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Nicolae Ceaușescu,a primit pe ambasadorul Olandei
II

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit luni, 15 decembrie a.c., pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Olandei la Bucu-

/

.v 
ti«s PLENAREI C.C. AL P.C.R. I

rești, Jonkheer Dr. Dirk Van Ey- 
singa, în legătură cu plecarea de
finitivă a acestuia din țara noas
tră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Pe Somes,
un oraș vorbește
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Să le îndeplinim întocmai7

reportaj de Constantin STOiCIU

si fe transpunem în viață a maximă operativitate !

Istoria orașului Cluj este bogată 
și în timp și în fapte. Muzeul de 
istorie adăpostește relicve ale ve
trei strămoșești de pe malul Some
șului de acum 2000 de ani, pe cînd 
așezarea dacică purta numele de 
Napoca. Originile dacice ale Cluju
lui au fost consemnate de altfel și 
de istoricul antichității Ptolemeu. 
In timpul stăpînirii romane, Napoca 
a fost reședința procuratorului din 
Dacia — Porolissensis — o așezare 
aflată la răscrucea unor căi ale co
merțului și în apropierea Munților 
Metaliferi și a salinelor de Ia Cojoc- 
na și Sic. Mai tîrziu, și o descoperi- zație de p; 
re destul de recentă a arheologilor ’ direcție, iii

Există condiții, a sosit timpul
oa mecanismul
aprovizionăm
tehnico-materiale
să funcționeze ireproșabil

Prin îndeplinirea —'."In fiecare în
treprindere și pe ansamblul fiecărei 
centrale industriale — a prevederilor 
planului în 1970 se asigură baza ma
terială pentru viitorul cincinal, pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea al P.C.R. In 
acest scop, funcționarea ireproșabilă 
a mecanismului aprovizionării teh
nico-materiale, pentru a asigura un 
rif^. -,yiu, susținut al fabricației, în 
fiecare zi, în fiecare sector productiv, 
are o însemnătate primordială. „E- 
xistă condiții — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită în încheierea lucrărilor ședin
ței plenare a C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie a. c. — pentru a asi
gura aprovizionarea tehnico-mate- 
rială necesară înfăptuirii sarcini
lor planificate, desfășurării ritmi
ce a activității economice". Aceste 
condiții trebuie valorificate la maxi
mum, știind că orice dereglare inter
venită în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale poate declanșa o 
„reacție în lanț", care se poate solda 
cu nerealizarea planului într-o serie 
de unități legate între ele prin ra
porturi de cooperare și colaborare. 
Care este valoarea practică a preocu
părilor legate de aprovizionarea — 
sub toate aspectele — a întreprinderi
lor acum, cînd pînă la sfîrșitul anului 
au mai rămas doar două săptămîni ? 
Ce învățăminte s-au tras din expe
riența acestui an, cînd deficiențele 
care s-au făcut simțite în domeniul 
aprovizionării au adus prejudicii ac
tivității unui șir de întreprinderi, 
muncii pentru realizarea planului ? 
S-au luat măsuri hotărîte, care să pre
vină — din prima decadă, prima lună, 
primul trimestru — orice neajunsuri 
în asigurarea unităților cu materii 
prime și materiale, semifabricate, 
potrivit necesităților reale ale pro
ducției ?

Am început investigațiile noastre 
la Fabrica de mașini-unclte și agre
gate București, unitate cu mari sar
cini tn domeniul asimilării unor noi 
mijloace tehnice moderne. Din dis
cuțiile avute aici, am reținut că se 
întrevede și în anul viitor menține
rea unor neajunsuri din cauza apro
vizionării tehnico-materiale a produc
ției. Relatările tov. Valerian Cismașu, 
directorul comercial al fabricii, sînt 
edificatoare :

— In U luni din acest an am rămas 
In urmă cu realizarea planului, în- 
registrîndu-se restanțe deosebite la 
frezele portal și mașinile de rectifi
cat fără centre — și aceasta din cauza 
greutăților întîmpinate tn domeniul 
aprovizionării, atît din partea unor 
furnizori interni, cit și din import.

