sau altul, de către o persoană, 
oricît de pregătită ar fi ea.

Unitățile mari și complexe înzes
trate cu instalații și utilaje modeme, 
care oonstituie într-o măsură tot mai 
mare nota dominantă a economiei 
noastre, legăturile tot mai strînse 
dintre numeroasele unități oare al
cătuiesc aparatul de producție al 
țării, într-un ouvîn-t actualele forțe 
de producție presupun decizii fun
damentate temeinic, forme de con
ducere care să asigure un maximum 
de precizie și eficiență. Pornind de 
la aceste imperative și referindu-se 
la conducerea unipersonală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia în 
Raportul la al X-lea Congres al par
tidului că aceasta nu mai corespunde 
actualei etape a sistemului nostru so
cialist, și că „în condițiile proprietății 
comune asupra mijloacelor de pro
ducție, se impune ca o necesitate 
obiectivă realizarea conducerii colec

Raportul Comisiei juridice 
și al Comisiei pentru consiliile 

populare și administrația de stat 
prezentat de deputatul Traian lonașcu

Comisia juridică și Comisia pentru 
consiliile populare și administrația de 
stat ale Marii Adunări Naționale, în
trunite în ședințe în zilele de 7 mai 
și 13 noiembrie 1969, au examinat și 
discutat proiectul de lege privind 
conducerea ministerelor și a celor
lalte organe centrale ale administra
ției de stat, pe baza principiului con
ducerii colective.

Comisiile au constatat că acest pro
iect de lege este o expresie a preo
cupării de a aduce la îndeplinire, în 
domeniul conducerii organelor cen
trale ale administrației de stat, sar
cinile trasate la Conferința Națională 
și reafirmate cu deosebită tărie la 
Congresul al X-lea al partidului, pri
vitoare la continua perfecționare a 
activității statului nostru.

Una dintre metodele cele mai efi
ciente, destinate să asigure ridicarea 
nivelului activității organelor de stat, 
este, desigur, aplicarea consecventă 
a principiului conducerii colective. 
După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „realitatea arată 
că oricît ar fi de capabil un conducă
tor, din oricare sector al activității 
sociale, el poate să cunoască și să re
zolve în mod just problemele din sfe

tive, participarea nemijlocită a oa
menilor muncii la conducerea activi
tății economice".

în perioada scurtă care a trecut de 
la Conferința Națională a partidului, 
în aplicarea practică a principiului 
conducerii colective au fost făcuți o 
serie de pași importanți. In între
prinderi au fost constituite comitete 
de direcție, în centrale — consilii de 
administrație, iar în institutele de 
cercetare au fost create consiliile 
științifice.

Experiența acumulată arată că a- 
ceste forme de conducere își demon
strează viabilitatea, că ele creează în- 
tr-adevăr premise pentru o îmbună
tățire substanțială a conținutului 
muncii. Se poate aprecia că prin mo
dul în care au știut să-și axeze ac
tivitatea pe problemele cheie ale uni
tăților lor, prin spiritul de răspun
dere manifestat în adoptarea decizii
lor de fiecare dintre membrii lor și 
prin rezultatele obținute, cele mai 
multe comitete de direcție răspund 
din plin menirii pentru care au fost 
create.

Prevederile prezentului proiect de 
lege se integrează în contextul preo
cupărilor partidului nostru pentru 
perfecționarea activității ministere
lor, a celorlalte organe centrale, a 
Consiliului de Miniștri, preocupări 
•avînd drept scop simplificarea apa
ratului -de stat, sporirea operativiță-. 
ții șl,eficienței lui în rezolvarea pro
blemelor unităților în subordine, îm
bunătățirea stilului și metodelor de 
muncă.

Adoptarea proiectului de lege care 
vă este prezentat va desăvîrși apli
carea — în întregul sistem al eco
nomiei naționale, în întreaga acti
vitate social-economică — a princi
piului muncii și conducerii colective.

Proiectul de lege definește atri
buțiile colegiului. Colegiul este or
ganul de conducere care, în cadrul 
liniei generale a partidului și statu
lui, elaborează programul de dezvol
tare a ramurii respective. El are sar
cina să asigure toate condițiile teh- 
nice-materiale și organizatorice, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
atit pe ansamblu cît și în fiecare 
centrală sau unitate economică din 
sistemul ministerului, pentru utiliza
rea cea mai rațională a fondurilor 
de investiții și îndeplinirea exem
plară a obligațiilor contractuale in
terne și externe. Toate acestea ca și 
stabilirea liniilor directoare ale pro
gresului tehnic, organizarea unei cît 
mai intense și raționale cooperări 
între întreprinderi, asigurarea folosi
rii depline a utilajelor și forței de 
muncă, a formării cadrelor necesare 
sînt cîteva din acele probleme gene
rale privind activitatea ministerului 
la care se referă proiectul de lege 

ra sa de activitate numai în măsura 
în care se bizuie pe experiența co
lectivului în care lucrează1'.

Făcînd o pătrunzătoare analiză ști
ințifică a principiului conducerii co
lective, Conferința Națională și Con
gresul al X-lea al partidului au sta
bilit directivele principale ce trebuie 
avute în vedere în aplicarea sa. Ast
fel, în primul rînd, este necesar ca 
organele de conducere ale ministe
relor — colegiile acestora — să aibă 
un caracter deliberativ, iar nu doar 
consultativ, așa cum a fost în trecut.

în al doilea rînd, conducerea co
lectivă, exercitată prin colegiile mi
nisterelor, implică răspunderea fie
cărui membru al colectivului, atit 
pentru propria sa activitate, cît și 
pentru cea a întregului colectiv.

în al treilea rînd, activitatea de 
conducere înfăptuită în cadrul pla
nului acestor organe, trebuie să 
îmbine și cu alte forme de muncă 
în colectiv, cum este, în special, invi
tarea, la deliberările lor, a reprezen
tanților unor importante organizații 
obștești, a unor oameni de știință și 
a altor specialiști.

Proiectul de lege are meritul 
mare de a unifica sistemul de or
ganizare al ministerelor și celorlalte 

și în rezolvarea cărora colegiul func
ționează ca organ deliberativ.

Din colegiile ministerelor fac par
te oameni care, prin pregătirea lor și 
prin posturile de răspundere ce le 
ocupă — miniștri și adjuncții lor, 
secretarii generali, directorii gene
rali, directori și alți conducători din 
ministere și unitățile in subordine, 
specialiști cu experiență îndelungată 
și cu o înaltă calificare din cadrul 
ministerului și din afara lui — sînt 
cei mai în măsură să se pronunțe 
în problemele fundamentale ale dez
voltării ramurii.

O asemenea componență urmărește 
în primul rînd asigurarea abordării 
multilaterale, aprofundate a fiecărei 
probleme care intră în competența 
acestor organe de conducere, opti
mizarea deciziilqr ce se adoptă, ast
fel încît transpunerea lor în viață să 
ducă la economisirea muncii mate
rializate și a muncii vii, la abținerea 
unei eficiențe maxime a activității 
economice.

Tovarăși deputați și deputate I
Proiectul de lege care vă este pre

zentat oglindește concepția partidului 
nostru, potrivit căreia funcționarea 
noilor organe de conducere trebuie 
să asigure îmbinarea muncii și răs
punderii colective cu răspunderea in
dividuală a celor ce fac parte din 
componența lor.

Așezarea conducerii ministerelor pe 
principiul conducerii colective nu di- 
minueăză răspunderea personală a 
miniștrilor și adjuncților lor, a ce
lorlalte cadre de răspundere din mi
nistere în ceea ce privește Îndepli
nirea integrală ți la termenele sta
bilite a sarcinilor In domeniul spori
rii producției, îmbunătățirii calității 
produselor, al investițiilor, dezvoltării 
exportului, asigurarea unei rate înal
te de rentabilitate. Aceștia sînt che
mați nu numai să participe la elabo
rarea deciziilor, ci și să asigure con
dițiile pentru îndeplinirea lor.

Sensul profimd al proiectului de 
lege care se află în dezbatere este 
de a asigura o creștere a spiritului de 
răspundere în îndeplinirea sarcinilor, 
imprimarea unui spirit de profundă 
exigență și autoexigență in activita
tea desfășurată pe toate treptele și 
în toate unitățile din cadrul fiecă
rei ramuri, al fiecărui sector de ac
tivitate.

îngăduiți-mi, tovarăși, să-mi exprim 
convingerea că Marea Adunare Na
țională va aproba textul ce i-a fost 
prezentat. Aceasta va permite asi
gurarea unui cadru organizatoric a- 
decvat cerințelor unei conduceri mo
derne și . eficiente a ramurilor eco
nomiei noastre naționale, în actuala 
etapă, a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

organe centrale ale administrației de 
stat, ridicînd conducerea colectivă la 
rangul unui principiu general, vala
bil pentru întreaga administrație de 
stat.

Comisiile au constatat, de aseme
nea, că proiectul de lege constituie 
un important instrument politico- 
juridic pe calea perfecționării apara
tului de stat și prin faptul că gene
ralizează metodele cele mai eficiente, 
verificate de experiența, de pînă 
acum, la toate organele centrale de 
specialitate ale administrației de 
stat.

Apreciind în mod deosebit princi
piile care stau la baza proiectului de 
lege și țelurile urmărite, comisiile au 
făcut propuneri de natură să îmbu
nătățească redactarea unor texte ale 
proiectului de lege.

Propunerile noastre au fost însu
șite de organul inițiator și incluse în 
forma în care proiectul de lege 
este supus dv. spre dezbatere și a- 
doptare.

Avînd în vedere că proiectul de 
lege răspunde necesităților actualei 
etape de dezvoltare a statului nos
tru, comisiile vă roagă să vă însu
șiți textele în l'orma în care ele vă 
sint propuse.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România adoptă 
prezenta lege.

Art. 1. — Ministerele șl celelalte 
organe centrale ale administrației 
de stat sînt conduse pe baza princi
piului conducerii colective.

Art. 2. — Ministerul este condus 
de un colegiu, organ deliberativ, 
care hotărăște In problemele gene
rale privind activitatea ministeru
lui.

Art. 3. — Colegiul ministerului 
este alcătuit din : ministru, adjuncții 
ministrului, secretarii generali ; di
rectori generali, directori și alți 
conducători ai compartimentelor or
ganizatorice ale ministerului, pre
cum și ai unor unități din subordi- 
nea acestuia ; specialiști cu expe
riență îndelungată și înaltă califi
care, din cadrul ministerului «av 
din afara acestuia.

Din colegiul ministerului face par
te și un delegat al sindicatelor, de
semnat de Uniunea Generală a Sin
dicatelor.

Dispozițiile alineatului precedent 
nu se aplică în cazul Ministerului 
Forțelor Armate, Ministerului Afa
cerilor Interne și Consiliului Secu
rității Statului.

De asemenea, din colegiu pot face 
parte și delegați ai altor organizații 
obștești care își desfășoară activita
tea în ramura sau domeniul de ac
tivitate al ministerului.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
MIHAI TELESCU

Prevederile legii reliefează încă o 
dată înalta capacitate a conducerii 
partidului de a găsi în fiecare etapă 
formele și mijloacele cele mai adec
vate pentru asigurarea succesului o- 
perei de desăvârșire al construcției 
socialiste, . Traducerea tn... viață a 
măsurilor stabilite de partid pentru 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale, prin lărgi
rea atribuțiilor întreprinderilor și 
centralelor economice, ridică în fața 
ministerelor și a celorlalte organe 
centrale sarcini noi, îndeosebi în di
recția studierii aprofundate a pro
blematicii domeniului de care răs
pund, a generalizării experienței 
pozitive, a găsirii de soluții cores
punzătoare pentru rezolvarea cu 
înaltă competență a obiectivelor ma
jore care privesc dezvoltarea într-un 
ritm mereu ascendent a întregii ac
tivități economice.

Practica din ultimii ani ne demon
strează cu deosebită pregnanță că a- 
dîncirea democrației socialiste în toa
te sferele vieții sociale — inclusiv în 
domeniul economiei — prin crearea 
comitetelor de direcție în întreprin
deri și a consiliilor de administrație 
la centralele și combinatele indus
triale, prin creșterea rolului adună
rilor generale ale salariaților — de
termină sporirea inițiativei maselor, 
solutionarea cu mai multă compe
tență și eficiență a multiplelor pro
bleme pe care le ridică procesul de 
producție.

Ca urmare, județul Timiș și-a în
deplinit sarcinile de plan pînă în 
prezent și există toate premisele să 
se realizeze pînă la finele anului 
o producție suplimentară de circa 
200 milioane lei.

Comitetul județean de partid Timiș 
a sprijinit comitetele de direcție pen
tru ca acestea să-și perfecționeze 
stilul și metodele lor de muncă. în 
acest scop a fost organizată o con
sfătuire cu președinții comitetelor de 
direcție, secretarii organizațiilor de 
partid și președinții comitetelor sin
dicatelor, cu prilejul căreia a avut 
loc un util schimb de opinii, care a 
contribuit la generalizarea experien
ței pozitive și la lichidarea unor nea
junsuri.

Aceste preocupări ne-au permis, 
de asemenea, să constatăm că acti
vitatea comitetelor de direcție nu 
se află încă în atenția tuturor mi
nisterelor, ai căror reprezentanți par
ticipă rar la pregătirea și desfășu
rarea ședințelor de lucru ale aces
tora. Socotim că aplicarea legii afla
tă azi în dezbatere va duce la întă
rirea controlului și sporirea ajuto
rului din partea ministerelor prin 
contactul viu, direct și permanent al 
cadrelor de conducere cu comitetele 
de direcție, ceea ce va contribui la

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
OCTAVIAN GROZA 

ministrul energiei electrice
Proiectul de lege supus astăzi dez

baterii Marii Adunări Naționale pune 
încă o dată în evidență preocuparea 
permanentă a partidului și statului 
nostru pentru perfecționarea conti
nuă a activității economice și sociale 
din patria noastră.

Temeinicia principiilor înscrise în 
acest proiect de lege se verifică din 
plin și pe planul organizării Minis
terului Energiei Electrice. Prin tra
ducerea în viață a Directivelor stabi
lite de Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1967, măsurile 
luate recent privind organizarea Mi
nisterului Energiei Electrice sînt me

Componența colegiului se aprobă 
de Consiliul de Miniștri, la propune
rea ministrului.

Președintele colegiului este minis
trul ; în lipsa ministrului, atribuțiile 
de președinte se îndeplinesc de pri
mul adjunct al ministrului, iar dacă 
ministrul nu are prim-adjunct, de un 
adjunct al ministrului, desemnat de 
ministru.

Art 4. — La ședințele colegiului 
pot fi invitați delegați ai unor organe 
și organizații de stat ori obștești in
teresate în examinarea problemelor 
supuse dezbaterii. De asemenea, la 
ședințele colegiului pot fi invitați și 
specialiști din cadrul ministerului sau 
din afara acestuia.

Art. 5. — Pentru analizarea unor 
probleme de mare complexitate sau 
care interesează întreaga activitate 
a ministerului, colegiul poate consti
tui colective de lucru cuprinzînd spe
cialiști din cadrul ministerului sau 
din afara acestuia ; desemnarea spe
cialiștilor din afara ministerului se 
va face cu acordul ministrului sau aJ 
conducătorului organului central res
pectiv.

Art 0. — Colegiul își desfășoară 
activitatea In prezența a cel puțin 
două treimi din numărul membrilor 
săi și adoptă hotărîri cu majoritatea 
membrilor ce-1 compun.

în caz de divergență Intre minis
tru și majoritatea membrilor cole
giului, problema asupra căreia nu s-a 

soluționarea mai operativă a proble
melor producției, la diminuarea vo
lumului încă exagerat de circulare, 
adrese și instrucțiuni, la îmbunătă
țirea stilului și metodelor de muncă 
ale organelor de conducere colectivă, 
din unitățile economice.

Considerăm că, țlnînd seama de 
experiența de pînă acum, legislația 
actuală cu privire la funcționarea 
organelor de conducere colectivă din 
întreprinderi ar putea fi perfecțio
nată, în sensul revizuirii unor acte 
normative emise de ministere, 
în decursul anilor, care — con- 
centrînd o seamă de răspun
deri la organele centrale — dimi
nuează atribuțiile ce revin comitete
lor de direcție prin Hotărîrea Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului de Miniștri. Comitetele 
de direcție sînt obligate, și în pre
zent, să solicite aprobări din partea 
forurilor tutelare pentru tot felul 
de probleme mărunte, care privesc 
activitatea curentă a întreprinderilor. 
Ar fi de dorit să se acorde mai multă 
competență comitetelor de direcție în 
exercitarea unor atribuții prevăzute 
în Hotărîrea partidului și guvernu
lui, ca de pildă realizarea de inves
tiții nenominalizate, din resurse pro
prii sau din fondul atribuit în acest 
sens de către ministere, executarea 
unor lucrări cu caracter productiv, 
menite să înlăture anumite strangu
lări din procesul de producție.

Pe baza hotărîrilor Consiliului de 
Miniștri, în județul Timiș au luat fi
ință 6 combinate industriale.- Prin 
constituirea lor s-au creat condiții 
pentru îmbunătățirea activității de 
conducere a unităților productive. 
Cu toate acestea, mai sînt probleme, 
cum ar fi constituirea consiliilor de 
administrație și elaborarea statutelor 
de organizare și funcționare, care ne
cesită o rezolvare mai operativă din 
partea ministerelor. în această pe
rioadă de început de activitate a 
combinatelor se face simțită nevoia 
unei prezențe mai active din partea 
conducerilor ministerelor.

Așa cum ne dovedește practica În
cetățenită la organele de conducere 
colectivă existente, o condiție esen
țială a eficienței activității acestora 
o constituie stimularea atitudinii cri
tice în rezolvarea problemelor, dez
văluirea curajoasă a neajunsurilor, 
a cauzelor acestora, stabilirea răs
punderilor, luarea unor decizii și mă
suri pentru perfecționarea continuă 
a activității. Aceasta va duce, fără 
îndoială, la lichidarea unor tendințe 
de subiectivism, de nesocotire a păre
rilor unor cadre valoroase, cu expe
riență, capabile să-și aducă aportul 
la progresul economiei.

nite să stabilească o structură orga
nizatorică adecvată etapei actuale 
de dezvoltare complexă și deosebit 
de dinamică a industriei energiei e- 
lectrice, în contextul revoluției teh- 
nico-științifice contemporane.

Ca urmare a politicii de industri
alizare ’ socialistă și de dezvoltare a 
unei baze energetice puternice, s-au 
obținut succese importante și în a- 
ceastă ramură. Dinamismul ramurii 
energiei electrice se manifestă în 
mod pregnant în țara noastră prin 
dublarea la intervale de cinci ani a 
producției de energie electrică, evo
luție care se situează la nivelul celor 

realizat un acord este supusă, după 
caz, președintelui, prim-vicepreșe- 
dintelui sau _ vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri care cpordonează 
activitatea ministerului ; dacă una 
dintre părți nu este de acord cu so
luția dată, problema va fi supusă 
Biroului Permanent al Consiliului de 
Miniștri, pentru a hotărî.

Art. 7. — Ședințele colegiului au 
loc cel puțin o dată pe trimestru și 
se convoacă, in timp util, de mi
nistru. Colegiul poate fi convocat și 
la cererea a cel puțin o treime din 
numărul membrilor săi.

Art. 8. — Colegiul ministerului în 
Întregul său și fiecare membru în 
paște răspund în fața Consiliului de 
Miniștri pentru întreaga activitate a 
ministerului; fiecare membru al co
legiului răspunde in fața colegiului 
și a președintelui acestuia pentru în
deplinirea sarcinilor ce îi sînt încre
dințate.