Iată, deci, la ce consecințe dă naș
tere funcționarea defectuoasă a a- 
provizionării tehnico-materiale. La 
această uzină, nici la ora actuală, In

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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MUNCA ORGANIZATA,
ORDINEA Șl DISCIPLINA
ASIGURA PROSPERITATEA
COOPERATIVEI AGRICOLE
Un principiu esențial pentru activitatea de partid, 
pentru munca de conducere în unitățile agricole
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Problemele legate de imprimarea 
unui ritm rapid de progres agricul
turii cooperatiste, de creșterea apor
tului acestei importante ramuri la 
dezvoltarea potențialului economic al 
țării, -constituie o parte componentă 
esențială a programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. Cu atît mai mult 
pentru județul nostru, în a cărui 
economie producția agricolă deține 
principala pondere, aceste probleme 
capătă o însemnătate primordială, si- 
tuîndu-se, în mod firesc, la loc de

Gheorghe TĂNASE 
prim-secrefar al Comitetului județean 

Vaslui al P.C.R.

frunte pe agenda activității organiza
țiilor de partid

Deosebita atenție pe care partidul 
acordă dezvoltării agriculturii a

panoul
onoare

a 
de

(Continuare 
în pag. a V-a)

Fe zi ca trece, cresc cotele gigantului hidroenergetic de la Porțile de Fier
Foto i Gh. Vințilă

© Centrala in 
dustrială de uti 

laj petrolier
Uzinele ce aparțin 

noii Centrale industri
ale de utilaj petrolier 
încheie anul cu un bi
lanț rodnic. Calculele 
preliminare indică, atît 
la producția globală 
cit și la producția- 
marfă vîndută și în
casată, depășirea sar
cinilor pe ansamblul 
centralei. Rezultate 
bune se înregistrează 
și în ce privește atin
gerea principalilor in
dicatori economici pre
conizați.

Anul 1969 a consem
nat în aceste unități 
progrese și pe linia di
versificării produselor. 
La uzina de utilaj pe
trolier „1 Mai" din Plo
iești — cea mai mare

unitate a centralei — 
a fost realizat proto
tipul instalației de fo
raj F-125-2 DH, care a 
întrunit aprecieri deo
sebite la Expoziția rea
lizărilor economiei na
ționale, și s-a trecut la 
fabricația de serie a 
mai multor tipuri de 
sape de foraj cores
punzătoare condițiilor 
de zăcămînt din țara 
noastră. Uzina meca
nică din Cîmpina a in
trodus în producția de 
serie noi tipuri de 
pompe pentru extracția 
țițeiului de la mari a- 
dîncimi. Produse noi, 
cu performanțe ridi
cate, s-au realizat și de 
către Uzina de utilaj 
petrolier Tîrgoviște, u- 
zina „Neptun“-Cîmpi- 
na și Uzina metalur
gică Bacău.

Din prevederile pen
tru anul 1970 ale cen
tralei notăm faptul că

uzina din Ploiești 
pregătit proiectul 
execuție pentru o nouă 
Instalație de foraj, care 
va fi utilizată la săpa
rea sondelor de mare 
adîncime — tehnologie 
ce se extinde tot mai 
mult în țara noastră. 
O nouă instalație de 
foraj seismic, montată 
pe tractor și cu o va
riantă montată pe 
autocamion, va intra în 
fabricație anul viitor și 
la întreprinderea din 
Tîrgoviște. Concomi
tent cu asimilarea de 
produse noi, consiliul 
de administrație al 
centralei a prevăzut 
sarcini importante și 
pentru ridicarea per
formanțelor calitative 
ale unor utilaje aflate 
tn producția de serie.

o ____ _______  _
fost ilustrată pregnant și în cadrul 
lucrărilor recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., precizîndu-se un cuprinzător 
ansamblu de măsuri care vizează să 
asigure în 1970 o creștere a produc
ției agricole globale de peste 16 la 
sută. în această privință, plenara a 
subliniat că în centrul preocupărilor 
comitetelor județene de partid va 
trebui să se afle constant aplicarea 
programului elaborat de Comitetul 
executiv al C.C. al P.C.R. privind 
îmbunătățirea multilaterală a activi
tății cooperativelor agricole de pro
ducție. Evidențiind importanța a- 
cestui program, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor ple
narei : „Acest program pornește de 
la o cerință ca unitățile agriculturii 
noastre cooperatiste să valorifice mai 
bine avantajele marii producții socia
liste, să se dezvolte ca unități puter
nice, bine consolidate din punct de 
vedere economic și organizatoric, cu 
o producție judicios profilată, și un 
înalt grad de mecanizare a lucrări
lor, capabile să contribuie în mă
sură sporită la formarea fondului 
central de produse agricole, precum

și la ridicarea veniturilor țărănimii... 
Un obiectiv principal al măsurilor 
ce se preconizează este îmbunătățirea 
planificării producției, a organizării 
muncii în cooperative, dezvoltarea 
avutului obștesc al acestora, întări
rea spiritului colectivist și a disci
plinei în muncă, participarea la ac
tivitatea de producție a tuturor 
membrilor cooperatori, inclusiv a 
conducerii, perfecționarea formelor 
de retribuire a cooperatorilor, incit 
veniturile acestora să fie legate di
rect de munca prestată, de rezulta
tele ei concrete”,

Fără îndoială, dezvoltarea multila
terală și intensivă a agriculturii ri
dică o multitudine de aspecte eco
nomice, sociale și politice, organiza
torice, agrotehnice și educative, a că
ror însemnătate specifică variază în 
funcție de condițiile concrete ale fie
cărei cooperative, ceea ce impune 
combaterea oricăror forme de con
ducere șablon, asigurarea unei în
drumări concrete, diferențiate — sin
gura cu adevărat competentă și — 
prin aceasta — eficientă Cu toate 
acestea, pe deasupra acestei mari 
varietăți, determinate de o îmbinare 
a factorilor obiectivi și subiectivi, 
se afirmă pregnant unele elemente 
cu caracter general, de însemnătate 
liotărîtoare pentru mersul înainte al 
tuturor cooperativelor agricole, in-' 
diferent de particularitățile econo
mice, pedoclimatice sau de specifi
cul producției Am în vedere ORDI
NEA SI DISCIPLINA, SPIRITUL 
GOSPODĂRESC ÎN APĂRAREA ȘI

clujeni vine să dovedească limpede 
aceasta, pe aici și-a avut voievodatul 
viteazul Gelu. De pe aceste melea
guri a pornit Avram Iancu în cău
tarea adevărului și a dreptății. Pe 
aici au fost răsculații de la Bo- 
bîlna și oștenii țărani ai lui Doja. 
Iar mai apoi, în sejolul marilor mu
tații istorice, aici s-au ridicat la 
luptă în februarie 1933 muncitorii 
de la Atelierele C.F.R., în octom
brie 1935 muncitorii de la fabrica 
Dermata; în anii Dictatului de la 
Viena aici au avut loc mari ac
țiuni de protest. A fost acesta tim
pul căutărilor, inepuizabilul tezaur 
al apropiatelor certitudini. Astfel 
că istoria prezentă a Clujului nu are 
cum fi despărțită de istoria lui tre
cută. trăită, existînd în ceea ce oa
menii au durat cu mintea, sufletul 
și mîinile lor.

In cei douăzeci și cinci de ani ai 
noii Românii, Clujul s-a transfor
mat firesc, ca și multe alte orașe 
ale țării, ca și întreaga țară, în- 
tr-un important centru al vieții e- 
conomice și culturale. Nu este pu
țin lucru, desigur, și nici prea les
ne nu s-a ajuns aici ; oamenii locu
lui, o știu bine. Realizările. Clujului 
de. azi sînt un! argument concret al 
entuziasmului și hotărîrii cu care 
oamenii muncii — români, maghiari, 
germani — din întreprinderile și in
stituțiile clujene muncesc pentru a 
aduce o contribuție tot mai mare 
la desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste în patria noastră.

Istoria viitoare a Clujului se îm
plinește în acest timp al desăvîrși-

rii care a devenit propriu întregii 
țări, întregii națiuni. A descoperi 
orașul, ziua sau noaptea, nu înseam
nă poate decît a încerca după puteri 
străduința înțelegerii a ceea ce a 
fost, a ceea ce este, a ceea ce cu 
siguranță va fi.