Art. 9. — între ședințele colegiu
lui, ministrul împreună cu adjuncții 
ministrului și secretarii generali dez
bat și rezolvă probleme curente ale 
activității ministerului și stabilesc 
măsurile necesare pentru îndeplini
rea operativă a hotărîrilor colegiului.

Art. 10. — Ministrul informează 
colegiul ministerului asupra princi
palelor probleme rezolvate în perioa
da dintre ședințe.

Art. 11 — în executarea hotărîri- 
lor colegiului și in exercitarea atri
buțiilor proprii, ministrul emite, po

mai ridicate ritmuri cunoscute în e- 
conomia mondială.

Aceasta dezvoltare nu trebuie însă 
înțeleasă numai sub aspectul canti
tativ; ea conține o serie de elemen
te calitative, legate de tehnicitatea 
tot mai complexă a instalațiilor, ceea 
ce face ca elaborarea la timp a unor 
decizii competente la orice nivel ie
rarhic să nu poată fi asigurată de 
persoane individuale, oricît ar fi a- 
cestea de capabile. In aceste condiții, 
munca în colectiv devine o necesitate 
imperioasă, ceea ce. se reflectă 
chiar în primul articol-al proiectului 
de lege, unde se precizează că minis
terele și celelalte organe centrale ale 
administrației de stat sînt conduse 
pe baza principiului conducerii co
lective.

Aplicarea principiului muncii colec
tive se materializează prin noua orga
nizare a Ministerului Energiei Elec
trice în toate verigile, începind cu co
legiul ministerului. Componența cole
giului oferă un cîmp mai larg de â- 
plicare a capacității creatoare a ener- 
geticienilor, permite valorificarea ex
perienței și cunoștințelor celor mai 
calificate cadre de specialiști, precum 
și luarea unor decizii operative și 
competente.

în adoptarea unor hotărîri impor
tante, de exemplu, în ceea ce privește 
pregătirea condițiilor pentru utiliza
rea energiei nucleare în producția de 
energie electrică, adoptarea unor so
luții deosebite în amenajarea hidro
centralei de la Porțile de Fier sau în 
construcția centralei termoelectrice 
Deva, s-a confirmat în practică via
bilitatea acestor forme organizatorice.

Pentru a putea fi supuse dezbaterii 
colective și a conduce la adoptarea u- 
nor decizii eficiente, problemele dis
cutate de colegiul ministerului sînt

CUVÎNTUL DEPUTATULUI
COSTACHE SAVA

Proiectul de lege supus dezbaterii 
Marii Adunări Naționale pornește de 
Ia necesitatea introducerii principiu
lui conducerii colective în toate mi
nisterele și organele administrației 
de stat, precizării formelor organiza
torice celor mai potrivite și a meto
delor de muncă celor mai corespun
zătoare, în funcție de natura acti
vității organului de stat respectiv.

Așa cum se prevede în proiectul 
de lege, membrii colegiului, ca or
gan deliberativ, participă efectiv la 
procesul de elaborare a soluțiilor și 
deciziilor în probleme importante ale 
activității ministerelor, organizează 
controlul și aplicarea hotărîrilor. Co
legiile funcționează pe baza princi
piului democrației socialiste, hotărî- 
rile adoptîndu-se prin majoritate de 
voturi.

O importanță deosebită prezintă și 
prevederea potrivit căreia din colegiu 
face parte și un delegat al sindica
telor, precum și delegați ai altor 
organizații obștești care își desfă
șoară activitatea în aceeași ramură. 
Munca și conducerea colectivă în ad
ministrația de stat, în condițiile de
grevării organelor de conducere din 
ministere de o serie de sarcini cu
rente transferate în competența uni
tăților In subordine, permite aces
tora aprofundarea problemelor de 
organizare și de dezvoltare în per
spectivă a întregii ramuri pe care o 
conduc.

Aplicarea principiului muncii co
lective în conducerea activității în
treprinderilor, concretizată prin în
ființarea comitetelor de direcție în 
anul 1968, ne-a dat posibilitatea să 
obținere rezultate valoroase în orga
nizarea și conducerea activității în
treprinderii. Ca urmare a constituirii 
organelor colective de conducere, în 
unitățile productive a crescut com
petența acestora în elaborarea unor 
soluții optime, s-a mărit operativi
tatea în rezolvarea problemelor cu
rente, s-a asigurat o cuprindere mai 
largă a tuturor compartimentelor în
treprinderilor. 

trivit legii, ordine, instrucțiuni țî 
alte acte prevăzute de lege.

Art. 12. — Ministrul reprezintă mi
nisterul în raporturile cu celelalte 
organe și organizații din țară, pre
cum și în relațiile internaționale.

Art. 13. — Dispozițiile articolelor 
2—10 din prezenta lege se aplică în 
mod corespunzător și organelor cen
trale ale administrației de stat, altele 
decît ministerele ■

Art. 14. — Conducerea ministerelor 
și a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, în ale căror 
legi de organizare este prevăzută 
conducerea colectivă prin organe de
liberative. se exercită în continuare 
potrivit prevederilor acelor legi, cu 
excepția dispozițiilor privitoare la 
organizarea și funcționarea biroului 
executiv sau comitetului executiv, 
care se abrogă. Atribuțiile acestor 
organe de conducere se vor exer
cita, în mod corespunzător, potrivit 
dispozițiilor prezentei legi, de cele
lalte organe prevăzute în legile lor 
de organizare.

Art. 15. — Dispozițiile legii de față, 
vor fi, de asemenea, aplicabile în ce 
privește modul de desemnare a 
membrilor organului colectiv de con
ducere, a înlocuitorului președinte
lui acestui organ pentru cazul că pre
ședintele ar lipsi, precum și de re
zolvare a eventualelor divergențe în
tre președinte și majoritatea rr.-/ 
brilor. y 

pregătite din timp, cu participarea co
lectivă a cadrelor de specialiști, cum 
a fost de exemplu în cazul pregătirii 
realizării primei centrale nuclearo- 
electrice cu o putere de 600 MW.

Munca în colectiv nu se răsfrînge 
numai asupra colegiului ministerului. 
Acest principiu se reflectă și în or
ganizarea consiliului tehnico-științific, 
în constituirea unor colective de spe
cialiști, cum este de exemplu consiliul 
științific organizat în vederea soluțio
nării problemelor complexe pe care 
le ridică amenajarea hidroenergetică 
de la Porțile de Fier.

Principiul muncii colective este ma
terializat atit în constituirea .colegiu
lui ministerului, a consiliilor.de ad
ministrație ale centralelor industriale 
și ale trusturilor cît și a corilitetelor 
de direcție ale întreprinderilor. Prin 
aplicarea acestui principiu în noua 
formă de organizare a ministerului 
nostru sa poate realțza dezideratul ca 
acosta să nu mat îndeplinească func
ția de tutelă măruntă, ceea ce îi va 
permite să se concentreze asupra pro
blemelor maiore ale ramurii, ale dez
voltării acesteia în perspectivă .

Principiul muncii colective presu
pune întărirea răspunderii personale, 
pentru a Se asigura rezolvarea de că
tre fiecare membru al colectivului de 
conducere — ministru, miniștri ad- 
juncți, directori generali, directori. — 
a sarcinilor ce-i revin în organizarea 
activității în cadrul compartimentu
lui de care răspunde si în controlul 
aplicării hotărîrilor colegiului. Avem 
însă de luptat pentru înlăturarea u- 
nor metode birocratice care mai per
sistă. Acest lucru este valabil la toate 
nivelele, începind cu comitetele de 
direcție ale întreprinderilor și sfirșind 
cu conducerea ministerului. Este o 
condiție sine ana nan pentru o acti
vitate operativă, eficientă.

La Combinatul petrochimic Pitești, 
de pildă, munca în colectiv ne-a fost 
de un deosebit ajutor, în această pe
rioadă de intrare în producție a com
binatului, în care am fost confrun
tați cu o multitudine de probleme 
pentru rezolvarea cărora au fost ne
cesare soluții tehnice și organizato
rice ce nu puteau fi stabilite de o 
singură persoană. Pentru punerea în 
funcțiune a complexului de piroliză, 
de exemplu, cu ajutorul comitetului 
județean de partid au fost solicitați 
profesori universitari și cercetători 
din București, Timișoara și Iași, pre
cum și specialiști de la întreprinde
rea Energo-Reparații. Munca și gin- 
direa colectivă a specialiștilor din ca
drul combinatului și din afara aces
tuia au constituit un sprijin real 
pentru rezolvarea problemelor teh
nice legate de punerea în funcțiune 
a unor secții și au creat condiții ca 
în cursul acestei luni să înceapă 
procesul de producție în toate insta
lațiile combinatului.

Activitatea desfășurată de comite
tul de direcție urmărește îndeplini
rea hotărîrilor adunării generale ■ 
salariaților — expresie a democratis
mului orinduirii noastre socialiste — 
formă de participare largă a colecti
velor de oameni ai muncii la condu
cerea activității economice. Obligati
vitatea de a prezenta periodic dări 
de seamă în fața adunărilor generale 
imprimă o răspundere sporită comi
tetelor de direcție în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan. ’

Pe baza propriei experiențe, acu
mulate în aplicarea conducerii colec
tive, putem afirma că extinderea 
principiului conducerii colective și la 
nivelul ministerelor, prevăzut în pro
iectul de lege pe care-I dezbatem, 
permite îmbunătățirea stilului și me
todelor de conducere ale instituțiilor 
centrale de stat, luarea unor decizii 
temeinic fundamentate, îndrumarea 
mai competentă a unităților subor
donate, precum și o creștere a răs
punderii la toate nivelele de con» 
ducere.

consiliilor.de


SCÎNTEIA — marți 18 noiembrie 1969 PAGINA 3

Dintr-un teren al neglijenței, 
perimetrul Potelu-Corabia

V

® ANGAJAMENTELE ANUALE (SUPLIMENTARE) AU FOST ÎNDE
PLINITE

® 82 LA SUTĂ DIN SPORUL PRODUCȚIEI OBȚINUTE PE SEAMA 
CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

® EFECTUL UNEI INTERVENȚII OPERATIVE : 24 MILIOANE LEI

Rezultată din unirea a 
două mari întreprinderi ale 
industriei chimice de pe Va
lea Bistriței, Uzina de fibre 
și îngrășăminte chimice 
Săvinești constituie unita
tea de bază a economiei 
{județului Neamț. Și aceas
ta, atît prin ponderea pe 
care o are în producția in
dustrială a județului, cit și 
prin rezultatele înregistrate 
în producție în acest an. 
Bilanțul încheiat la sfîrși- 
tul celor 10 luni consem
nează o producție supli
mentară în valoare de a- 
proape 100 milioane lei. “De 
altminteri, se cuvine amin
tit că chimiștii de aici și-au 
s”r-1!-nentat angajamentele 

;, luate în cadrul 
■rii dintre organiza- 
dețene de partid. La 
tuală, toate angaja- 
> anuale au fost in- 
■e și depășite. Nu- 
îngrășămintele pro- 
ste angajament se 
utiliza o suprafață 

40 000 ha de teren, 
— s-o recunoaștem 
deloo puțin. Și 
ugăm la aceste ci- 
e 931 tone de amo- 
oape 300 tone fi
nă și 30 tone de 
, obținute pînă 
te angajamentul 
em tabloul com- 
■forturilor depuse 
■ui acestei presti- 
iăți pentru reali- 
epășirea sarcini- 
. Se poate spune 
it aici, la Săvi- 
vărată tradiție a 
tie prestigiu, 
actorii care au 
i obținerea a-. 
iltate pozitive 

cadre de con- 
■ialișfi, econo- 
iltbfi, oameni'' 

plin în pro- 
are și valorifi- 
ă a resurse- 
>otențiale, ca- 
nereze o im- 

... _ ..mtinuă a ran
damentului productiv, să 
declanșeze creșteri neîn
trerupte ale cantității și 
calității produselor.

— Socot că elementul 
hctărîtor'al reușitelor noas
tre pe linie de producția 
îl constituie munca entu
ziastă, plină de abnegație, a 
întregului colectiv pornind 
de la cei mai experimentați 
specialiști și pînă la ulti
mul muncitor — ne-a spus 
inginerul Vasile Belizna, 
directorul general al Cen
tralei industriale de fibre 
chimice. Conducînd ani 
de-a rîndul una din aceste 
două mari întreprinderi, 
pot afirma că cel mai 
spectaculos lucru îl re
prezintă creșterea con
științei oamenilor. Va a- 
ceasta au contribuit pre
ocuparea continuă pentru 
creșterea nivelului de pre
gătire profesională, co
interesarea materială a 
muncitorilor, munca polir 
tică desfășurată de organi
zațiile noastre de partid și 
U.T.C. Firește, nu pot 
trece cu vederea și ceilalți 
factori importanți care au 
contribuit la desfășurarea 
în bune condiții a procesu
lui de producție. Mă refer 
la buna organizare a locu
rilor de muncă, la aprovi
zionarea ritmică cu mate
rii prime și materiale, la 
măsurile întreprinse în ca

drul organizării științifice 
a producției și a muncii, la 
contribuția adusă de spe
cialiștii uzinei. Toate aces
tea aș vrea .să le concreti
zez printr-o singură cifră : 
mai mult de 82 la sută din 
producția suplimentară, în
registrată pînă acum, a fost 
realizată pe seama crește
rii productivității muncii.

Nu se poate spune că ac
tivitatea chimiștilor s-a 
desfășurat lin, fără greu
tăți. Dimpotrivă, din stră
dania cotidiană de a 
obține maximum de pro
ducție, de la fiecare in
stalație și agregat, n-au 
lipsit punctele dificile, mo
mentele de încordare în 
căutarea unor soluții opti
me. Ne oprim, de pildă, la 
cel mai greu examen pe 
care l-au avut de trecut, în 
această perioadă, chimiștii 
de. la Săvinești : lucrările 
de reparație și revizie la 
agregatele hidrotehnice și 
instalațiile tehnologice, ac
țiune de mare anvergură și 
de o. deosebită importanță 
economică, care a antrenat, 
alături de colectivul uzinei, 
numeroase alte întreprin
deri specializate. Orice cli
pă de întîrziere se putea 
solda cu mari pierderi de 
producție. Iată de ce a fost 
nevoie de o organizare per
fectă, de sincronizarea ab
solută, pînă în cele mai 
mici amănunte, a întregului 
ansamblu de operații pe 
care îl necesitau aceste lu
crări. S-a muncit intens, zi 
și noapte. Maiștrii Ștefan 
David, Ion Ciongradi, elec
tricianul Nicolae Ogrin, in
ginerul Ion Tătaru s-au si
tuat în fruntea acțiunii. In 
cele din urmă, eforturile 
loș. s-au concretizat prin» 
'încheierea lucrărilor Cu 
cinci zile înainte de terme
nul prevăzut. Numai pe a- 
ceastă cale, uzina a reali
zat un plus de producție în 
valoare de 24 milioane lei.

Deosebit de utile și opor
tune pentru producție s-au 
dovedit a fi inițiativa valo
roasă a tinpr cadre de spe
cialiști din uzină, căutările 
lor permanente, axate pe 
modernizarea și raționali
zarea procesului de fabri
cație, care au fost fructifi
cate prompt, obținîndu-se 
rezultate imediate. Ingine
rul Valeriu Moinanu, di
rector cu probleme de pro
ducție, ne-a vorbit despre 
preocupările specialiștilor 
din uzină de a raționaliza 
distribuția utilităților — 
apă, aer, energie electrică, 
— pentru a permite oprirea 
independentă pentru revizii 
și reparații a fiecărei sec
ții și instalații în parte. Pe 
lingă scurtarea termenelor 
de reparații, aceasta va 
permite și o folosire mai 
rațională a personalului de 
întreținere. Eficiența eco
nomică a acestei măsuri 
este apreciată la circa 10 
milioane lei pe an.

O contribuție prețioasă 
la realizarea exemplară a 
planului și a angajamen
telor au adus-o și specia
liștii din cadrul serviciului 
de cercetare științifică. Ei 
și-au concentrat eforturile 
îndeosebi asupra reducerii 
consumurilor specifice și 
îmbunătățirii calității pro
duselor. Merită amintite 
studiile privind recuperarea 
lactamei din frunți și coz-’,

us tarea aerului, pentru ob
ținerea bioxidului de sulf 
la instalația de lactamă 
nr. 1. realizarea unui agre
gat de compresie la secția 
de amoniac, care permite 
sporirea producției cu 5 00:1 
tone anual, obținerea unei 
noi emulsii pentru anti- 
statizarea firelor, prin folo
sirea căreia se îmbunătă
țește calitatea și se reduc 
deșeurile. Un colectiv de 
specialiști, condus de ingi
nerul Corneliu Herțeseu, 
lucrează în prezent la de
finitivarea unor modificări 
la instalația de extracție a 
lactamei. Aceasta va per
mite obținerea unui .surplus 
de 200 tone lactamă pe an, 
care pînă acum se irosea 
fără rost.

Referindu-se la preocu
parea chimiștilor pentru 
îmbunătățirea calității azo
tatului de amoniu și a u- 
reei, inginerul Emil Șaru, 
de la secția de îngrășămin
te, spunea ; „Observațiile 
beneficiarilor au atins pînă 
și coarda sensibilă a specia
liștilor noștri, amorul lor 
propriu, cum se spune. A- 
ceasta i-a mobilizat la mari 
acțiuni de cercetare, pen
tru găsirea soluțiilor de e- 
liminare a fenomenului de 
aglomerabilitate și granulo- 
metrie. Deși totul păre<| 
greu, rezolvarea s-a pro
dus fără modificări esen
țiale de tehnologie".

Studiile și măsurile des
pre care am amintit au 
dus, în cele din urmă, la 

'îmbunătățirea calității pro
duselor, la creșterea com
petitivității lor pe piața 
mondială. Despre acest lu
cru ne vorbeso cifrele ;• 
planul la export pe acest 
an a fost depășit cu aproa
pe 12 milioane lei, livrin- 
du-se peste angajament 
produse în valoare de cir
ca 4 milioane lei. Econo
mistul Dănilă Marton, din 
cadrul serviciului de pla
nificare, a ținut să sublinie
ze că, în îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor, un 
rol important l-a avut a- 
sigurarea unei corelații per
fecte între principalii in
dicatori : planul producției 
globale, planul de apro
vizionare și capacitățile de 
producție ale instalațiilor. 
Aceasta a permis înlătura
rea golurilor, desfășurarea 
ritmică a procesului de pro
ducție. Legat de aceasta, 
trebuie subliniat faptul că, 
în prezent, toate instalațiile 
din uzină lucrează la para
metrii proiectați.

— Rezultatele bune obți
nute în producție — ne-a 
spus economistul — se 
reflectă în situația econo- 
mico-financiară a uzinei. 
Numai în nouă luni, colec
tivul nostru a obținut un 
beneficiu suplimentar în 
valoare de 62 milioane lei, 
depășindu-se angajamentul 
anual cu 21 milioane lei.