Mai cu seamă înțelegerea timpu
lui prezent în care se află orașul. 
Acel acum. Acel azi care înseamnă 
efortul tuturor spre înfăptuirea ce
lor hotărîte. Un efort ce antrenează 
spre realizarea integrală a prevede
rilor de plan pe anul 1969 pe fie
care om al muncii, fiecare organi- 
—j- -,artid, fiecare comitet de 

. . iecare organizație sindi
cală. Un efort ale cărui rezultate 
n-au întîrziat să se arate. Marea 
majoritate a colectivelor industriale 
și organizațiilor economice din oraș 
și din județ și-au îndeplinit sarci
nile de plan și angajamentele. La 
producția globală industrială s-a 
realizat deja un spor de 172 mili
oane lei față de 131,7 milioane lei, 
cît ei a angajamentul anual. La pro
ducția marfă vîndută și încasată 
sporul este de 124,9 milioane lei. In
dustria județului, care se află în cea 
mai mare măsură în orașul Cluj, a 
fabricat, pînă la sfîrșitul lunii no
iembrie, un volum de producție cu 
peste 820 milioane lei mai mare de
cît în aceeași perioadă a anului tre
cut. S-au asimilat de către industrie 
225 produse și sortimente cu carac
teristici funcționale la nivelul ce
rințelor moderne, economice și pro
ductive. Consumul de materii pri
me, materiale și combustibil a fost 
redus conform angajamentelor lua
te : la metal cu peste 1 000 de tone, 
la energie electrică cu 6253,4 mii 
kWh, la material lemnos cu 11 mii 
m c. Clujul „pășește" în ultimul an 
al cincinalului, 1970. ca un oraș al 
împlinirilor.

...Mă aflam, în toamna nesfîrșită a 
acestui an, pentru a doua oară îh 
Cluj. Mă întorsesem, deci, la orele 
tîrzii ale unei zile de mers grăbit 
cu mașina, cu ochii loviți de ago
nia îndelungată a ierbii și a pămîn- 
tului răscolit de pluguri, rîvnind

(Continuare în pag. a V-a)

Atmosfera politică din Italia
după atentatele

de la Milano si Roma
J

© Funeraliile victimelor de la Milano ® Indignarea șl 
protestul maselor muncitoare © Forțele democratice ho

tărîte să apere instituțiile republicane

(Continuare în pag. a V-a)

de durere și indignare, 
adus luni un ultim oma- 

14 persoane care au căzut

Răscolit 
Milano a 
giu celor 
victime ale atentatelor teroriste co-

o m o o ®

Furnizorul general

mise vineri la sediul Băncii agrico
le. Intre orele 9 și 12 a.m., în între
prinderi și instituții, magazine și 
bănci, școli a încetat activitatea pro
ductivă, iar transporturile publice 
au fost suspendate timp de o jumă
tate de oră Grupuri de muncitori 
și studenți, tineri și femei s-au în
dreptat în tăcere spre Piazza del 
Duomo, unde au avut loc funera
liile. Aici și pe străzile învecinate, 
pe un timp rece și cețos, s-au adu
nat zeci de mii de cetățeni ai ora
șului și din împrejurimi. Erau pre- 
zenți președintele Camerei deputa- 
ților, Pertini, vicepreședintele Sena
tului, Viglianesi, primul ministru 
Rumor, numeroși membri ai guver
nului. parlamentari, delegații ale 
partidelor politice, reprezentanți ai

științifice
9 9

CORESPONDENȚA
DE LA NICOLAE PUICEA

O dată cu orientarea cer
cetării științifice spre so
luționarea problemelor de 
interes major ale dezvoltă
rii economiei naționale, de. 
cea mai mare Însemnătate 
este și asigurarea condiții
lor ca rezultatele dobîndite 
de cercetare să-și găsească 
materializarea, să fie fruc
tificate operativ.