...Sînt realizări cu care 
chimiștii uzinei din Săvi
nești pe bună dreptate se 
mîndrese. Și, cu fiecare zi 
ce trece, ei adaugă noi suc
cese,: hotărîți să încheie 
cu un bilanț cit mai rod
nic cel de-al patrulea an 
aJ actualului cincinal.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînfeii*

Anul trecut urma să fie termina
te lucrările de desecare pe o su
prafață de aproape 15 000 hectare 
din lunca inundabilă a Dunării, cu
prinsă intr-un vast perimetru geo
grafic : Potelu-Corabia. Urma, pen
tru că la data fixată, lucrarea nu 
se executase, nici pe trei sferturi. Ce 
s-a întîmplat în continuare ? S-a a- 
mînat termenul de punere în func
țiune ; replanificat, el a devenit sfîr- 
șitul lunii noiembrie din acest an. 
In schimb, în tot acest timp ,nu s-a 
întreprins un examen riguros și cri
tic al împrejurărilor care au provo
cat decalarea termenului de dare în 
exploatare a terenului, nu s-a in
tervenit hotărît pentru îmbunătăți
rea activității de construcții-montaj. 
Și iată urmarea : nici acest nou ter
men stabilit nu va fi respectat. Cu 
puțin timp înaintea scadenței, pro
porția realizării planului anual de 
investiții este incredibilă : circa 25 
la sută. Stadiile fizice restante sînt 
la același nivel, total necorespunză
tor. Spicuim din lunga listă a lu
crărilor neexecutate : 475 000 m.c. de 
terasamente, 45 de canale colec
toare, două stații de pompare, re
medierea a 160 000 m.c. de canale 
deteriorate prin colmatare. Cum se 
vede, pe o parte se execută, pe alta 
se reface ce s-a construit.

De ce s-a ajuns la asemenea se
rioase rămîneri în urmă ? Cum ex
plică constructorul această situație ?

Șeful lucrării, ing. Ion Dichiu, din 
Trustul de construcții-montaj pentru 
îmbunătățiri funciare nr. 4 din Cra
iova, a invocat direct invariabilul 
sistem de cauze și forțe incontrolabile, 
care „au pus la pămînt" activitatea 
desfășurată pe acest șantier.

Dar, cum s-a ajuns ca lucrările 
de dragare să se suprapună peste ci
clurile cele mai nefavorabile ale e- 
voluției vremii ? De ce nu au fost 
efectuate conform graficelor de e- 
xecuție și, în ultimă instanță, de ce 
a fost replanificată data dării în fo
losință a acestor terenuri agricole ?

— Totul pornește de la întirzie- 
rea. peste măsură, în executarea unor 
lucrări de construcții-montaj, ne-a

levină 
cii fertile

precizat șeful lucrării. După ce s-au 
dragat canalele colectoare, trebuia 
imediat să intre în funcțiune stațiile 
electrice de pompare, pentru a eva
cua apele. Dar darea in exploatare 
a stațiilor a fost mult tergiversată. 
Intre timp, canalele s-au colmatat și, 
cînd stațiile au mers, apele n-au 
mai putut fi evacuate.
— De ce au fost date în exploatare 

atît de tardiv stațiile de pompare ?
Constructorul tace. Răspunsul ii pri

mim din partea ing. Adrian Ciucă, 
diriginte de șantier din partea 
DIFOT Craiova, prezent la discu
ție :

— S-a lucrat extrem de incet la 
construirea acestor instalații. Afirma
ția vizează atît constructorul, cît șl 
antrepriza sa, întreprinderea „Electro- 
montaj" Sibiu. Și după construcția 
lor, motoarele cu care erau înzestra
te se defectau cînd unul, cînd altul. 
Normal, căci sînt motoare foarte 
vechi, obținute prin redistribuire, de 
o calitate îndoielnică.

Am ajuns în miezul lucrurilor. Ne- 
ținînd cont de cerința esențială a a- 
cestei lucrări — respectarea unei 
strînse succesiuni cronologice — res
tanțele s-au acumulat.

— Al doilea termen de dare tn 
exploatare n-ar fi trebuit să con
stituie o problemă pentru noi — ne 
confirmă ing. Adrian Ciucă. Funcțio
narea normală a stațiilor electrice de 
pompare și în special a celei defi
nitive ar fi micșorat hotărîtor gradul 
de colmatare a canalelor colectoare ; 
se puteau construi fără dificultate și 
ultimele stații de pompare, iar astăzi 
întreaga suprafață ar fi fost desecatâ. 
Din păcate, s-a simțit din plin lipsa 
unor utilaje terasiere și a unor mate
riale de construcții, iar viteza de exe
cuție, calitatea lucrărilor au fost sub 
orice critică.

In timp ce factorii direct răspun? 
zători caută fel de fel de justificări, 
pe: șantier s-au împămîntenit prac
tici cu totul „originale". în prezența 
noastră, un muncitor explica dirigin
telui de șantier că, de multă vreme, 
el lucrează pe draglină,.. 24 de ore 
pe zi (? !) O păzește sau lucrează e-

Combinatul siderurgic Hunedoara. Deșarjare la cuptorul de 50 tone din 
cadrul oțelăriei electrice

fectiv 1 Și dacă lucrează, care e ran
damentul muncii sale ? în fond am a- 
flat că nu este vorba de o măsură le
gată de impulsionarea, ritmului de 
lucru, ci pur și simplu de niște „aran
jamente" între lucrători. Indisciplina 
o întîlnești la tot pasul, tonul fiind 
dat chiar de unii șefi de lot și maiștri.

in fața actelor de indisciplină, șe
ful șantierului se. mulțumește să facă 
observații, clin cînd în cînd; celor vi- 
novați. A uitat oare tovarășul ing. 
Ion Dichiu, șeful lucrării, că încre- 
dințîndu-i-se. conducerea unui șantier 
poartă răspunderea integrală pentru 
organizarea muncii, pentru respecta
rea graficelor de lucrări, pentru da
rea în exploatare la termen a obiec
tivului de investiții ?

Nici conducerea trustului, nici fo
rul de resort. Departamentul de îm
bunătățiri Funciare din Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, nu s-au 
ostenit să intervină pentru a pune 
capăt acestei situații. Este con
cludent un singur exemplu. Sosit pa 
șantier, tov. Emil. Marghitu, direc
torul trustului, s-a mulțumit să facă 
apel_ la... sentimentele oamenilor. 
„Băieți, luptați in aceste condiții, că 
o să vă premiem". Și a plecat. Dar 
cu ce „să lupte băieții", tovarășe di
rector, dacă din cele 50 de atelaje 
promise de dumneavoastră, la locu
rile de muncă au sosit doar 20 ? Și 
așa în continuare se întocmesc și 
reîntocmesc planuri de măsuri, pla
nuri operative, planuri urgente care 
se adună prin sertare.

— Ce se întîmplă cînd delegații 
forului de resort se reîntorc pe șan
tier și constată neexecutarea lucră
rilor cu termene „maximale", sta
bilite în comun ?

— Nimic deosebit. Informează și 
ei conducerea trustului, direcția de 
investiții din minister, aceasta mai 
departe forurile superioare, ne răs
punde toiv. Ion Dichiu.

Cum se vede, restanțele sînt co
municate de la un nivel la altul, și 
fiecare specialist consideră că și-a
făcut datoria. In ce mod, însă, se 
poate aprecia, fără greutate, după 
restanțele exagerate care s-au acu
mulat. Șantierul ..are nevoie de multă 
vreme dfe utilaje,' In special' de'dra
gline, hotărîtoare pentru lărgirea 
frontului de lucru Dar de multă 
Vreme trăiește din promisiuni.

Nu trebuie să mai insistăm asupra 
raporturilor dintre șantier, trust, mi
nister, care se vădesc formale, fără 
vitalitate' și eficiență. Degringolada 
activității de construcții-montaj, lip
sa de control și. de sprijin din par
tea departamentului, vorbesc de la 
sine. îndeajuns, ca dificultățile să 
se mențină într-o complexitate deru
tantă. Efectele? Viitorul este greu 
descifrabil, iar terminarea lucrărilor 
pe cele 15 000 hectare a devenit o- 
biect de socoteli incerte.

— Probabil între 1 și 15 îunie a- 
nul viitor, apreciază la unison șeful 
lucrării și dirigintele de șantier.

O obligație fermă a fost converti
tă într-o promisiune ambiguă, ca și 
cele făcute pînă acum. Ultimele ex
plicații le-am cerut tov. Ștefan Go- 
deanu, director general din Depar
tamentul ele îmbunătățiri funciare :

— Numai terenul impracticabil a 
provocat neajunsurile. Nu sînt de 
acord cu afirmațiile șefului și diri
gintelui de șantier. Dacă vreți, mă 
credeți sau nu. Ce experiență au ei 
ca să facă asemenea afirmații ? Nici 
in anul 1971 nu va intra în func
țiune întreaga suprafață.

Răspunderea este colectivă. Discre
tele apeluri la toleranță care ni 
s-au făcut nu-și au rostul. Credem 
că ar fi oportun să se instituie o 
comisie care să analizeze riguros 
modul cum s-a lucrat și continuă să 
se lucreze pe acest șantier. Este 
inacceptabil ca zeci de milioane de 
lei să zacă imobilizate între com
promis și uitare. Statul nu poate în
gădui ușurința cu care sînt gospo
dărite fondurile destinate lucrărilor 
de hidroameliorații 1

O idee simplă, con
cretizată în înlocuirea 
unui nit, așa-zis cu 
coadă, cu un altul o- 
bișnuit, la 
galvanice, 
gerată de 
Romeo _______
Dumitru lordache, 
duce Fabricii de 
bluri și materiale 
lectroizolante 
București economii a- 
nuale de zeci de mii 
de lei, Inovația ilus
trează preocupările 
colectivului întreprin
derii bucufeștene pen
tru îmbunătățirea per
manentă a calității 
produselor, preocupări 
finalizate în acest an 
intr-un număr de 31 
de propuneri de 
venții, inovații și 
ționalizări. 
din numărul lor au 
fost rezolvate, iar 4 se 
află in experimentare. 
O ingenioasă propune
re, făcută de tehni
cienii Nicolae Rad și 
Romeo Iacobescu, re
feritoare la mărirea 
capacității mașinii de

bateriile 
idee su- 
tehnicienii 

Iacobescu și 
a- 

ca- 
e- 

din

in- 
ra- 

Jumătate

emailat sîrmă subțire, 
s-a calculat că are o 
eficiență economică, in 
numai 6 luni de apli
care, de 848 000 lei. Ca 
invenții și inovații va
loroase sînt considera
te, de asemenea, pro
cedeulnou de fabrica
re a uleiului și masei 
de impregnare a ca
blurilor de forță izo
late cu hirtie, tehnolo
gia obținerii textolitu- 
lui din 
să din 
bumbac 
o rețetă 
venți necesară diluării 
rășinilor sintetice folo
site ca izolant la ca
bluri, Din calculele de 
pînă acum rezultă că 
propunerile aplicate în 
cursul acestui an aduc 
întreprinderii economii 
în valoare de cel pu
țin 3 milioane lei. 
Este o măsură conclu
dentă a creației tehni
ce a acestui colectiv, a 
investiției de inteli
gență pentru perfecțio
narea producției.

țesătură groa- 
amestec de 

și celofibră și 
nouă de sol-
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Ing. Cristian ANTONESCU

Prefabricate 

din beton 

armat

(Urmare din pag. I)

Utilajele surprinse 
de obiectivul aparatu
lui fotografic ar trebui 
să fie folosite pentru 
mecanizarea lucrărilor 
in legumicultură. Ele 
aparțin l.M.A. Călugă
reai, județul Ilfov, și 
au fost depozitate la 
secția de la cooperati
va agricolă din comuna 
Adunații Copăceni. 
Depozitate este un fel 
de a spune deoarece 
ele au fost aruncate u- 
ne'e peste altele : un 
modelator pentru sol, 
un cultivator, o mași
nă de plantat răsaduri 
etc. Multe din. piesele 
lor componente s-au 
risipit. Și astfel ma
șini noi care n-au fost 
folosite deloc la meca-

nizarea lucrărilor ih 
legumicultura, deși era 
nevoie de ele, au ajuns 
in stare de degradare. 
Poate șeful secției de 
mecanizare și dispece
rul întreprinderii, care 
erau de față la realiza
rea fotografiei, să fi 
luat măsura de a face 
ordine. Dar fotografia 
este un document. Nu 
poate fi acceptată nici 
o justificare pentru a- 
ceastă neglijență. Mi
nisterul Agriculturii și 
Silviculturii va găsi, 
fără îndoială, o sanc
țiune pentru cei care 
nu știu să gospodăreas
că și să utilizeze mași
nile în care statul in
vestește zeci și sute de 
mii de lei.

Fabrica de prelabricate 
„Progresul" din București pune 
prompt la dispoziția celor in
teresați tuburi din beton ar
mat precomprimat — tip 
„PREMO' — pentru presiuni 
de 4,7 și 10 atmosfere, cu dia
metrul de 600, 800, 1 000 mm, 
ce se pot folosi la construirea 
de conducte de alimentare cu 
apă, irigații, podețe, străpun
geri, canalizări etc.

Unitățile agricole cultivatoa
re de viță de vie își pot pro
cura de la această fabrică 
spalier! din beton armat cu 
lungimea de 2,40 m. Adresa 
întreprinderii : Șoseaua Giur
giului nr. 5, Jilava, telefon : 
23 40 40.

produse. Aceasta însă trebuia făcută 
cu maximă atenție, fără să fie afec
tată cu nimic calitatea în realizarea 
fazelor de omologare. Neglijîndu-se 
acest deziderat, atunci cînd s-a trecut ® 
la fabricația de serie, au ieșit la ivea
lă deficiențe tehnologice, construc
tive, care au impus o serie de modi
ficări ce au dus la încetinirea ritmu
lui de fabricație. Același efect a fost 
generat și de reparațiile accidentale 
la unele utilaje, de folosirea nejudi- 
cioasă a zestrei tehnice (indicele de 
utilizare a fondului de timp al utila
jelor și instalațiilor a fost de nu
mai 43 la sută în acest an). Or, în a- 
ceste condiții, la care s-au adăugat 
nivelul scăzut de organizare a unor' 
locuri de muncă, nerespectarea rit
mului optim de fabricație, s-a ajuns 
în cele din urmă la prelungirea nefi
rească a finalizării comenzilor lan
sate : în ultima decadă se realizează 
circa 50 la sută din producția în
tregii luni. Sînt constatări care ex
plică în mare parte de ce în 10 
luni planul producției globale a fost 
realizat numai în proporție .de 95,9 
la sută, iar la producția marfă — de 
88.1 la sută.

Merită relevat că, în ultimul timp, 
se observă un reviriment în 
activitatea fabricii. Pentru prima 
dată, de la începutul . activității, 
în luna ootombrie s-a reali
zat și depășit planul, la producția 
globală (107,5 la sută) și la produc
ția marfă (105,5 la sută). Este de re
marcat că, în exclusivitate, însem

natul spor de producție din luna 
trecută s-a obținut pe seama crește
rii productivității muncii.

— Dacă se . lucra de 'la Începutul 
anului ca în aceste zile — ne spu
nea ing. Nicolae Ciucă, secretarul co
mitetului, de partid al fabricii — pla
nul anual se putea realiza fără bă-

27 milioane lei. Aici am întilnit re
versul situației economice de la Fa
brica de motoare electrice. Utila
jele. in mare parte de proveniență 
românească, au funcționat încă de 
început foarte bine. Cadrele au fost, 
din timp, calificate corespunzător. 

I Materia primă și piesele de schimb
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taie de cap. Acum, ne-am pus „pe 
picioare" și vrem să recuperăm cit 
mai mult din ceea ce nu am făcut 
la timpul potrivit.

Multe întreprinderi din județul* 
Argeș, înțelegînd imperativul econo
mic al realizării și depășirii planu
lui, au subscris la. efortul general de 
recuperare a restanțelor. De pildă, 
Fabrica de stofe „Argeșeana" s-a an
gajat să realizeze, peste plan, în 
acest an, o producție în valoare de |

sînt integral contractate. Este sem
nificativ că in acest an nu s-a pri
mit nici o reclamație primind cali
tatea. Producția, inclusiv cea supli
mentară, are desfacerea asigurată. 
La sfîrșitul acestui an. întreprinde
rea este hotărîtă să nu mai raporteze, 
în bilanțul contabil, pierderi.

L-am întrebat pe inginerul-șef al 
fabricii, tov. Giindisch Werner, dacă 
aportul întreprinderii în recupera
rea restanțelor de plan pe econo

mia județului nu poate fi majorat, 
chiar peste angajamentele actuale.

. Considerăm că am mai putea fa
brica cel puțin 100 tone fire, în. va
loare de 15 milioane lei, peste esti
mările actuale, cu condiția să avem 
materia primă și desfacerea asigu
rată. Desigur nu va fi simplu, însă 
acesta va fi un adevărat examen de 
maturitate, pentru colectivul nostru, 
vom demonstra prin strădaniile 
noastre că investițiile statului au 
fost fructificate eficient.

Am reținut șl angajamentele al
tor unități argeșene de a obține 
producții suplimentare : Combina
tul textil din * Pitești — 47 mi
lioane lei; Combinatul pentru ex
ploatarea și industrializarea lemnu
lui — 15 milioane lei. Se impune 
însă ca. în continuare, comitetele de 
direcție, cadrele tehnico-inginerești 
din întreprinderi, comisia economică 
a comitetului județean de partid, 
centralele industriale care au între
prinderi în județ, forurile de resort 
din ministere să găsească, atît la în
treprinderile aflate în momentul de 
față sub plan, cît și la celelalte care 
și-au îndeplinit exemplar sarcinile, 
posibilități suplimentare de sporire a 
producției (bineînțeles pentru care e- 
xistă desfacere asigurată), prin folo
sirea deplină a tuturor capacităților 
de producție, a resurselor de materii 
prime și materiale, a potențialului u- 
man, pentru ca. pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, în industria județului Ar
geș să fie înregistrat revirimentul e- 
conomic așteptat.

In 10 luni din acest 
an, piesele turnate care 
nu au fost livrate Fa
bricii de mașini-unelte 
și agregate-București 
de către uzina „23 
August", împreună cu 
cele primite de la acest 
furnizor, dar în final 
rebutate, din cauza ca
lității lor necorespun
zătoare, au atins un 
volum de 734,6 tone. 
Pentru remanierea, al
tor piese turnate livra
te de uzina „23 Au
gust" s-au consumat la 
F.M.U.A.B. circa 55 000 
ore manoperă. Desigur, 
cheltuielile suplimen
tare determinate de a- 
ceste remanieri și de 
piesele care au deve
nit rebut intr-un anu
mit stadiu de prelu
crare, în sumă de 2,8 
milioane lei, au fost re
cuperate de la uzina

furnizoare. Chiar dacă 
prin acest act financiar 
pierderile au fost su
portate de furnizor, in 
realitate, la beneficiar 
s- i irosit iremediabil șl 
inutil o capacitate de 
producție, s-a dereglat, 
pur și simplu, fabrica
ția unor loturi de ma- 
șini-unelte, s-a dimi
nuat anormal decala
jul între secțiile de 
uzina) și montaj. Lipsa 
pieselor turbate a dus 
la nefolosirea altor pie
se și materiale, al că
ror stoc supranorma- 
tiv a ajuns la 4,5 
lioane lei. Cauza 
clară și efectul 
dent. Neconturate 
mîn, deocamdată) 
șurile eficiente și 
tarife care să pună ca
păt acestei colaborări 
infructuoase.

mi- 
este 
evi- 
ră- 

mă-
ho-

Sînt bine cunoscute 
programele și cursurile 
organizate de Centrul 
de perfecționare a pre
gătirii cadrelor de 
conducere din între- 
orinderi — C.E.P.E.C.A. 
— în. colaborare cu mi
nisterele, institutele de 
învăț.ămînt superior și 
organele de specialita
te ale Ministerului în- 
vățămintului. Dar li
nele ministere — ig- 
norind faptul că per
fecționarea pregătirii 
cadrelor constituie una 
din premisele de bază 
pentru îmbunătățirea 
conducerii și organiză
rii. producției și a mun
cii — nu au înțeles să 
ia. in serios această ac
țiune. Dovezi ? 1) Se
lectionarea cursantilor 
trimiși la C.E.P.E.C.A. 
nu s-a. făcut, în toate 
cazurile, cu maximă 
răspundere, ci după 
criteriul: „să trimitem 
pe X și pe Y. pentru 
că și așa nu fac mare 
lucru in producție. Ne

putem dispensa de ei 
un timp..." 2) Frecven
ța partiOipanților la di
ferite programe de 
instruire nu este ur
mărită riguros de toa
te ministerele. 3) Anu
mite ministere nu au 
respectat obligativita
tea ca cei recrutați 
pentru specializare să 
urmeze toate ciclurile 
de pregătire initiate. 
Din acest motiv, dintre 
cei 72 cursanți care 
trebuiau să urmeze ci
clul III de instruire din 
luna septembrie a.c., au 
fost prezenți doar 44 
(patru din cei zece 
cursanți recrutați de 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini, unul singur din. 
cei patru recrutați de 
Ministerul Comerțului 
Interior, trei din cei 
șase specialiști prove
nind din unitățile in
dustriei. locale etc.). 
Cum justifică aceste 
absențe nemotivat e mi
nisterele amintite ?
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Caracteristici definitorii ale celei 
de-a șaptea arte, răspindirea ei, ca
pacitatea de influențare definesc, tot
odată, importanta funcție socială a 
cinematografului, rolul său în educa
rea etică și estetică a marelui public, 
în formarea conștiinței unor cercuri 
largi de spectatori. Tocmai de aceea 
statul nostru a acordat și acordă un 
sorijin substanțial dezvoltării artei 
fUmului, extinderii rețelei cinema
tografice.

După cum se știe, în țara noastră 
funcționează un număr important de 
cinematografe la orașe și sate, frec
ventate de un public numeros : 
203 366 S45 spectatori în anul 1968 !

S-a scris mult, sau relativ mult, 
despre spectatorul de cinematograf 
în general, despre raportul dintre 
film și public. Dacă aș selecționa însă 
intervențiile pe această temă din a- 
tîtea cîte sînt (și aș vrea să greșesc!), 
n-aș întîlni o cît de mică referire la 
specificul și la exigențele spectatoru
lui de film din mediul rural.

Anuarul statistic 1968 notează e- 
xistența a 5 788 de săli de cinemato
graf la sat, și a 22 de caravane ci
nematografice destinate și ele, la rîn- 
dul lor, activității cinematografice Ia 
sate. își îndeplinesc ele funcția so
cială, răspund cerințelor, preocupă
rilor publicului respectiv ? Este o în
trebare care mi se pare oportună a- 
cum, cînd, după ce se vor încheia lu
crările agricole, organizatorii vieții 
culturale sătești vor începe pregăti
rea programelor de activitate pen
tru lunile de iarnă

Ce se face in prezent ? Un „Festi
val al filmului la sate", cîteva simpo
zioane și concursuri tip „cine știe cîș- 
tigă", precum și pe teme speci
fice și ceva publicitate ocazională cu 
prilejul manifestărilor sus-amintite, 
organizate anual (și, e drept, din ce 
în ce mai bine) de către Direcția re
țelei cinematografice și a difuzării 
filmelor. Este prea puțin în raport cu 
necesitățile. Prea puțin, pentru că ri
dicarea la cultură a populației rura
le este un proces care a început să 
se desfășoare din plin abia în anii 
socialismului, iar acest fapt presu
pune o activitate specială, nuanțată 
și eficientă, menită să grăbească a- 
nularea decalajelor și să răspundă 
setei de c»fpoaștere și de frumos a 
generosuhA public de la sate. Auto- 
matismelC, rutina nu pot îndeplini 
această cerință, iar puterea de atrac
ție a cinematografului în sine nu se 
poate substitui unei munci cultural- 
educative gîndite științific, în toa
te implicațiile sale.

Cinematograful — deși este un mij
loc de informare și comunicare re
lativ nou — și-a demonstrat din plin 
forța de pătrundere și de convinge
re, capacitatea de a înrîuri masele. 
De aceea, cred că trebuie avută multă 
grijă în manevrarea acestui sensibil 
„mecanism" de influențare ideoemp-, 
țională, adaptîndu-1 cerințelor majore 
ale actualității, ale marelui public. 
Dacă ne referim la raportul dintre,

de Geo SAIZESCU

film și lumea satului contemporan, 
se impun atenției cîteva probleme și 
necesități specifice. în primul rînd, 
ar merita analizate — de către facto
rii competenți și responsabili — po
sibilitățile de sporire a rolului pro
iecției cinematografice în propagan
da agricolă, în răspindirea, genera
lizarea metodelor științifice în agri
cultură, zootehnie etc. Aici sînt mul
te de făcut în ce privește nu numai 
difuzarea, dar și creația cinematogra
fică, întrucît prin intermediul filmu
lui se pot realiza cele mai conclu
dente și convingătoare schimburi de 
experiență, specialiștii de cel mai 
înalt prestigiu se pot adresa întregii 
țărănimi, pot face demonstrații, pot 
polemiza cu adeptii unor practici re-

ÎN LUNILE
DE IARNĂ
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lui Panait MușoiuLa comemorarea

• Femela îndărătnică : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 21,30, FES
TIVAL — 9 ; 11,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 
20,45. !
• Căldura : VICTORIA 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Păpușa (ambele serii) : REPU
BLICA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
© In împărăția leului de argint: 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 
0 Blow-up : CAPITOL — 9,15 ;
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3068) ; 20,15 (seria de bilete —
3069), CINEMATECA (în sala ci
nematografului Union) — 9.30 ;
11,45 ; 14.
o Galileo Galilei : VIITORUL —
15.30 ; 18; 20,30.
O vlridiana : CENTRAL
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 13,30 ; 20,45.
e La Nord prin Nord-Vest : 
GRIVIȚA — 9,15 ; 12 ; 15,15, BU- 
CEGI — 9,30 ; 12,15 ; 16,30 ; 19,30. 
O Baltagul : GRIVIȚA — 18,15 ;
20.30, FLOREASCA — 9 ; 11,30 ;
15 ; 18 ; 20,30.
© O sută unu dalmațleni : 
DOINA — 9—16 în continuare.
O Ultima lună de toamnă : 
DOINA — 18,15 ; 20,30.
O Zboară ciocîrlia; Toamna din 
Carpațli Moldovei ; Chemarea 
pădurii ; Miniaturi — TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Beru șl comisarul San Anto
nio : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45
16 ; 10,15 ; 20,30.
© Mai periculoase decît bărbații 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 
11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Omul momentului :
ȚIREA INTRE POPOARE —
17.45 ; 20.
© Război șl pace (seriile I șl 
UNIREA — 15,30 ; 19.
© Război și pace (seriile III 
IV) : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
O Omul, orgoliul, vendetta : DA
CIA — 8,30—21 în continuare,
O Corabia nebunilor : MIORIȚA
— 9,30 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,30, TO
MIS — 8—14 în continuare ; 17 ; 
20.
O Angelica șl sultanul : LIRA —
15.30 ; 18, COTROCENI — 15,30 ;
20.30.
o Viața iul Mateus : LIRA 
20,15.
© Cele trei nopți ale unei 
birt : COTROCENI — 18.
O Paria : LUMINA — 8,45—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,45, DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, MO
ȘILOR — I'" ”
© Oameni
— 20,30 
o Tigrul ;
18 ; 20,15,
18 ; 20,15.
O Lupii albi : GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA — 9—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,30.
© Un glonte pentru general : 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

Se împlinește azi un sfert de se
col de la moartea lui Panait Mușoiu, 
vechi militant și publicist, unul din
tre pionierii răspîndirii marxismului 
în țara noastră.

S-a născut la 18 noiembrie 1864 la 
Roman și tot acolo a urmat școala 
dovedind, încă de atunci, remarca
bile calități intelectuale. De tînăr 
l-au atras problemele social-politice, 
iar studierea lor l-a apropiat de miș
carea muncitorească. Ideile noi pe 
care le descoperă citind lucrări so
cialiste le împărtășește unor tineri 
funcționari sau studenți din Roman, 
înființind în oraș un cerc de studii 
social-politice. în timpul efec
tuării stagiului militar la 
București, a intrat în legă
tură cu mișcarea socialistă. După
eliberarea din armată i s-a încredin
țat și a îndeplinit cu însuflețire sar
cina de propagandist al ideilor socia
liste în județele Dorohoi și Botoșani, 
unde țăranii sufereau puternic de pe 
urma terorii dezlănțuite de guvern 
după răscoalele țărănești din 1888. In 
anul 1890, la chemarea clubului so
cialist din București, a venit în Ca
pitală, fiind cooptat în 
acestuia și în comitetul de redacție 
al ziarului „Munca". Alături de Al. 
Ionescu, C. Miile și I. Nădejde, a 
contribuit ca acest ziar să devină o 
tribună de demascare a regimului i- 
numan de muncă din fabrici și u- 
zine, o cale importantă de răspîndi- 
re a ideilor socialismului științific, 
un nucleu al luptei pentru crearea 
partidului muncitoresc. Panait Mu
șoiu și-a cîștigat merite importante 
în propagarea ideilor marxiste în 
România. Lui i se datorește prima 
traducere în limba română și tipări
rea lucrării lui Engels „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la știin
ță" și apoi a „Manifestului Comu
nist". Din aceste traduceri, el i-a tri
mis Iui Engels cîte un exemplar și 
cu acest prilej a avut loc un schimb 
de scrisori între ei. Panait Mușoiu 
se înscrie de asemenea printre primii 
socialiști care au pășit la analiza, 
în lumina socialismului științific, a 
realităților românești. Creația sa ori
ginală cuprinde numeroase lucrări 
— printre care „Propaganda în miș
carea socială", „Metoda experimen
tală în politică", „Despre mișcarea 
socială".

După crearea Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia, Panait Mușoiu a intrat în con
flict cu unii dintre conducătorii 
burghezo-liberali ai acestuia, ceea ce 
a dus la înlăturarea lui din redac
ția ziarului „Munca" și din Clubul 
socialist. El a continuat însă neobo
sit munca de propagare a ideilor 
socialiste prin editarea de ziare cu 
orientare progresistă, prin colabora
rea la diferite publicații democrati
ce, prin conferințe. S-a angajat cu 
fermitate în lupta pentru emancipa
rea femeii, scriind multe articole pe 
care le-a reunit mai tîrziu în volu
mul intitulat „Emanciparea femeii". 
A tradus și publicat romanul marelui 
î O f- j O ț A i

democrat revoluționar rus N. 
Cernîșevschi „Ce-i de făcut".

După ce încercase în mai multe 
rînduri să scoată o revistă de mai 
lungă durată, fără a izbuti, Mușoiu 
realizează aceasta prin „Revista i- 
deii" care a apărut între 1900 și 
1916, Deși nu se înscria în cadru] or
ganizat al mișcării socialiste, revista 
și conducătorul ei au manifestat un 
permanent atașament față de idea
lurile socialiste. Astfel, în coloanele 
revistei au apărut articole de con
damnare a elementelor .burghezo-li- 
berale din conducerea Partidului So
cial Democrat al Muncitorilor din 
România care, părăsind partidul în 
1899, au provocat dezorganizarea lui. 
Exprimîndu-și încrederea fermă in 
viitorul mișcării muncitorești, Mușo
iu scria în numărul din martie 1901: 
„Gruparea socialistă va exista în 
permanență pe cită vreme va exis
ta o clasă cu interese aparte, o clasă 
subjugată sau clase subjugate 
ale căror revendicări vor 
fi atît de întinse". Profund preocu
pat de problema reorganizării par
tidului, el arăta într-un alt articol: 
„In rața partidelor burghezești. li
berale conservatoare, chiar radicale 
de ar fi, nu mai încape decît un 
singur partid: cel muncitoresc pro- 
priu-zis. Partidele burghezești, re- 
prezentînd o stare de lucruri din tre
cut, iar partidul muncitoresc, repre- 
zentînd o stare de înclinare spre 
viitor". „Revista ideii" a susținut re
voluția rusă din 1905—1907, a zugră
vit situația mizeră a țărănimii, s-a 
ridicat cu vigoare împotriva repri
mării sîngeroase a răscoalelor țără
nești din 1907, denunțînd pe adevă
ratul „instigator la răscoală" — re
gimul burghezo-moșieresc. a militat 
pentru îmbunătățirea situației ma
teriale a maselor muncitoare și creș
terea nivelului lor cultural. In preaj
ma primului război mondial, cenzura 
a interzis revista, datorită caracteru
lui ei democratic și antirăzboinic.

După război, Panait Mușoiu și-a 
continuat activitatea sa publicistică 
militantă. A întreținut strînse legă
turi cu Partidul Comunist Român, 
editînd, la solicitarea partidului, u- 
nele lucrări marxist-leniniste. In 
1932, cu ocazia aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, a 
tipărit un volum documentar ce pre
zenta realizările statului sovietic în 
cei 15 ani de existență. Lucrarea a 
fost confiscată iar Mușoiu arestat, 
fiind eliberat doar la intervenția 
Societății scriitorilor români al că
rei membru era.

La 18 noiembrie 1944, după mai 
bine de cinci decenii de activitate 
în slujba idealurilor de libertate și 
progres social, Panait Mușoiu se 
stingea din viață. Meritele cîștigate 
în această activitate i-au înscris 
cu cinste numele în istoria miș
cării muncitorești și socialiste din 
țara noastră

nalității educative a spectacolului ci
nematografic, și nu numai eficienței 
financiare, cum se intîmplă adeseori. 
O analiză atentă ar eviden
ția faptul că această rețea este 
de multe ori debușeu pentru pro
ducții cinematografice 
ere, că pelicule uzate, perimate, sînt 
socotite „bune pentru la țară", că 
spectacolul cinematografic propriu- 
zis se întîmplă să fie penibil din pri
cina slabei calificări a operatorului 
sau a stării necorespunzâtoare a apa
ratelor, instalațiilor de sonorizare etc.

însemnătatea spectacolului cinema
tografic, menirea 
impun eliminarea 
scoaterea activității cinematografice 
sătești de sub persecuția hazardului. 
Aici, sînt multe de făcut, începînd cu 
repertoriul, cu publicitatea, cu selec
ția filmelor destinate spectatorului 
de la sate, conform unor criterii de

• valoare riguros respectate.
In mediul rural, în toate centrele 

cineficate, în lunile de iarnă pot a- 
vea loc, și sînt chiar necesare, dis- 
cuții după vizionarea filmelor artis
tice, pe marginea filmelor documen
tare și de știință popularizată. Un 
mare ecou l-ar avea — bunăoară — 
sînt convins — discuțiile pe margi
nea unor filme-pamflet 
combaterii diferitelor 
sau practici reprobabile, după cum 
agronomii ar putea să aibă întîl- 
niri cu sătenii și discuții utile, ne
cesare, prilejuite de proiectarea 
unor programe de filme alese cu 
grijă și răspunzind unor probleme 
agrare specifice zonei respective, 
în felul acesta, activitatea culturală 
la sate poate fi — cu ajutorul filmu
lui — mai vie, mai interesantă, mai 
rodnică chiar. Dar cine conduce, 
cine orientează discuțiile ? în cazurile 
citate, un învățător. Poate că este o 
soluție. Se poate generaliza ? Printre 
intelectualii de la sate se pot găsi a- 
nimatori ai unor astfel de cercuri. 
Totul este, ca problema — ca atare — 
să se bucure de atenția cuvenită și 
de un sprijin corespunzător pe plan 
județean și local. Ar trebui, cred, 
căutată și o formulă organizatorică.

Sînt înclinat să cred că învățătorii, 
profesorii de la sate -sînt de drept 
primii în stare, și prin profesiunea 
pe care o exercită, să dea cele dinții 
noțiuni necesare spectatorului rural 
obișnuit. Uneori așa se întîmplă. Este 
nevoie însă de o soluție generală, pe 
planul întregii țări. Dacă există o 
preocupare susținută pentru ridicarea 
activității căminelor culturale la ni
velul cerințelor actuale, dacă pro
blema calificării activiștilor culturali 
de la sate se bucură de multă aten
ție, de ce oare nu s-ar găsi un mij
loc de instruire a acestora șl din 
punct de vedere cinematografic ?

O activitate dusă cu consecvență șl 
seriozitate în ajutorul cinefililor este 
aceea a radiodifuziunii, prin emi
siunile sale specializate. Studiourile 
regionale de radio n-ar putea pre
lua oare anumite emisiuni centra
le, sau n-ar putea ele însele pre
găti anumite programe dedicate ci
nefilului de la sate ? Aceste progra
me ar contribui la îmbogățirea, la re
liefarea muncii cultural-educative de 
masă, punind în valoare vasta re
țea de radioficare de care dispu
nem.

Desigur, nu mi-am propus să e- 
puizez toate aspectele activității ci
nematografice în mediul rural. Exis
tă nenumărate posibilități și un în
tins teren de inițiativă pentru foru
rile culturale locale, pentru între
prinderile cinematografice, chemate 
să folosească cu tot mai mare efica
citate —$și cu un sprijin mereu mai 
substanțial al studiourilor noastre — 
acest modern instrument de in
formare, de educație, de cultură 
care este filmul. Esențial este să nu 
subapreciem receptivitatea, disponi
bilitățile. cerințele spectatorilor de 
la sate, și să venim în întîmpinarea 
lor, generalize nd experiența pozitivă 
din acest domeniu, în așa fel in
cit cinematograful să ocupe locul cu
venit în viața spirituală a satului 
nostru socialist.
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9,30 ;

lui educativă 
acestor practici,

conducerea

>

ÎNFRĂ-

teatre

Silviu ACHIM

consacrate 
mentalități

*

15,30 ; 18
I împietriți : MOȘILOR

tigă", precum și pe

FERENTARI — 15,30 ; 
CRINGAȘI — 15,30 ;

prilejul manifestărilor

Scenâ din spectacol

este

Telefoileton
ele. Cad

Natalia STANCU

Revista 
muzică

emisiunii.
Cei mai 
Transmi- 
sporturi-

gra- 
con- 
per-

posi- 
al unor

TV. 
de din 

să 
prin

o treptată, 
în ordine 

artistică,

a 
scenă), 
uneori

cu 
condiției 

a existen- 
reciprocă 

condi-

Și
a personaje-

necu- 
pentru 

„Mall-

în
e-
11-

de o- 
subor-

țloasa mea fericire 
Maliughin (II). în româ
nește de Ira Vrabie. A- 
daptarea și regia : Letiția 
Popa. Distribuția : JVirgil 
Ogășanu, Sanda 
Irina Petrescu,

18,00 — Deschiderea
Lumea copiilor, 
mici, sportivi, 
siune din Sala 
lor Floreasca.

18.30 — Liceenii — emisiune pen
tru elevi. Eu sau alții 7 

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Intermezzo muzical.
19.30 — Atomul — această

noscutâ. „Bătălia 
nucleu".

J»,00 — Seară de teatru.

trograde, ș.a.m.d. Se realizează mul
te filme pe teme agrare, unele inte
resante, dar am impresia că adeseori 
aceste filme nu izbutesc să evite șa
blonul și nu ating acel grad de interes 
concret și limbajul accesibil, atractiv 
adecvat, care să le asigure rezonanța 
scontată.