In actualul sistem de or
ganizare a valorificării cer
cetării, răspunderile sint 
împărțite intre cercetare, 
proiectare, constructor și 
beneficiar ; necorelarea ac
țiunilor acestora duce la 
serioase tergiversări. Pen
tru ilustrare, ne-am propus 
să urmărim mai amănunțit 
cazul valorificării gazelor 
de cocs și semicocs de la 
cocseria uzinei „Victoria"- 
Călan. Mai întîi, o scurtă e- 
numerare a principalelor u- 
nități care participă la va
lorificarea acestei cerce
tări ; Centrul de cercetări

și proiectări cazane — sub
ordonat Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini, IPROMET — aparți- 
nînd Ministerului Industriei 
Metalurgice, ca și ICEM, 
proiectant general fiind In
stitutul de studii și proiec
tări energetice (Ministerul 
Energiei Electrice). Pentru 
grupurile turbogeneratoare 
care vor fi executate de U- 
zinele de construcții me- 
canice-Reșița, proiectele le 
furnizează Institutul de cer
cetări electroenergetice și 
pentru termoficare, iar ca- 
zanele — uzinele „Vulcan" 
din București.

Acestea sînt „personaje
le" ; să vedem acum mo
dul în care și-a găsit re
zolvarea problema valorifi
cării gazelor de cocs. După 
o expresie plastică a unuia 
dintre interlocutorii noștri, 
în aceste condiții „mingea 
se pasează de la unul la 
altul".

Practic, la 7 noiembrie 
I

1957 a fost dat în funcțiu
ne primul cuptor de fabri
care a semicocsului prin 
procedeul fluidizării, pus la 
punct de un colectiv din 
Institutul de cercetări me
talurgice. Pe baza rezulta
telor de producție a apă
rut necesitatea unor îmbu
nătățiri și apoi extinderea 
procedeului la mai multe 
cuptoare. în 1968, o baterie 
de trei cuptoare a fost 
transformată pentru fabri
carea cocsului mărunt de 
fluidizare, necesar siderur
giei noastre.

în toți acești ani. cerce
tarea a căutat să soluțione
ze problema gazelor ce se 
irosesc, ducînd totodată la 
poluarea atmosferei. (Zilnic, 
prin faclele bateriilor 
ejectează in atmosferă 
de tone de cărbune), 
menționat că anual, 1 
de un deceniu, valoarea a- 
cestora a crescut de la 10 
milioane pină la aproape

se
60

De 
timp

Din20 de milioane lei.
19G3, investigațiile s-au în
dreptat spre valorificarea 
energetică a gazelor calde 
nedegudronate de semi- 
cocs și de cocs. în anul 1964, 
IPROMET a întocmit un 
studiu prin care se preco
niza folosirea lor drept 
combustibil la cazanele de 
aburi ale unei termocen
trale. Din cauză că o astfel 
de soluție încă nu este fo
losită pe plan mondial, 
pentru stabilirea parametri
lor proiectului de execuție 
au fost necesare numeroase 
— mult prea numeroase 1 — 
experimentări în anii ce au 
urmat. Se constată tendin
ța factorilor ce colaborează 
la infăptuirea acestui o- 
biectiv de a face răspunză
tori pe parteneri de întir- 
zierile survenite.

Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a IV-a)

organizațiilor antifasciste și ale re
zistenței, ai sindicatelor. Transmi
terea în direct la televiziune a fune
raliilor a făcut ca întreaga Italie să 
participe la această tristă solemnitate.

La Roma, la monumentul „Eroului 
necunoscut" din Piazza Venezia, 
unde au explodat vineri două bom
be, rănind 16 persoane, au fost de
puse de către oficialități coroane de 
flori. Cu acest prilej au putut fi con
statate daunele provocate de ex
plozii.

Se poate afirma că Impunătoarea 
participare de masă la aceste solem
nități reprezintă nu numai o expre
sie a doliului general, ci și a indignă
rii față de atentatul odios și, mai 
ales, al hotărîrii de a apăra ferm li
bertățile democratice și instituțiile 
republicane. Aci se afirmă că dacă 
atentatul urmărea să provoace pani
că și tensiune în rîndurile cetățeni
lor, efectul a fost contrar, datorită 
răspunsului forțelor democratice, 
care a fost prompt și hotărît. „Pro
blema actuală și urgentă — scrie 
„L'UNITA" — este aceea de a se a- 
sigura funcționarea deplină a insti
tuțiilor democratice, de a angaja 
Parlamentul în soluționarea proble-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Și s-a rupt 
căruta-n