în același timp, există o seamă de 
aspecte etice, sociale, de acut interes 
actual, care ar merita să fie abor
date în filme de scurt-metraj sau de 
metraj mediu adresate publicului să
tesc- Problemele grijii pentru buna 
gospodărire și pentru apărarea avu
tului obștesc ar putea face obiectul 
unor filme de genuri diferite — re
portaje, documentare, scurte foile
toane cinematografice — de o mare 
utilitate, cu o deosebit de importantă 
eficiență educativă. Și filmul de lung 
metraj ar putea găsi subiecte gene
roase, dacă această problematică ar 
fi mai profund prospectată de scrlito- 
rii-scenariștl cunoscători și preocu
pați de viața satului nostru.

Desigur, toate acestea ar trebui 
gindite nu în termenii unor „cam
panii", ci în perspectivă, eonsiderînd 
cinematograful ca un element de con
tinuitate in procesul ridicării satului 
socialist la un tot mai înalt nivel de 
civilizație. în același context ar tre
bui privită, în genere, activitatea ci
nematografelor din mediul rural, in
clusiv selecționarea și reprezentarea 
filmelor artistice curente. Cu alte cu
vinte, . consider necesar să se 
oorde cea mâl mare atenție

i 
ț

Premiera cinematografică

INGRID BERGMAN, YVES MONTAND, ANTHONY PERKINS 
IN FILMUL

VĂ PLACE BRAHMS?

e Opera Română i Travlata 
19,30.

9 Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (sala Studio) : Cine ești 
tu ? _ 19,30.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 
20 ; (sala din str. Alex Sahla) : 
Transplantarea inimii necunos
cute — 20.

e Teatrul „C. I, Nottara* (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
Sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" — 20

• Teatrul Mic : îngrijitorul 
20.

o Teatrul Giuleștl : Pălăria 
rentină — 19,30.

© Teatrul „Ion Creangă" : 
veste neterminată — 16.

O Teatrul „Țăndărică- (sala 
Calea Victoriei) : Elefănțelul 
rios — 17. (sala din str. Acade
miei) : căluțul cocoșat — 15.

9 Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.

O Teatrul de revistă șl come
die „Ion Vasilescu" : Doamna de 
la Maxim — 19,30.

a Teatrul de estradă „Fantasio" 
din Constanța (în sala Teatrului 
de comedie) : Săracu’ Gică — 20.

0 Circul de stat : Ritmurile a- 
renel — 19,30.

Producție S.U.A. — 1961, după romanul scriitoarei franceze 
Franqoise Sagan, în regia lui Anatole Litvak. Anthony Perkins a 
fost distins cu Premiul pentru cea mai bună interpretare mascu
lină la Festivalul de la Cannes — 1961.

Toma, 
.___ _____ . Vasile
Cosma, Boris Ciornei, Mi- 
haela Murgu, Mihai Nl- 
culescu.

21,30 — Reflector — 
cotidian.

21,40 — Muzicorama 
actualităților 
ușoară.

22,20 — 50 de ani de la înfiin
țarea Conservatorului
„Gheorghe Dima' din 
Cluj.

22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

„Acești Îngeri triști", 
este, după părerea noastră, 
cea mai bună creație dra
matică — dintre cele pu
blicate pînă acum — a lui 
D. R. Popescu. Mai puțin 
pretențioasă decît cea a 
unor lucrări anterioare, 
problematica ei se relevă 
însă pe deplin orga
nică scriitorului — compo
nentă a unei viziuni perso
nale închegate, clare, larg 
cuprinzătoare asupra exis
tenței noastre sociale.

„Acești îngeri triști" este 
o lucidă dezbatere etică, 
strîns legată de curajoasa 
dezbatere socială în actu
alitate. O creație artistică 
străbătută de adevăr, , un 
text de autenticitate și a- 
dîncime analitică a as
pectelor pe care le abordea- 
ză, a caracterelor și compor
tamentelor pe care Ie reflec
tă. O piesă despre și pentru 
tineret, despre aspirația sa 
la fericire și la deplină, 
multilaterală integrare în- 
tr-0 societate funciarmente 
propice unor asemenea as
pirații ; o piesă despre for
ța interioară a tineretului, 
despre sentimentul său de 
responsabilitate socială, 
despre judecata sa ne
cruțătoare, atitudinea sa 
violentă, despre neobosita 
ofensivă față de toți cei 
care — frîne și paraziți so
ciali — le complică și le 
urîțesc existența. Valoarea 
fundamentală a piesei lui 
D. R Popescu este cea a 
relevării unor clare și înal
te sensuri sociale și etice 
în mentalitatea tineretului, 
a unor mari resurse de 
combativitate, a unor bo
gate energii constructive 
subordonate unui ideal de 
viață concret

Nicăieri ideea nu degene
rează în teză, nicăieri see; 
na nu devine locul unei 
uscate, schematice demon
strații didactice. Densă 
idei, nu lipsită de 
moționante momente
rice, „Acești îngeri triști' 
este străbătută de puterni-

cui suflu al vieții sesizate 
și sugerate în complexitatea 
ei contradictorie. Subordo
nată imperativului unei 
atare complexități, lumina
rea esențelor se face 
dat, sub semnul unei 
tinue modificări de 
spectivă

„Acești îngeri triști"
o piesă scrisă cu nerv ; do
mină replicile scurte, fi
rești, expresii alternate ale 
furiei și lirismului. Limba-

de interdependență dintre 
acestea, accentuează 
bilul relativism 
raporturi).

La începutul piesei, pe 
un fundal de bîlci, la o ta
rabă de marionete, eroul 
principal încearcă în za
dar să țintească . acel cen
tru vital care va declanșa 
mișcarea. în alt plan, sol
dat însă cu succes, gestul 
acesta simbolic este propriu 
și dramaturgului. Pentru

cu), nevinovata superficia
litate (Petru). Culpabilii nu 
sînt absolviți de pedeapsă. 
Oamenii adevărați, pur
tători ai unor valori mora
le și sociale, reintră în 
drepturi ; dreptul de a 
arăta cu degetul malforma
țiile și de a se război 
ele; asumarea 
reale, adevărate 
ței ; cunoașterea 
în lumina acestei 
ții i deplina luciditate. Dis-

cronica dramatică

îngeri triști“
de DUMITRU RADU POPESCU

La Teatrul da stat din Tg. Mureș -secția română
jul eroilor, de argou juve
nil, este de-o naturalețe 
cuceritoare. Progresia dra
matică tensiunea crescîn- 
dă a piesei nu este confe
rită atît de ceea ce se în- 
tîmplă, cît de revelarea din 
ce în ce mai adîncită a 
adevărului despre perso
naje, dincolo de aparențe. 
Truvaiul teatral, 
bicei fericit, se 
donează perfect conținu
tului (de exemplu con
fuzia șbil întreținută între 
antecedentele unor perso
naje, sporește sentimentul

dramaturg mișcarea aceas
ta înseamnă 
convingătoare 
psihologică 
„demascare" 
lor. O destrămare a false
lor legături care s-au sta
bilit între 
măști de nepăsare, 
talitate. 
atitudine antisocială l 
insensibilitate, cinism, 
volitate (Silvia). Cad 
măști de 
corectitudine 
moralitate (Marcu, Cristes-

furie gratuită. 
(Ion). 

. fri- 
jos 

cumsecădenie, 
profesională,

pare neîncrederea care 
făcea ca fiecare să poată 
vedea în celălalt multiple 
întruchipări ale răului.

Desigur, judecată cu e- 
xigență în plan formal, pie
sa nu este fără cusur. Ar
hitectonica ei este relativ 
comună și întrucîtva arti
ficială (flash-back-urile în 
memorie, intrarea și ieși
rea inabil concepută 
personajelor din 
Simbolurile sînt 
prea explicite. Conversația 
se angajează greu între trei 
personaje.

Premieră pe țară, remar
cabilul spectacol al colecti
vului de teatru de la Tîrgu- 
Mureș, realizat sub condu
cerea regizorului Eugen 
Mercus este, desigur — pre
misă și rezultat — un spec
tacol de fidelitate față de 
text. Credința în 
matica și 
prețuirea 
alimentat 
de fidelă 
nică, ci și 
ficare superioară. In acest 
sens dezvoltă indicațiile 
autorului scenograful Ko- 
lonte Zsold, prin plasarea 
în spațiul scenic și utiliza
rea în joc a manechine
lor.

Plin de nerv, jocul actori
lor estompează scăderile de 
construcție, menține viu 
pe tot parcursul spec
tacolului ritmul, creează 
numeroase momente de 
tensiune. Mai mult însă, 
grație interpreților, tonu
lui dominant, bogăției de 
amănunte cu care își de
senează personajele, este u- 
șurat procesul de desprin
dere a unor semnificații și 
de transmitere a viziunii 
scriitorului. Prin contri
buție deopotrivă de gîn- 
dire și meșteșug actoricesc. 
Victor Strengaru, Ștefan 
Sileanu, Mircea Chirvăsu- 
ță, Maia IndrieȘ' își uma
nizează personajele, îmbo- 
gățindu-le universurile in
terioare

„Acești îngeri triști" în 
montarea de la Tg. Mureș 
rămîne în primul rînd 
spectacolul afirmării me
morabile a doi tineri in
terprets : Anca î-Ieculce- 
Maximilian și mai ales Ion 
Fiscuteanu. Doi tineri ac
tori cu joc inteligent și cu 
o mare gamă de resurse 
interpretative.

Succesul actorilor 
Tîrgu-Mureș , așteaptă 
fie multiplu reeditat 
includerea acestei valoroa
se piese a lui D. R. Popescu 
și în repertoriul altor tea
tre.

proble- 
sensurile piesei, 
adevărului ei, au 
nu numai efortul 
reprezentare sce- 
pe cel de valorl-
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_ _____ ._ ____ o,
des. „Balul coșurilor" este tot-ț 
odată șl o paradă a jocului I 
popular, o sărbătoare cu cînte- 8 
ce și strigături hazlii, oferind • 
participanților numeroase dis- s 
tracții.

de vînători
Șoferii Gheorghe Zota și Mi

hai Vasile, din Bacău, au por
nit la vînătoare de iepuri îna
inte de deschiderea sezonului. 
Noaptea, cu mașina, la lumina 
farurilor. Mihai Vasile conducea 
autoturismul T.A.P.L. Bacău, pe 
tarlalele întreprinderii agricole 
de stat Șerbești, iar Gheorghe 
Zota țintea. Și au țintit așa 
pină au împușcat o grămadă de 
iepuri, valorînd aproximativ 
3 000 de lei. Vînătoarea le-a 
fost însă întreruptă de organele 
de miliție, care le-au luat și 
iepurii și puștile — ba le-au în
tocmit și dosare de trimitere în 
judecată. în aceeași noapte, în 
raidul întreprins de Inspectora
tul de miliție al județului Ba
cău pe raza comunelor Răchi- 
toasa, Zemeș și Helegiu au fost 
prinși încă 15 braconieri care vî- 
nau iepuri și căprioare. După 

acum se vede, „vînătoarea" 
fost bogată.

„Balul
coșurilor"» a

Potrivit tradiției, în ultima 
duminică a lunii noiembrie, lo
cuitorii comunei Vărșag, din ju
dețul Harghita, se string la că
minul cultural, pentru a petre
ce împreună. La miezul nopții, 
se desfac coșurile aduse de fie
care familie, pline cu fel de fel 
de bunătăți, destinate mesei co
mune. Acest obicei se datorește 
faptului că de la un capăt la al
tul al comunei sint distanțe f1', 
zeci de kilometri și locuitorii 
prea au ocazia să se intîlneascil |

Arde?
E frig, se aprind focurile. Co- | 

respondența din ultimele zile a- 
duce pe prim plan o problemă ■ 
de larg interes : prevenirea in- i 
cendiiior. Cazurile * semnalate 
impun măsuri de prevenire a | 
incendiilor în întreprinderi, în 
gospodăriile personale — pretu- I 
tindeni. în numai cîteva zile au I 
izbucnit incendii : la o șiră de 1 
porumb-știuleți (30 de yagoa- I 
ne I) a C.A.P. Peștera-Conștțp- I 
ța; Ia un vagon cu molifta ^țn I 
gara Brașov ; la un aitul, , 
căreat cu bumbac, în gara Pu
cioasa , la depozitul de lemne | 
nr 9 din București ; în cîteva 
barăci forestiere și parchete de 
pădure (6 din Argeș, 5 din Gorj, 
4 din Dîmbovița etc.). Cauzele ? ' 
Focuri lăsate fără supraveghe- I 
re, copii jucindu-se cu focul, ți
gări aprinse aruncate la intim- I 
plare, coșuri necurățate. Cum , 
vedeți, toate poartă amprenta 
neglijenței. Motiv pentru care și | 
atragem stăruitor atenția tutu
ror.

S-a întâmplat |
| la Tecuci

Aflat în trecere prin Tecuci, 
soldatul Costel Enache a pier
dut două obiective pentru apa
ratul de proiecție-film, pe ecran 
lat, aparfinind unității militare 
din care face parte. Cum s-au 
petrecut lucrurile ? Ducindu-se 
la gara orașului Tecuci, a lăsat 
intr-o mașină cele 2 obiective, 
după ce in prealabil rugase șo
ferul să-l aștepte cîteva minute. 
Or, conducătorul auto nu s-a fi- 
nut de cuvint. El a descărcat 
cutiile cu obiective, pe trotuar 
— și a plecat. Cină s-a întors 
soldatul, nu le-a mai găsit. A- 
cum trebuie sâ le plătească — 
și obiectivele respective costă nu 
mai puțin de 13 000 de lei. Cine 
știe ceva despre obiectele pier
dute în această împrejurare este 
solicitat să anunțe miliția ora
șului Tecuci.

Miere...
amară

Ca jurisconsult la Uniunea ju
dețeană a cooperativelor de 
consum (Ilfov), Ion Grigorescu, 
din București (strada Logofăt 
Tăutu 33), cunoștea legile. Știa 
și ce-I așteaptă în cazul neres- 
pectării lor. Și totuși... Timp de 
trei ani a încheiat contracte cu 
unsprezece cooperative de con
sum, oferind spre vînzare... mie
re de albine. Deși nu avea „de
cît" patruzeci de stupi, de pe 
urma cărora putea să culeagă 
800 kg de miere anual, el a 
contractat aproape 10 tonfe, cule- 
gind 
vede, 
nele 
Cum 
cest timp organele financiare ale 
uniunii 7 Au... roit în 
parte ?

fraudulos (era, cum se 
mai strîngător decît albi- 
dumisale) 141 840 de lei. 
de nu s-au sesizat în a-

altă

de iRubrică redactată 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"
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întoarcerea tovarășului
Vasile Vîlcu

Luni s-a înapoiat în Capitală tova
rășul Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
care, la invitația Partidului Comunist 
din Japonia, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

din Japonia
La sosire, pe aeroportul Băneasa. 

au fost prezenți tovarășii Constan
tin Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., și Ghizela Vass, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

A părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie, Gavro Altman, redactor- 
șef al revistei „Komunist", organ al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care, la invitația revistelor „Lupta de 
clasă" și „Contemporanul", a făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Ștefan Voicu, redactor-șef al 
revistei „Lupta de clasă", și de Geor
ge Ivașcu, redactor-șef al revistei 
„Contemporanul".

Luni seara a 
pesta delegația 
al Organizației , __
de Virgil Radulian, președintele co,n- 
siliului, pentru a lua parte la Con
ferința internațională pentru drep
turile copilului organizată de ~ 
tetul internațional al mișcării 
n;i si adolescenți de pe

plecat spre Buda- 
Consiliului Național 
Pionierilor, condusă

Comi- 
de co- 

lîngă 
F M.T.D., cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la adoptarea de către O.N.U. 
a Declarației drepturilor copilului.

Aniversarea muzeului
din orașul

9
fîntu Gheorghe

La Sfîntu Gheorghe s-au desfășu
rat duminică și luni manifestările 
prilejuite de aniversarea a 90 de 
ani de la înființarea muzeului 
localitate. Cu acest prilej, in 
Teatrului maghiar de stat din 
a avut loc o adunare festivă.

Dr. Szekely Zoltan, directorul 
zeului, a vorbit despre rolul impor
tant pe care l-a avut această insti
tuție în viața culturală a locuitori
lor de pe aceste meleaguri.

Colectivul sărbătorit a fost felicitat 
de reprezentanți ai Comitetului ju
dețean Covasna al P.C.R. și ai unor 
instituții muzeale din țară. In con-

din 
sala 
oraș

mu.

tinuare, vicepreședintele consiliului 
popular județean, Santa Carol, a în- 
mînat unor specialiști și colaboratori 
ai muzeului distincții acordate de 
Consiliul de Stat.

S-a dat apoi citire textului unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU prin care colectivul 
muzeului își exprimă recunoștința sa 
față de conducerea de partid și de 
stat pentru grija permanentă acor
dată dezvoltării științei și înfloririi 
culturii, răspîndirii cuceririlor aces
teia în rîndul poporului.

■ (Agerpres)

Sosirea delegației Conferinței Federale 
a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor 

din Iugoslavia
Ieri a sosit în Capitală delegația 

Conferinței Federale a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia, condusă de tovarășul Liub- 
cio Arsov, vicepreședinte al Confe
rinței Federale, care, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră. Lâ sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului Na
țional, Vasile Potop, secretar al con
siliului, și Constantin Dumitrescu, se-

\ _______________

cretar al Consiliului municipal Bucu
rești al Frontului Unității Socialiste.

După-amiază, delegația a făcut o 
vizită la Consiliul Național al Fron
tului Unității Socialiste. La primire 
au participat tovarășii Tamara Do- 
brin și Ion Tui cu. vicepreședinți ai 
Consiliului Național, și Mihail Leven
te, secretar al consiliului. A fost de 
față ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Pe marginea meciului de fotbal’ cu Grecia

V

?

Plecarea unor
delegați români la

lucrările unor comisii

TELEGRAMĂ
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Ihsan 
Sabri Caglayangil, pentru felicitările 
transmise cu prilejul noii sale numiri 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Turciei.

permanente C.A.E.R
Luni la amiază a plecat la Moscova 

tovarășul Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, însoțit de con
silieri și experți, pentru a participa 
la lucrările Comisiei permanente ale 
C.A.E.R. pentru comerț exterior.

*

O delegație a Ministerului Ener
giei Electrice, condusă de Cristinel 
Vîlciu, adjunct al ministrului, a ple
cat luni în R.D. Germană, pentru a 
participa la cea de-a 30-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru energie electrică, ce se va des
fășura între 18 și 23 noiembrie la 
Berlin.

(Agerpres)

Maiștri și ingineripentru
(Urmare din pag. I)

anul tre-posturi. Așa s-a întimplat 
cut, cind din totalul de absolvenți 
repartizați combinatului, ------ •' ""
la sută s-au prezentat la angajare, 
așa a rămas situația și în acest an, 
cind procentul celor sosiți este mai 
ridicat, dar nesatisfăcățor. Să mai 
adăugăm că ne sînt repartizați in
gineri care absolvă o facultate cu se
diul în București — centru .neside
rurgic — care deci nu are cele mai 
prielnice condiții spre a asigura pre
gătirea temeinică a viitorilor specia
liști în domeniul metalurgiei ? Că 
așa stau jcrurile o dovedește și fap
tul că ti ’’ profesori de specialitate 
trebuie s facă naveta intre Bucu
rești și ( alați pentru a se docu
menta asupra tehnologiilor de fabri
cație, asupra funcționării agregate
lor siderurgice. Cum s-ar putea re
media această situație defavorabilă ?

După cum se știe, la Galați e- 
xistă Un institut politehnic, care, cu 
excepția unui număr foarte mic de 
cadre proprii ce se pregătesc la 
cursurile serale în specialitatea TCM 
— ramură nespecifică combi
natului — nu dă nici un specialist 
celei mai mari întreprinderi gălă- 
țene. Desigur, actualul profil al in
stitutului era adecvat necesităților 
din anul înființării sale, dezvoltării 
șantierului naval gălățean. Dar de a- 
tunci s-au petrecut schimbări esen
țiale în structura industrială a țării 
noastre, a Galațiului. Dacă n-ar fi 
să aducem ca argument decit însăși 
existența combinatului, nostru side
rurgic, cu sporitele sale cerințe, ac
tuale și de perspectivă, în forma
rea inginerilor siderurgiști, și tot 
cred că s-ar cuveni luată în consi
derație ideea înființării unei facul
tăți metalurgice în cadrul Insti
tutului politehnic din Galați. Con. 
tinua perfecționare a procesului de 
producție și a metodelor de muncă, 
existența unui centru, în continuă 
dezvoltare, de cercetare uzinală în 
domeniul siderurgiei, numeroase la
boratoare în secțiile de producție 
dotate cu cele mai moderne apa
rate de determinare rapidă a re
zultatelor de care dispune Combi
natul siderurgic din Galați ar per
mite cu certitudine și o îmbunătă
țire substanțială a pregătirii viito
rilor ingineri și maiștri siderurgiști 
pentru combinatul nostru și pentru 
toate celelalte centre siderurgice din 
țară.

Există și un alt aspect al problemei 
puse în discuție. Cerințele impuse de 
nivelul ridicat al dotării tehnice a în
treprinderilor, de eficiența economică 
a producției cer o continuă perfec
ționare a cadrelor pe toate treptele 
procesului de producție. în această or
dine de idei, mi se pare deosebit de 
bună măsura prevăzută în directivele 
de partid de a conferi ministerelor

numai 38

economice și chiar direct întreprinde
rilor industriale un rol mai activ în 
pregătirea și perfecționarea muncito
rilor și tehnicienilor. Fiind direct inte
resate în rezultatele acestei activități, 
ar fi de aștepta^ să existe o perfectă 
conlucrare între întreprinderi și fo
rurile lor tutelare pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare perfecțio
nării. profesionale a cadrelor. Și, în 
general, există o'asemenea conlucrare; 
dar nu lipsesc nici excepțiile. Vin din 
nou.cu un exemplu vizind combinatul 
nostru, care are însă rezonanțe mai 
largi pentru economia noastră națio
nală.

în anul de pregătire profesională 
uzinală 1968 au absolvit cursurile de 
ridicare e calificării peste 1 000 de 
muncitori, iar în acest an, numai pînă 
în prezent au frecventat asemenea 
cursuri circa 5 500 de muncitori. Spre 
•’---''sebire de anii anteriori, am organi- 
^«c^acum frecvent cursuri pentru ca
lificarea muncitorilor din categoriile 
sunerioare în a doua meserie (poli
calificare), am început ciclurile de 
perfecționare a maiștrilor în pro
bleme de relații de muncă (condu
cerea și instruirea personalului, 
perfecționarea metodelor etc.). înce- 
pînd cu anul școlar 1969—1970, 255 de 
muncitori vor fi pregătiți prin forma 
uceniciei la locul de muncă. Dacă pre
cizăm că media de vîrstă a nersona- 
lului din combinat este de 26 de ani. 
cred că este explicabilă preocuparea 
intensă pentru ridicarea calificării și 
specializării prin felurite forme de 
studiu. Toate acestea au făcut nece
sară existența unui corp școlar pe 
platforma combinatului, construcție 
care a fost hotărîtă în ședința de co
legiu a Ministerului Industriei Meta
lurgice. la 15 iulie 1967. întocmindu-se 
și documentația necesară. Dar. de 
atunci și pînă în prezent. între orga
nele d" resort ale întreprinderii noas
tre si M I.M s-a nj-rtat o Ium’S cores
pondență. ce poate fi adunată într-un 
volum respectabil. în acest răstimp am 
fost nevoiți să mutăm cursurile de 
scurtă durată în două localuri, iar în 
prezent s-a conturat „perspectiva" 
unei noi mutări. De fiecare dată au 
fost investite sume mari deoarece clă
dirile repartizate — departe de plat
forma combinatu’ui si greu do folo
sit — erau grav deteriorate. (Uneori, 
forul tutelar ne-a recomandat folosi
rea unor construcții existente, dar re
comandarea n-a putut fi pusă în apli
care deoarece acestea erau ocupate d" 
instalații ce deservesc procesul de 
producției

Readucem In discuție asemenea 
neîmpliniri din dorința de a le înlă
tura, de a ne îndeplini, implicit, e- 
xemplar sarcina trasată de Congresul 
al X-lea al partidului privind ridica
rea pe o treaptă superioară a pregă
tirii profesionale a cadrelor, necesare 
economiei noastre naționale.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 
noiembrie. In țară : Vremea va fi în 
general umedă, mal ales la începutul 
intervalului. Cerul va fl variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi locale, 
mal frecvente în jumătatea de nord- 
vest a țării. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 5 șl plus 5 
grade, iar maximele între 6 și 14 
grade. Ceață locală. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cer mal mult 
noros. Va ploua în prima parte a in
tervalului. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară. Ceață.

C. D. Stahi

Premieră

Bulandra"

Retrospectiva

din zona

Muzeul de artă din Iași 
ganizează în anul 1970 o 
poziție retrospectivă a picto
rului moldovean C. D. Stahi, 
cu ocazia împlinirii a 50 de 
ani de la moartea sa. Persoa
nele care posedă lucrări ale 
artistului sînt rugate să anunțe 
Muzeul de artă-Iași, str. Pala! 
nr. 1, telefon 12827.

la teatrul
Lucia Sturdza

Vineri, 21 noiembrie, ora 20, 
va avea loc la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" — în sala 
din bd. Schitu Măgureanu 1, 
Podul Izvor — premiera capo
doperei dramaturgiei scandi
nave „STRIGOII", de Henrik 
Ibsen. Regia spectacolului a- 
parține Mariettei Sadova și 
tînărului regizor Gheorghe Mi- 
letineanu. Decorurile sînt sem
nate de arh. Dan Jitianu, iar 
costumele de George Ștefă- 
nescu. în distribuție : Beate 
Fredanov, Ștefan Ciubotărașu, 
Virgil Ogășanu, Elena Caragiu 
și Dan Herdan.

România in Austria
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Dumitru Aninoiu a fost 
numit în funcția de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Austria, 
în locul tovarășului 
care a fost rechemat 
nisterului Afacerilor

Gheorghe Pele, 
în centrala Mi- 
Externe.

(Agerpres)

Stat
Cronică

Prin decret al Consiliului de 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Giosan a fost elibe
rat din funcția de ministru al agri
culturii și silviculturii, primind alte 
însărcinări.

Prin același decret, în funcția de 
ministru al agriculturii și silvicul
turii a fost numit tovarășul Angelo 
Miculescu.

Suporterii fotbalului românesc au 
înregistrat cu legitimă satisfacție ca
lificarea echipei noastre la turneul fi
nal al cupei „Jules Rimet". Bucuria 
și prețuirea pe care amatorii de fot
bal le manifestă pentru performanța 
reprezentanților României sînt fi
rești. Calificare»'. tricolorilor s-a rea
lizat la capătul unui șir de meciuri 
grele, care, cum am mai subliniat, au 
solicitat vreme de peste un an și ju
mătate puterile reunite ale specialiș
tilor și jucătorilor din lotul reprezen
tativ, Subliniem că acest examen de 
lungă durată a fost trecut cu succes, 
deși rivalii aveau renumele echipei 
Portugaliei, tradiții fotbalistice ca el
vețienii ori ambiții întemeiate 
progrese tehnice și rezultate ale 
formații elene.

Toate considerentele de mai 
justifică într-adevăr satisfacția

pe 
noii

sus 
su

porterilor fotbalului, care năzuiesc 
după o performanță cu răsunet inter
național din partea echipei României. 
Și nu putem să nu felicităm pe fie
care dintre componenții formației 
noastre reprezentative pentru com
portarea lor generală bună. Toți ju
cătorii „tricolori" au dovedit atît la 
pregătiri, cît și pe terenul de joc 
dăruire de sine și multă ambiție, sus- 
ținînd în mod onorabil prestigiul fot
balului românesc la întrecerile preli
minare ale campionatului mondial.

Este, totuși, momentul să ne în
trebăm dacă între bucurie și eufo
rie putem pune semnul egalității. 
Nouă nu ne-a fost și nu ne este 
caracteristic, indiferent de dome
niul activității, să umflam lucrurile 
ca pe un balon, bucuria succesului 
nu ne predispune la exagerări. Dim
potrivă, am fost î“-.'i;.-.;: -
parte din educația noastră — 
păstrăm simțul realității, să 
cu luciditate și părțile bune, 
părțile cenușii, neajunsurile 
proprii.

Din acest punct de vedere 
constructiv ne-am propus să

învățați — face 
să ne 

privim 
dar și 
muncii

realist,
....... formu

lăm cîteva considerente asupra me
ciului de fotbal România—Grecia, a 
cadrului în care s-a desfășurat, a 
ecoului declanșat în presă, la ra
dio, la televiziune.

I
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*
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Prezența Complexului pen
tru industrializarea lemnului 
Comănești în sfera de pro
ducție a economiei forestiere 
aduce un spor important în 
acțiunea de valorificare a ma
sei lemnoase din întinsele pă
duri ale Văii Trotușului.

Construit într-o zonă în care 
meșteșugul lemnului cunoaște 
valoroase tradiții, complexul 
din Comănești este un ansam
blu arhitectonic impunător nu 
numai prin geometria forme
lor, ci și prin capacitatea sa de 
producție. Mobila, plăcile de 
placaj și furnir ori plăcile 
fibrolemnoase fabricate aici 
sînt exportate astăzi în peste 
30 de țări ale lumii.

La numai șapte ani de la 
intrarea în funcțiune a primei 
sale fabrici de mobilă curbată. 
C.I.L. Comănești a devenit o 
unitate capabilă să realizeze 
produse competitive pe piața 
mondială Demn de consemnat

este faptul că mai mult de 30 
la sută din întreaga sa pro
ducție se exportă. Colectivul 
complexului depune un mare 
efort de creație tehnică pen
tru creșterea și diversificarea 
producției, menită a satisface 
în condiții tot mai bune exi
gențele pieței interne și exter
ne. Numai fabrica de mobilă 
curbată reunește șase secții 
specializate.

Dar să facem cunoștință cu 
cîteva din piesele de mobilier 
ale acestui complex.

Cuierul-pom tip „A" soluțio
nează practic depozitarea hai
nelor într-un spațiu restrîns 
putînd fi amplasat în colțul 
încăperii. El este confecțio
nat din cherestea de fag, iai 
elementele-suport pentru haine 
și pălării, precum și picioarele 
sînt curbate, conferindu-i ast
fel rezistența necesară.

Tot din lemn de fag curbat

ficitare la capitolul tehnică). Scăde
rea generală a nivelului activității în 
teren a avut drept urmări insufi
cienta siguranță în apărare, neglija
rea marcajului jucătorilor adverși (ti
pică in privința aceasta fiind liber
tatea de mișcare de care s-a bucu
rat atacantul grec Domazos), un slab 
serviciu de pase la mijlocul terenu
lui, toate acestea generînd un atac 
răvășit ca și absența cvasicompletă 
a contraatacului surprinzător — unul 
din capitolele forte ale echipei noas
tre.

Dar ceea ce se impune a fi corec
tat cu perseverență sînt — după opi
nia noastră — minusurile în pregă
tirea psihică a fotbaliștilor români, 
care i-au făcut să nu poată aborda 
calm și fără complexe tocmai o a- 
semenea partidă cu caracter decisiv, 
să depășească cu greu momentele di
ficile (așa cum s-a întimplat după 
primirea golului la începutul reprizei 
a doua).

în această ordine de idei, a unei 
analize lucide, de mare folos sînt și 
aprecierile unor personalități fotba
listice de peste hotare. în mod ofi
cial, public, sau în particular, Mihail 
Andrejevici (președintele Comisiei 
de arbitraj a F.I.F.A), Joao Saldanha 
(antrenorul echipei Braziliei), dr. 
Jose Antunes (selecționerul echipei 
Portugaliei) și numeroși alții s-au 
exprimat elogios despre progresele 
și rezultatele fotbaliștilor români. 
Dar ei au formulat în mod priete
nesc unele observații de natură cri
tică juste și utile, credem noi, pen
tru perfecționarea echipei reprezen
tative. De exemplu, primele două per
sonalități citate mai înainte au avut 
obiecții serioase Ia starea pregătirii 
atletice a jucătorilor români, su- 
gerînd îmbunătățirea radicală a a- 
cesteia în vederea partidelor din 
Mexic. Poate nu este lipsit de inte
res să adăugăm și opinia unui cu
noscător al fotbalului nostru, zia
ristul italian Cesare Trentini, care, 
după meciul cu Portugalia, declara în 
paginile revistei „Fotbal" : ...„Forța 
de șoc a atacului trebuie mărită, mai 
ales pentru întîlnirea cu Grecia" (!)

Pledînd pentru exigență sporită, 
chiar în clipele de bucurie, propu
nem federației de specialitate să nu 
confunde performanța la nivelul e- 
chipei naționale cu situația genera
lă din fotbalul nostru. Desele și in- 
dreptățitele observații cu privire la 
discrepanța dintre nivelul „naționa
lei" și nivelul la care evoluează cele 
mai multe formații de club trebuie 
să constituie un important capitol 
de reflecție și de acțiuni practice 
sistematice, perseverente, pentru fe
derație, cluburi, pentru toți specia
liștii, inclusiv pentru noi, cronica
rii sportivi.

Proba realei valori a fotbalului 
nostru va fi dată în Mexic, în con- ’ 
fruntarea cu școli fotbalistice de mare 
clasă de pe conți,nențul european,.și 
de pe cel sud-american.

Crearea tuturor premiselor care să 
situeze fotbalul nostru pe un loc cît 
mai onorabil în ierarhia mondială 
trebuie să mobilizeze energiile, pri
ceperea și voința tuturor jucătorilor 
și antrenorilor. După opinia noastră, 
este necesară elaborarea fără întîr- 
ziere ă unui program minuțios de 
pregătire pentru „mondialele" din 
1970 care — pe baza unei analize 
atente — să-și propună consolidarea 
experienței cîștigate. continuarea 
muncii de selecție și de concentrare 
a. jucătorilor de valoare la lotul na
țional, îmbunătățirea substanțială a 
pregătirii fizice, ca și a celei de or
din psihic a tuturor componenților 
lotului.

Această etapă de pregătire trebuie 
să aibă ca rezultat final. alcătuirea 
unei reprezentative capabile să facă 
față, cu cinste oricărei confruntări, 
oricărui joc, indiferent cît de mare 
ar fi miza lui.

Toate aceste cerințe, îndeplinite 
prin eforturile sporite ale celor in
teresați. vor da un plus de siguran
ță suporterilor români cu privire Ia 
comportarea echipei lor favorite in 
turneul final al campionatului mon
dial. Cultivînd un climat de lu
ciditate» și activitate serioasă, exi
gentă, să realizăm — pe fondul per
formanței meritorii a echipei repre- 

j — evoluția continuă a fot- 
românesc.

Cine a fost duminică pe sta
dionul „23 August" nu se poate 
să nu fi rămas impresionat de am
bianța sărbătorească pe care o îm
brăcase întreaga arenă. Dar origina
litatea exacerbată a cîtorva specta
tori a provocat note false. Acutele 
iscate de sirene, petarde și instru
mente de percuție s-au constituit 
laolaltă într-un veritabil asalt al tim
panelor spectatorilor și ale jucători
lor înșiși, cărora tensiunea întrecerii 
le era și așa mai mult decit sufi
cientă. De asemenea, trebuie să spu
nem că rezultatul meciului a provo
cat la unii o declanșare de euforie 
exagerată, care s-a resimțit puternic 
în emisiunile sportive ale televiziu
nii și în reportajele din presă —. in
clusiv din paginile ziarului nostru — 
consacrate meciului în cauză. Lo
cul analizei, al comentariului o- 
biectiv al unui rezultat de egali
tate l-au luat în exclusivitate 
exclamațiile de satisfacție în fața 
calificării pentru Mexic. Nimic 
de spus. Rezultatul este — din acest 
punct de vedere — meritoriu și îm
părtășim întru totul bucuria pentru 
noua perspectivă deschisă fotbalului 
românesc. Dar, fără nici un gînd 
de minimalizare a unui asemenea 
succes, putem trece cu vederea re
zultatul la limită obținut de jucătorii 
noștri în întîlnirea de duminică ? 
Firește, nu putem contesta că am 
dobîndiț punctul necesar calificării. 
Dar tot atît de adevărat este că nu 
am repurtat o victorie pe cîmpul de 
joc. Și atunci, cum putem înțelege e- 
misiunea de televiziune consacrată a- 
cestui meci ? Beție de cuvinte, toas
turi, șampanie și urări, neavind nici 
în clin nici în mînecă cu rezultatul rea) 
al acestei partide de fotbal, iată im
presia produsă de emisiunea „Tele- 
sport" de duminică seara.

Oare gesturile de megalomanie 
sînt de folos echipei naționale, 
jucătorilor și tehnicienilor ei, între
gului nostru fotbal ? Categoric, nu I 
Calificarea la „mondiale" — perfor
manță meritorie, de prestigiu, reali
zată în 
echipa de 
trebuie să . .
unei atmosfere de lucru serioasă, 
analitică, la creșterea responsabilită
ții tuturor celor ce au un cuvînt de 
spus pentru progresul fotbalului nos
tru.

Este, evident, în Interesul evoluției 
pozitive a selecționatei noastre, a 
nivelului fotbalului în general ca 
federația de specialitate, cu ajuto
rul cluburilor și tehnicienilor, să a- 
nalizeze cu maximă luciditate în
treaga comportare a echipei repre
zentative la jocurile preliminare 
pentru campionatul mondial, să con
solideze părțile bune și să treacă la 
înlăturarea neajunsurilor. Și, fără 
îndoială, dincolo de succesul ge
neral — adică performanța califi
cării — un loc aparte în atenția 
forului federal ar fi bine să-l ocupe 
acest ultim meci al echipei națio
nale. Să recunoaștem deschis — uti- 
lizînd drept termeni de comparație 
jocul românilor contra portughezi
lor, ca și coordonatele valorice deja 
afirmate și prețuite ale fotbaliștilor 
noștri — că evoluția tricolorilor în 
partida cu reprezentativa elenă n-a 
îndreptățit deplin așteptările publi
cului. Dimpotrivă — 
neam — și prin joc, 
a lăsat multora un 
ment de neîmplinire, 
și chiar decepție.

Dar să privim îndeaproape desfășu
rarea meciului de duminică. Momen
tele de fotbal autentic din prima par
te a jocului dădeau speranțe — pe 
deplin îndreptățite — intr-o victorie 
clară și spectaculoasă a naționalei 
noastre. într-unul din asemenea mo
mente s-a și marcat golul echipei 
române. Dar pe măsură ce timpul 
se scurgea, în ciuda marii risipe de 
energie, jucătorii noștri au construit 
tot mai puține faze de fotbal pe mă
sura capacităților tehnice dovedite cu 
prilejul altor partide, între care re
centul meci contra formației portu
gheze. în toate compartimentele e- 
chipei s-au manifestat scăderi, pro
babil și datorită faptului că în mod 
inexplicabil fotbaliștii români s-au a- 
liniat jocului în forță, de uzură și, 
oarecum, la întimplare al adversari
lor lor (stil caracteristic echipelor de

mod corect de către 
fotbal a României — 

îndemne la instaurarea 
lucru serioasă.

Valerio MIRONESCU

așa cum spu- 
și prin rezultat 
oarecare senti- 
de insatisfacție

zentative 
bălului

PĂPUȘI PENTRU COPIII NOȘTRI

o frumoasă

(Urmare din pag. I) și tînărul in-

La recentele contractări cu co
merțul, I.I.S. „Arădeanca" a pre
zentat 10 modele 'noi de păpuși, 
care vor fi livrate magazinelor de 
desfacere chiar în primul trimes
tru al anului 1970. Fantezia crea
torilor păpușari din orașul de pe 
malurile Mureșului a pledat și de 
astă dată pentru bunul renume al 
unității arădene. Ei s-au înfățișat 
cu multe noutăți, între care pă
pușile cu accesorii — în pătuț și 
în coșuleț — și cm 
păpușă — de peste 50 cm. lun
gime — realizată cu dispozitiv de 
mers. Intr-o ținută elegantă, cu 
părul într-o diversitate de culori 
și coafuri, noile păpuși au întru-

nit sufragiile reprezentanților co
merțului.

Tot de la „Arădeanca", maga
zinele vor primi o gamă largă 
incluzînd 12 modele noi de figu
rine „plastisol", întruchipmd mult 
îndrăgitele personaje din lumea 
neuitatului Walț Disney. Alte 
figurine înfățișează fotbaliști — 
reprezentanți ai unor cluburi 
sportive de cea mai mare popu
laritate.

In imagine, cîteva din păpușile 
arădene, ce se desfac în aceste 
zile prin magazinele specializate.

Foto : M. Cioc

îmi desenează noua lu
crare pe rîul Iadului, la 
Leșu. Mi-o laudă :

— Una dintre 
frumoase lucrări 
nice din țară.

se execută suportul pentru îm
brăcăminte și încălțăminte. 
Finisat cu șerlac — în culoa
rea nucului — se armonizează 
cu orice tip de mobilier.

Măsuța pentru radio, tele
fon, realizată din elemente de 
fag masiv prelucrat prin abu
rire, iar placa superioară — 
din placaj de fag, rezistent, 
este finisată cu șerlac natural, 
în culoarea nucului.

C.I.L.-Comănești mai pro
duce 14 tipuri de scaune, în
tre care scaune curbate tapi
sate cu materiale de calitate 
superioară : iarbă de mare 
poliuretan, vată și stofe de 
mobilier cu texturi moderne, 
în culori pastelate. Scaunele 
netapisate au și ele o linie ele
gantă. comodă și sînt finisate 
cu șerlac natural în culoarea 
nucului. Anul acesta, fabrica 
de mobilă curbată din cadru) 
C.I.L. Comănești produce 
650 000 de scaune-etalon
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cele mat 
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înaltă tehnicitate, o înaltă 
organizare. Trebuie bine 
gîndită. Termenul de dare 
în funcțiune este scurt, 
1972. Barajul din beton și 
anrocamente este al doilea 
ca mărime după cel de la 
Lotru. Lotrul are 120 m, 
Leșu va avea 60 m. Va fi 
primul baraj cu mască de 
beton, cu placă, cu scut, de 
beton. Volumul de anroca
mente ; circa șase sute de 
mii de metri cubi. Leșu 
va acumula douăzeci și opt 
de milioane de metri cubi 
de apă și va alimenta Ora
dea. în etapa a doua. îm
preună cu apele rîului Dră- 
gan, va alimenta o centrală 
subterană. în satul Mun
teni se studiază 
unui baraj de 
sare și a ' 
turistic. în momentul 
față, din galeria de deviere 
a barajului Leșu au fost 
executați 112 m, din totalul 
de 312. S-au executat circa 
șaizeci Ia sută din drumul 
de acces la carieră și 
cincizeci la^ sută rli-' pxca- 
vațiile mal drept-baraj.

G-nim o? Va'ea Iadului 
Apele tulburi se rostogo
lesc la vale pentru a se în- 
tîlni cu apele Crișului 

Intrînd pe malul Someșu
lui, ne oprim la Cetate, a- 
colo unde se întîlnesc 
Someșul Rece și Someșul 
Cald pentru a curge mai 
departe împreună spre Cluj. 
Venim pe malul drept Aici, 
șeful șantierului. Marius 
Mălai, ne întîmpină cu co
lectivul său care. în anii 
ce vin, va ataca barajul de

Tarnița, barajul
Fîntînele, centrala sub

terană de la Mărișelu (tip 
Argeș) de 220 MW, centrala 
supraterană Tarnjța. Deo
camdată ne aflăm pe digul 
de la Gilău, în fața Some
șului, care curge pe noua 
sa albie ca pe un cerdac, 
în timp ce săpăturile înain
tează tot mai mult pe ma
lul sting

hidrocentrale
giner, care abia a împlinit 
treizeci și patru de ani, se 
vede acum în conducerea 
marelui complex de lucrări 
hidroenergetice din nordul 
Transilvaniei, plin de elan, 
de încredere și cutezanță. 

Barajul de la Gilău va a- 
vea o sută treizeci de me
tri lungime și va fi pre
văzut cu prize de alimen-

solvit 
Șeful 
Alexa 
tut calea de la 
Argeș și de la 
Cluj. Menționăm, cu 
leași elemente blv6l 
pe Alexandru Poruțiu, șe
ful lotului, și pe mecanicul 
Iosif Pășcălău. Toți aceș
tia oferă o garanție mo
rală de netăgăduit că lucră-

„școala" Argeșului, 
brigăzii de mineri, 
Moldovan, a străbă- 

Bicaz la 
Argeș la 
-j ace- 

biografice.

c’
i Someșul va spori potențialul

j

■■

unui
execuția 
compen- 
complex 

de

Marius Mălai este de loc 
din Cluj, A fost șef de lot 
la Argeș-baraj, lucrînd a- 
colo de la primele galerii 
pînă la încheierea lucrări
lor anexe. Ne vorbește 
cu emoție despre termina
rea barajului și despre în
chiderea apei la lacul de a- 
cumulare. La Argeș i s-au 
născut cei doi copii. Marius 
și Doina. La Argeș a fost 
decorat pentru rezultate 
deosebite în muncă, după 
ce a preluat activități de 
răspundere și învățăminte 
de la inginerii Gh. Sălăjan 
și Gh. Zaharia. care acum 
sînt la Porțile de Fier, ce 
la inginerul Viorel Dămlă 
Argeșul, a fost poarta spre

tare, Modelînd albia lacu
lui, el aduce între munții 
Transilvaniei o oglindă de 
optzeci și patru de hectare. 
Clujenii vor alerga în zi
lele lor de vacanță spre a- 
ceastă cupă de cleștar în 
care se vor răsfrînge ce
rul și norii, pădurile și 
creștetele munților albaștri.

Constructorii noului o- 
biectiv aduc cu ei expe
riența marilor șantiere e- 
nergetice. inginerul Dumi
tru Pușcă vine de la Ar
geș Maistrul Petre_ Toșa a 
fost muncitor ' .
devenit șef de brigadă la 
Argeș. Șeful de brigadă 
Wolfort este
Mare. Vasile Pășcuță a ab-

la Bicaz, a

din Baia

rile sistemului hidroener
getic din nordul Transilva
niei se vor desfășura la 
termen, în cele mai bune 
condiții tehnice. Cu privi
rea ațintită de-a lungul a- 
pelor repezi, de-a lungul 
văilor sălbatice, ei ne fac 
să vedem pe ecranul ima
ginației proiecțiile acelor 
creații tehnice care vor 
preschimba imensele forme 
ale naturii, aducînd un plus 
de forță și de civilizație a- 
cestor frumoase meleaguri

Ne reîntoarcem la Cluj 
și ne gîndim la strînsa le
gătură pe care Someșul a 
avut-o dintotdeauna cu a- 
cest splendid oraș, pe care 
îl străbate dintr-un capăt

in celălalt. Iar cind tre
cem cu pasul străzile tă
cute și grave, sunetul ape
lor pe bulevard, vuietul 
cascadelor pe treptele de 
temelie ale municipiului 
ne sugerează muzicalitatea 
unei balade. Someșul co
boară u"'1------ ' —'
g'iros 
cind , ___  __ ___
renților de pădure, pulberea 
fină a crestelor destrămate 
în spume. Orașul a absor
bit Someșul, l-a făcut cap
tiv între clădiri, l-a legat 
cu poduri. El este dinamul 
orașului și aduce în plin 
centru imaginea simbolică 
a energiilor naturale. Bas
tioanele medievale, turlele 
cu orologii, marile sfeșnice 
din dreptul fațadelor cu 
multe etaje, troleibuzele, 
arborii seculari vin să se 
privească în oglinda tulbu
rătoare a Someșului. Dar în 
curînd el nu va mai fi 
doar un simplu element de
corativ al Clujului, ci va 
face cunoștință cu turbi
nele subterane, cu paveze- 
le de beton ale barajelor, 
repetînd spectacolul pe care 
îl dau Bistrița, Lotrul, Ar
geșul de-a lungul Carpați- 
lor ; în anii noului cincinal, 
Someșul va primi acele 
clepsidre care toarnă in 
turbine clipe de aur. Fie
care turbină nouă este me
nită să devină un fus al 
ceasornicului electric care 
accelerează timpul țării. 
Munții și pădurile capătă 
vuiet de oțel scump, iar 
ceasornicul apelor va des
cărca ceea ce numim forță, 
va deshăma caii-putere și-i 
va trimite pe căi aeriene 
în orașe și uzine, întru 
progresul și civilizația țării 
care urcă treptele tăiate în 
piatra timpului socialist de 
către al X-lea Congres al 
partidului.

în
Și 

pe

bulboane, vi- 
tulbure, adu- 

albie mirosul to-



viața internațională
SECURITATEA
EUROPEANA

în centrul atenției
«H

reuniunii F.I.R.
ROMA 17. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : La 
Veneția au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres al Federa
ției Internaționale a Rezistenților 
(F.I.R.). La dezbateri au participat 
luptători antifasciști, membri ai re
zistenței din 22 de țări.

Din România a participat o delega
ție a Comitetului foștilor luptători 
antifasciști, condusă de Nicolae 
Guină.

în cadrul discuțiilor, un accent deo
sebit a fost pus asupra necesității 
organizării securității în Europa, în
cetării cursei înarmărilor, precum 
și a dezvoltării în rîndul tinerei ge- 
gerății a ideilor nobile care au ani
mat rezistența. Congresul a adoptat 
îri unanimitate o rezoluție în care se 
subliniază că stabilirea unui sistem 
de securitate colectivă în Europa va 
favoriza desființarea blocurilor mili
tare opuse, retragerea trupelor și 
desființarea bazelor militare străine 
din toate țările, instaurarea unor re
lații de încredere și colaborare eco
nomică, științifică, culturală și poli
tică între toate popoarele ,Europei. 
Congresul F.I.R. și-a exprimat tot
odată solidaritatea cu lupta poporu
lui vietnamez și s-a pronunțat pen
tru aplicarea integrală a rezoluției 
Consiliului de Securitate în proble
ma Orientului Apropiat.

ORIENTUL

APROPIAT
® Ședința guvernului R.A.U. 
® Raiduri ale aviației israe
liene deasupra Iordaniei

CAIRO 17 (Agerpres) — Consiliul 
de Miniștri al Republicii Arabe Uni
te s-a întrunit sub președinția lui 
Gamal Abdel Nasser pentru a exa
mina situația din regiunea Orientu
lui Apropiat în contextul contactelor 
diplomatice initiate, în ultima vreme 
îri'fegătură cu această profileffiă' in- ■ 
formează agenția M.E.N. Ministrul 
de externe al R.A.U., Mahpud^Riad, 
a prezentat un raport consacrat re- 

. centei întruniri a Consiliului unifi
cat al apărării al Ligii Arabe. De a- 
semenea, președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a ex;pus cu prilejul 
reuniunii rezultatele convorbirilor 
avute cu președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției Sudane
ze, Gaafar El Numeiry, care a în
treprins o vizită la Cairo.

LA HELSINKI AU ÎNCEPUT

Convorbirile preliminare
sovieto-americane

HELSINKI 17 (Agerpres). — Luni 
au început la Helsinki convorbirile 
preliminare sovieto-americane cu 
privire la limitarea cursei înarmări
lor strategice.

La festivitatea de deschidere, cele 
două delegații au fost salutate de 
ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen. Subliniind 
însemnătatea momentului, ministrul 
finlandez a 
niciodată un asemenea 
astăzi 
cursei 
succes 
lainen 
țațele 
vor determina nu numai viitoarele 
progrese pe planul dezarmării și 
controlului armamentelor, dar și vii
torul relațiilor internaționale.

Conducătorul delegației sovie
tice, Vladimir Semionov, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a subliniat la rindul său 
marea importanță pe care guvernul 
Uniunii Sovietice o acordă convor
birilor în problema limitării cursei 
înarmărilor strategice. Dorim ca 
obiectivele care stau în fața întîlni- 
rii de la Helsinki să fie rezolvate cu 
suoces, a declarat

arătat că nu a existat 
interes ca 

asupra necesității încetării 
înarmărilor nucleare. Urînd 
participanților, Ahti Karaja- 
și-a exprimat opinia că rezul- 

convorbirilor de la Helsinki

Semionov, adău-

gînd că dacă la ambele părți există 
năzuința reală de a căuta o înțele
gere reciproc acceptabilă, care să nu 
lezeze securitatea celor două state și 

• nici a celorlalte state, ele pot și tre
buie să depășească greutățile și pie
dicile evidente și să găsească soluții 
raționale. în ce privește delegația 
sovietică — a continuat el — efor
turile sale vor fi îndreptate tocmai 
în această direcție.

Luînd cuvîntul, conducătorul de
legației americane, Gerald Smith, 
directorul Agenției pentru dezarmare 
și controlul armamentelor, a subli
niat că delegația S.U.A. este profund 
conștientă de răspunderea celor două 
părți participante la întîlnirea de la 
Helsinki. El a dat apoi citire mesa
jului adresat delegației americane de 
președintele Richard Nixon. în me
saj se exprimă . speranța că delega
ția americană va aborda aceste con
vorbiri în spiritul unei atitudini pli
ne de răspundere față de realizarea 
unui acord echitabil.

După festivitate, cele două dele
gații au avut o înțîlnire confiden
țială. Convorbirile următoare se vor 
desfășura,. prin rotație, la sediul am
basadelor U.R.S.S. și S.U.A, de la 
Helsinki.

Sosirea la Belgrad

BELGRAD 17 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
la 17 noiembrie a sosit la Belgrad o 
delegație a Uniunii Generale a Sindi
catelor din țara noastră, condusă de 
tovarășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La sosirea în gara Dunav, delega
ția a fost întîmpinată de Dușan Pe- 
trovici — Șane, președintele Consi
liului Central al Uniunii Sindicate
lor din Iugoslavia, Raif Dizdarevici, 
secretar, al Consiliului Central al U- 
niunii Sindicatelor din Iugoslavia, și 
Dușan Bogdanov, președintele Uni
unii Sindicatelor din R.S. Serbia.

A fost de față Vasile Șandru, 
basadorul Republicii Socialiste 
mânia la Belgrad, și membri ai 
basadei.

U. G. S. R
a delegației Âpallo-fâ'*

se apropie

de Lună

am- 
Ro-

Am-

Vizita la Paris
a lui George

Macovescu

ț 
ț

ț

Saptamina trecută, în vre
me ce în S.U.A. avea loc im
presionantul „Marș împotriva 
morții", în diferite colțuri ale 
lumii se desfășurau acțiuni de 
protest similare, împotriva 
războiului din Vietnam. Peste 
20 000 de persoane au partici
pat duminică la un marș pe 
străzile capitalei daneze — 
Copenhaga. La Toronto, Roma, 
Viena, Stockholm și Paris mii 
de oameni au cerut, în cadrul 
unor mitinguri și demonstra
ții, ca S.U.A. să pună capăt 
războiului, să-și retragă ime
diat trupele din Vietnamul de

sud. Noi acțiuni de protest smt 
prevăzute pentru săptămînile 
viitoare. Potrivit declarațiilor 
conducătorilor „Noului comi
tet de mobilizare" din S.V.A., 
în zilele de 12, 13 și 24 decem
brie va fi organizat un al trei
lea moratoriu pentru pace în 
Vietnam. „Vom continua să 
demonstrăm împotriva războ
iului pînă cind guvernul ame
rican va ordona retragerea 
trupelor din Vietnamul de 
sud", au spus ei: în fotografie : 
O recentă demonstrație la 
Viena . împotriva războiului 
din Vietnam.

I
I
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NEW YORK 17. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul pentru problemele 
sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U. își con
tinuă dezbaterile asupra a trei punc
te de pe agenda sa : eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială, măsuri împotriva intoleranței 
rasiale, problema violării drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omu
lui.

în cuvîntarea sa, reprezentanta 
României, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, a reafirmat poziția țării noas
tre de condamnare cu fermitate a 
ideologiilor rasiste, a apartheidului, 
precum și a tuturor formelor de vio
lare a drepturilor omului în Africa 
de Sud, în Rhodesia, Namibia, Angola 

...Și. Mowmbic.

Delegația României a exprimat do
rința de a vedea organizațiile națio
nale și internaționale preocupate în 
mai mare măsură de a insufla tine
retului respectul față de demnitatea 
ființei umane, sentimentul profund 
al solidarității umane universale. .

★
Adunarea Generală a O.N.U. a a- 

doptat un proiect de rezoluție supus 
dezbaterilor de 36 țări afro-asiatice 
și Iugoslavia, în problema situației 

' din teritoriile aflate sub dominația 
colonială portugheză. Rezoluția con
damnă în termeni severi Portugalia 
pentru războaiele coloniale duse în 
teritoriile aflate sub administrația sa, 
pentru refuzul de a transpune în 
practică Declarația O.N.U. cu privire 
Ia acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

PARIS' 17. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite: 
George Maoovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a sosit 
la Paris, pentru a face o vizită ofi
cială la invitația lui Her vă Alphand, 
secretar general al M.A.E. al Franței.

în cursul șederii sale la Paris, 
George Macovescu va avea o între
vedere cu Maurice Schumann, minis
trul afacerilor externe al Franței: el 
va avea, totodată, convorbiri cu 
Herve Alphand și cu alți membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, în legătură cu relațiile bi
laterale româno-franceze. în cadrul 
convorbirilor se va proceda, totodată, 
la un schimb de păreri în principa
lele probleme ale vieții internaționale 
și asupra problemelor privind secu
ritatea europeană.

Consultările dintre reprezentanții 
celor două ministere se înscriu în I 
contactele obișnuite convenite prin I 
Declarația comună româno-franceză, I 
sempatăjn mai 1968 la București.
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Congresului
P. C. Francez

PARIS 17 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanite" a publicat proiectul 
Tezelor celui de-al XIX-lea Con
gres al Partidului Comunist Francez, 
ale cărui lucrări se vor desfășura 
între 4 și 8 februarie 1970 în subur
bia pariziană Nânterre.

Plecînd de la actuala situație so
cială și politică din Franța, precum 
și de la evoluția vieții internaționale, 
proiectul de teze precizează linia po
litică a P.C.F., obiectivele și sarci
nile sale de viitor. Proiectul tezelor 
cuprinde șapte capitole : situația in
ternațională ; politica marelui capi
tal din Franța ; pentru o democra
ție avansată deschizînd calea socia
lismului ; unirea forțelor muncito
rești și democratice; lupta ideolo
gică ; partidul; P.C.F. și mișcarea 
comunistă internațională.- ■ ■....... .

Congresul 
Confederației Generale 
a Muncii din Franța 
Cuvîntarea conducătorului 
delegației sindicale române

PARIS 17 (Agerpres). — In ședința 
de duminică a celui de-al 37-lea Con
gres al Confederației Generale a 
Muncii din Franța a luat cuvîntul 
Gheorghe Petrescu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., conducă
torul delegației sindicale române. A- 
ducîrid Congresului un călduros sa
lut și mesajul de prietenie frățească 
al sindicatelor și al celor ce muncesc 
din România, conducătorul delegației 
a subliniat „prietenia și solidaritatea 
tradițională statornicite între Uni- 
unea Generală a Sindicatelor din Ro
mânia și Confederația Generală a 
Muncii din Franța, în interesul celor 
ce muncesc din țările noastre, al cau
zei unității mișcării sindicale inter
naționale".

Vorbitorul a relevat în continuare 
că oamenii muncii din România — ■
muncitor;, țărani, intelectuali, fără

• •

agențiile de presă transmit:
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Avia

ția .israeliană a efectuat luni trei 
raiduri asupra unor baze ale orga
nizațiilor dd guerilă, poziții de ar
tilerie și stații de radar situate pe 
teritoriul iordanian — transmite din 
Tel Aviv agenția U.P.I., care citează 
un purtător de cuvînt militar. Unul 
din avioanele israeliene a fost atins 
de tirul artileriei iordaniene și s-a 
prăbușit la vest de fluviul Iordan, 
pilotul reușind să se salveze.

AMMAN 17 (Agerpres). — La 
Amman s-a anunțat că 22 de avioane 
israeliene au întreprins luni raiduri 
asupra teritoriului iordanian _ — 
transmite agenția U.P.I. Unul dintre 
aparatele de zbor- israeliene s-a pră
bușit pe teritoriul situat la vest de 
fluviul Iordan, după ce a fost lovit 
de artileria iordaniană. Pierderile 
suferite de forțele iordaniene se ci
frează, potrivit purtătorilor de cu
vînt , militari, la șase soldați uciși și 
11 răniți.

Situația politică din In
dia polarizează, în ultimele 
zile, atenția observatorilor 
politici. Conflictul deschis 
în interiorul partidului 
Congresul Național Indian 
ma.rchează un moment de 
răscruce care antrenează o 
delimitare, ce pare irever
sibilă, a forțelor din cadrul 
acestei formații politice a- 
flate la cîrma țării de pes
te două decenii, forțe ce al
cătuiesc un 
cu nuanțe 
la stînga 
dreaptă.

în urmă .. 
un grup de dreapta din 
Comitetul executiv al Con
gresului, în frunte cu Ș. 
Nijalingappa, a hotărît, în 
mod unilateral, excluderea 
din partid a primului mi
nistru Indira Gandhi, _ sub 
motiv că recentele măsuri 
luate de guvernul condus 
de aceasta — și în primul 
rînd naționalizarea băn
cilor — nu ar reflec
ta voința conducerii a- 
cestui partid., Respingînd 
această decizie, pe care 
au calificat-o ca ile
gală si lipsită de orice va
labilitate, membrii grupu
lui parlamentar al Partidu
lui Congresului — care 
sînt în majoritate de par
tea primului ministru , — 
și-au reafirmat sprijinul 
față de politica acesteia. 
Adepții din parlament ai 
lui Nijalingappa, în număr 
de 65, au hotărît să se con
stituie într-un grup de opo
ziție care și-a arogat de
numirea de „Partid al Con
gresului". Ca urmare a a- 
cestei acțiuni, primul mi
nistru nu mai dispune in 
prezent în parlament de 
majoritatea absolută ce i-a 
permis partidului său să 
guverneze fără să apeleze 
la sprijinul altor partide.

spectru larg, 
ce merg de 

spre extrema
cu cîteva zile,

0 delegație a Camerei Populare a R. D. Germane a
SOSit la Londra» Delegația condusă de Hermann Budzislawski va efectua 
o vizită de o săptămînă în Marea Britanie. Agenția A.D.N. precizează că este 
prima vizită a unei delegații parlamentare a R.D.G. în Anglia.

ar-

Guvernul de la Tripoli a 
interzis avioanelor S.U.fi. 
să mai utilizeze baza mili
tară Wheelus, afIată Pe terit°- 
riul Libiei — a declarat, în cadrul unui 
interviu acordat ziarului „Al Ahram", 
ministrul libian al apărării, colonelul 
Adam al Houaz. El a adăugat că vor 
fi luate măsuri stricte, în caz de ne
voie fund utilizată și forța armată 
pentru punerea în aplicare a acestei 
dispoziții. Libia a anunțat deja că nu 
va mai reînnoi acordul cu Statele Unite

privind această bază, acord care ex
piră în 1970.

La Moscova a sosit o de
legație a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de 
Kiro Gligorov, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., care, 
la invitația P.C.U.S., va studia expe
riența aplicării reformei economice în 
U.R.S.S. și activitatea organizațiilor 
P.C.U.S. pentru înfăptuirea acestei 
reforme.

Premierul japonez, Ei- 
saku Salo, a plecat luni 
spre Washington, unde 
mează să aibă importante convorbiri
cu președintele Nixon asupra proble
mei Okinawei și a relațiilor militare 
americano-nipone. Peste 3 000, de po
lițiști au păzit aeroportul internațio
nal Haneda din Tokio, toate zborurile 
prevăzute fiind suspendate pînă la de
colarea avionului în care s-a aflat 
Sato. Manifestanții nu s-au putut a- 
propia de aeroport, toate căile de ac
ces fiind blocate de forțele de poli
ție.

0 delegație guvernamen
tală din Republica Arabă

Siriană, condusa de Noure.ddin El- 
Atassi, șeful statului și guvernului Re
publicii Arabe Siriene, a sosit luni la 
Varșovia — anunță agenția P.A.P. La 
invitația Comitetului Central al 
P.M.U.P., a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, 
delegația va face o vizită oficială în 
această țară.

Luni a sosit Ia Viena Ivan 
BaȘOV, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Bulgaria, care va efectua o vizită 
în Austria, la invitația ministrului de 
externe austriac, Kurt Waldheim. Cei 
doi miniștri vor discuta probleme de 
interes comun, precum și probleme pri
vind reducerea încordării internaționale 
și convocarea conferinței în problemele 
securității europene, menționează a- 
genția B.T.A.

Observatorii politici apre
ciază că evoluția situației 
va fi hotărîtă în ultimă in
stanță de atitudinea celor
lalte partide politice repre
zentate în parlament, amin
tind în acest sens că măsuri
le progresiste adoptate în ul
tima vreme din inițiativa 
primului ministru se bu
cură de sprijin din partea 
partidelor de stînga din 
opoziție, a celor mai largi 
pături ale populației.

de stat, acțiuni pe linia în
făptuirii reformei agrare 
etc. Era și de așteptat ca a- 
legerile prezidențiale din 
vară, care au succedat mă
surilor de naționalizare, să 
poarte și ele amprenta di
sensiunilor dintre cele două 
aripi ale partidului. Can
didatul forțelor de dreapta 
a fost atunci învins de V. V. 
Giri, veteran al mișcării de 
eliberare națională, spriji
nit de primul ministru și

țurile dependenței economi
ce și a construirii unui stat 
de sine stătător. Timpul 
scurs de la proclamarea in
dependenței a dus la o 
conturare mai precisă a 
sferelor de interese. Puse 
in fața programului de pre
faceri social-economice a- 
nurițat în urmă cu două de
cenii, grupările, din cadrul 
partidului de guvernămînt 
au rămas fidele păturilor 
sociale pe care le reprezin-

INDIA

Cele două grupări din si
nul Congresului Național 
Indian de dreapta, în frun
te cu Nijalingappa, și cea 
de stînga, al cărei expo
nent este Indira Gandhi, 
au polarizat în jurul lor 
toate formațiunile politice 
ale țării, problemele în 
dispută angajînd însuși vi
itorul țării, pentru că ma
nevrele cercurilor de 
dreapta din partidul de gu
vernămînt sînt îndreptate, 
în primul rînd, împotriva 
naționalizărilor, a celorlalte 
măsuri preconizate de pri
mul ministru, cum ar fi li
mitarea activității monopo
lurilor, întărirea sectorului

de majoritatea partidelor de 
stînga.

Fără a anticipa asupra 
evoluției ulterioare a eve
nimentelor, ni se pare im
portant de subliniat că a- 
cestea au răbufnit intr-un 
moment cind s-au acumu
lat numeroase probleme a 
căror rezolvare a devenit 
stringentă. încă cu mulți 
ani .înainte ca India să se 
proclame independentă, 
Congresul se prezenta ca o 
entitate 
forțe 
cărei 
ideea 
re, a

politică, reunind 
extrem de diverse, al 

liant l-a constituit 
luptei pentru elibera- 
desprinderii din lan-
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de creație, talentul și priceperea pen
tru înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R., de edificare a societății socia
liste, multilateral dezvoltată.

Sprijinind politica externă a parti
dului și statului nostru, a spus vor
bitorul, Uniunea Generală a Sindjca» 
telor din. România este profund so
lidară cu lupta celor ce muncesc^din 
lumea întreagă împotriva exploatării 
și asupririi, a imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, își 
exprimă deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a eroicului popor vietnamez 
împotriva războiului agresiv dus de 
S.U.A. și se pronunță neabătut pen
tru soluționarea problemelor litigi
oase pe calea negocierilor, pentru 
respectarea strictă a- dreptului fiecă-
rui popor de a-și hotărî singur des
tinele în deplină independență șl su
veranitate, pentru respectarea prin
cipiilor egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc.

HOUSTON 17 (Agerpres). — 
Cea de-a patra zi in spațiu a 
astronauților de pe „Apollo-12" 
a decurs conform planului.. La 
ora 05,52 (ora Bucureștiului), 
Charles Conrad, Richard Gor
don și Alan Bean au fost tre
ziți din somn de un sem
nal special de pe Pămint, după 
care au trecut la efectuarea u- 
nor treburi „gospodărești". Ei 
au efectuat apoi prima transmi
siune T.V. in culori, timp de 
56 de minute, in cursul căreia 
au prezentat imagini din cabină 
și din spațiul cosmic. „Toți trei 
ne simțim perfect. Fact 
ciții, dormim bine, avi 
care bună, apă rece di 
ne bucurăm de minuna 
liște pe care ne-o ofer 
tul și Luna" — a deci 
don.

La ora 9,57, cu 40 c 
înainte de programul 
Charles Gordon și Ala 
pătruns in modulul lui 
au făcut o ultimă vi 
instalațiilor acestuia. I 
cabină, ei au fost „i. 
de pe Pămint in legai 
cerea lor „neobișnuit 
mai ascultam muzică 
spre Lună și spre Pă 
team niște cărți", li s 
din spațiu.

La orele 15,38, nat 
a depășit zona in ca 
de atracție a Păimin 
Lunii se anulează rec 
versind această lini 
lă, „Apollo-12" a intl 
de gravitație a. Lunii 
du-și viteza pînă li 
pe oră. (Viteza nave 
treptat, urmind ca m 
02,22, să atingă aprox 
km pe oră in apropie 
tă a satelitului nati 
mintului. Atunci va 
narea vitezei pentru

7 “S", .
gmd: la o. viteză m

.. 6,000 >km pe. oră).
In timp ce iși co 

șui spre satelitul 
Terrei, „Apollo-12" 
este urmărit de un 
terios, despre care 
ar putea fi cea de-a 
tă a rachetei „Saturi 
tual panourile protc 
înconjurau modulul 
tea desprinderii sale 
treia treaptă a rachetei 
turn". Deocamdată nici echipa
jul și nici tehnicienii de la 
N.A.S.A. nu au stabilit cu pre
cizie natura acestui obiect.

★
Observatorul astronomic de la 

Sabadell (Spania) a înregistrat 
o puternică erupție de gaze pe 
Lună, in regiunea craterului 
Aristarque. Un raport detaliat a- 
supra acestei explozii a fost tri
mis de Societatea astronomică 
din Sabadell centrului de coor
donare a navei spațiale „A- 
pollo-12" de la Houston.

Rezoluție adoptată
de Congresul Național al Partidului

tă. Moșierii, reprezentanții 
marii finanțe s-au pronun
țat in permanență împo
triva transformărilor pro
gresiste care implicit ar fi 
afectat 
avute.
față de orice măsuri pre
conizate de aripa de stin
gă a Congresului â făcut 
ca o serie întreagă de pro
bleme acute să nu-și gă
sească rezolvarea, ceea ce 
s-a repercutat asupra 
popularității partidului. I- 
lustrătivă în acest sens este 
diagrama rezultatelor în a- 
legeri ale Congresului. La 
ultima consultare electora-

interesele claselor 
Această rezistență

lă din 1967, deși partidul 
Congresului a obținut din 
nou majoritatea in parla
mentul central, în șase șța- 

' te reprezentanții săi au fost 
■' nevoiți să ocupe băncile o- 
' poziției. La puțină vreme, 

în alte cîteva state, gu
vernele alcătuite din repre
zentanți ai partidului Con
gresului s-au dezagregat. In 
același timp, a avut loc un 
permanent proces de ero
ziune a rîndurilor partidu
lui : dacă în 1965 el numă
ra 17 milioane de membri, 
în prezent are nu mai mult 
de 11 milioane.

Astfel, stabilitatea care a 
făcut ca Congresul să se 
mențină la cîrma țării pes
te două decenii a devenit 
precară. „Stabilitatea nu 
înseamnă statu quo, ea nu 
se obține decît mergînd în 
același ritm cu timpul" — 
declara zilele trecute In
dira Gandhi. Măsurile pro
gresiste, n.ecesare pentru 
dezvoltarea în continuare a 
Indiei, au de aceea rolul u- 
nei axe a delimitărilor pe 
scena politică, transformă- 

, rile înnoitoare îri societatea 
indiană fiind un imperativ 
al timpului.

Confruntarea din par
lament, a cărui sesiune s-a 
deschis ieri, a arătat chiar 
de la primul test major că 
poziția Indirei Gandhi gă
sește un larg sprijin în 
rindul acestui for, Cu aju
torul deputaților comuniști, 
socialiști și independenți, 
partizanii premierului au 
respins, moțiunea de cen
zură introdusă de partidul 
de extremă dreaptă Swa- 
tantra, care se opune unor 
inițiative de politică exter
nă ale guvernului.

Dumitru ȚINU

La invitația guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, lun* 3 sos^ I3 PraSa de
legația Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud și a Con
siliului Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Tran Buu Kiem, 
membru al Prezidiului C.C. al F.N.E., 
ministru la Președinția Consiliului Gu
vernului Revoluționar Provizoriu.

La Sofia a fost semnată înțe
legerea de colaborare intre Aso
ciația oamenilor de artă din In
stituțiile teatrale și muzicale' din 
România (A.T.M.) și Uniunea 
Muzicienilor din Bulgaria, pen
tru anii 1969—1970.

Un acord între Zambia, 
Tanzania și R. P. Chineză 
privind construirea și finanțarea unei 
căi ferate între cele două țări africane 
a fost semnat la Lusaka. Calea ferata, 
care urmează să fie dată în exploa
tare peste 5 ani, va lega regiunea 
cupriferă din Zambia cu Tanzania, a- 
vînd o lungime de 1800 kilometri 
și o capacitate anuală de transport 
de aproximativ 3 milioane tone.

Premiul „Goncourt" 3 fos< 
decernat ieri scriitorului Louis de Ca
rette, cunoscut sub pseudonimul Feli- 
cien Marceau, pentru romanul său 
„Creezy". Premiul „Renaudot" a fost 
atribuit în acest an lui Max Oliviei 
Lacamp, pentru romanul său „Focurile 
mîniei". Scriitorul Lacamp este re
porter la ziarul „Le Figaro". Cele 
două premii literare acordate în Fran
ța sînt practic onorifice, dar ele asi
gură cărților premiate editarea într-un 
tiraj foarte mare.

Comunist din Marea Britani®
LONDRA 17. — Corespondentul 

Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
In continuarea lucrărilor celui 
de-al 31-lea Congres național al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, duminică au avut loc dez
bateri pe marginea rezoluției pre
zentate de John Gollan, secretarul 
general al partidului, cu privire la 
monopoluri, unitatea de stînga și 
partidul comunist. Textul rezolu
ției, adoptată în unanimitate de 
congres, face o analiză a procesu
lui de concentrare monopolistă și a 
implicațiilor lui pe plan politic, 
subliniind necesitatea de a întări 
lupta împotriva influenței și po
zițiilor dominante deținute de mo
nopoluri. După ce examinează si
tuația actuală din mișcarea mun
citorească britanică, poziția Parti
dului laburist și a conducerii 
Congresului Trade-Unionurilor în 
principalele probleme interne, re
zoluția subliniază datoria partidu-

lui comunist de a-și intensifica e- 
forturile pentru angajarea forțelor 
progresiste și a unor sectoare cit 
mai largi ale opiniei publice bri
tanice in favoarea unei politici de 
alternativă, corespunzătoare inte
reselor vitale ale poporului britanic. 
Apreciind că în prezent s-a consta
tat o consolidare a pozițiilor forțe
lor de stînga în cadrul Partidului 
laburist și al sindicatelor, rezolu
ția relevă contribuția adusă de 
partidul comunist la acest proces, 
cît și importanța creării unui front 
din ce în ce mai puternic al forțe
lor de stînga.

Rezoluția cere să se acorde cea 
mai mare atenție conducerii mișcă
rii de masă de către partid, dez
voltării unității de acțiune, inten
sificării muncii ideologice pentru a 
combate conformismul de dreapta 
în toate sferele, întăririi partidului 
prin strîngerea continuă a legătu
rilor cu masele muncitoare.

R. f. g. PREFIGURĂRI ÂLE VIITOAREI

STRATEGII ELECTORALE A U. C. 0.
BONN 17 (Agerpres). — La Mainz, 

in Republica Federală a Germaniei, 
au început luni lucrările congresului 
Uniunii creștin-democrate — prima 
mare întrunire a acestui partid după 
trecerea lui in opoziție în urma ale
gerilor din septembrie a.c.

Congresul este chemat să înceapă 
elaborarea strategiei partidului în 
vederea viitoarelor alegeri generale. 
Potrivit agenției Associated Press, 
fostul cancelar Kurt Georg Kiesinger 
urmează să fie reales lider al parti
dului, candidatura sa fiind aprobată 
de cei 17 membri ai Comitetului 
Executiv.

Viitorul președinte al U.C.D. va fl 
desemnat în 1971 
opoziției pentru 
din 1973.

Luind cuvîntul 
rilor, Kurt Georg 
nizat o „politică

drept candidat al 
alegerile generale

la începutul lucră- 
Kiesinger a preco- 
constructivă și vi-

gilentă" a opoziției, menită sa atragă 
in partid mai mulți membri, în spe-
cial dintre alegătorii tineri. Totodată, 
Kiesinger și-a exprimat pesimismul 
față de posibilitatea soluționării pro
blemelor europene, dezaprobînd 
ceea ce el a denumit „concesiile" fă
cute de cancelarul Willy Brandt in 
domeniul politicii externe.
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