9

drum

haltă responsabilitate partinică 
pentru conducerea 
activității economice

Pină nu de mult, stațiile 
„Peco" puteau oferi spre vin- 
zare (la solicitarea conducători
lor auto), diverse articole : bu
fii, curele de ventilator, venti
le, becuri etc. In aparență, mă
runțișuri. Dar....................
la drum, cînd 
mine in pană ! Cu toate aces
tea, întreprinderea „Peco" refu
ză să le mai desfacă prin sta
țiile sale, vinzarea acestor arti
cole răminînd exclusiv in sarci
na magazinelor de specialitate. 
Este lesne de imaginat ce „bucu
rie" il va cuprinde pe șoferul 
ghinionist, rămas cu automobi
lul in pană, în miez de noapte 
sau duminica, în imposibilitate 
de a remedia imediat defecțiu
nea. Cu toate protestele, rugă
mințile și stăruințele, amintita 
întreprindere rămine pe poziție. 
Nu și nu ! Să fie acesta ultimul 
cuvînt ?

cît de folositoare 
automobilul ră-

I La țintă

IAm semnalat, în ultima vre
me, mai multe abateri comise 
Ide vînători : braconaje, impru

dențe în folosirea armelor și 
chiar delicte grave — tentative 
de crimă și crime. Criticile a- 

Iduse A.G.V.P.S.-uIui și-au a- 
tins, se pare, ...ținta. Astfel, 
A.J.V.P.S. Cluj a exclus șase 
vînători care au încălcat nor- 

t mele impuse de statutul asocia- 
Iției : patru pentru că au braco

nat la iepuri, unul pentru ne
atenție în folosirea armei (a 
produs un grav accident), iar al

I șaselea, pentru că a amenințat 
| cu arma și a tras un foc intr-un 
s restaurant. Alți cinci vînători au 
Ifost excluși și din cadrul 

A.J.V.P.S. Harghita, pentru acte 
de braconaj la diverse specii de 
vînat : mistreți, cerbi, urși. Ac-

Ițiunea de „salubrizare" 
nuă. Pină s-o curăța 
de „uscături".

! Tezaure

conti- 
pădurea

monetare
județul 

Băgaciu 
au fost

în trei localități din 
Mureș: Tirgu Mureș, 
și Lechința de Mureș, 
descoperite, în urma efectuării 
unor săpături întimplătoare, cî- 
teva valoroase tezaure moneta
re. In total, peste 6 000 de mo
nezi, bătute înainte sau în tim
pul stăpînirli Daciei de către 
romani, precum și in perioada 
feudalismului timpuriu. De ase
menea, în zona Sighișoarei, să
păturile arheologice au scos la 
iveală alte două tezaure mone
tare : în punctul numit „Pîriul 
hotarului", unde a fost identifi
cat un mare complex funerar 
roman cu 36 de morminte de 
incinerație, a fost dezgropat un 
tezaur compus din 142 de mo
nezi, din bronz, datînd din pe
rioada împăraților romani Ha
drian, Antoninus Pius, Commo- 
dus; iar la „Unghiul Prodului", 
lingă Laslea, s-au găsit, în tim
pul efectuării arăturilor de 
toamnă, 26 de monezi, (22 din 
bronz și 4 de argint). Specia
liștii au stabilit că ele au fost 
bătute în perioada Republicii 
Romane, reprezentînd o conti
nuitate pină in secolul V e. n. 
In prezent, tezaurele se află în 
studiul specialiștilor de la mu
zeul din Sighișoara.

Trăsătura caracteristică a dezbate
rilor adunării de dare de seamă cu 
activul a Comitetului municipal de 
partid Tîrgoviște a constituit-o pre
ocuparea pentru creșterea spiritului 
de răspundere al organizațiilor de 
partid în conducerea activității eco
nomice, în pregătirea producției anu
lui 1970. Reflectînd înțelegerea exi
gențelor sporite impuse de actualul 
stadiu de dezvoltare a țării, atît da
rea de seamă, prezentată de tovarășul 
Constantin Motoroiu, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid, 
cît și vorbitorii au pus accentul pe 
necesitatea creșterii continue a rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale.

Evident, constituie un îndreptățit 
motiv de satisfacție succesele obținu
te anul acesta de industria tîrgoviș- 
teană : în primele 11 luni a 
fost depășit planul producției marfă, 
livrîndu-se peste prevederi produse 
în valoare de 25 milioane lei ; a fost 
depășit indicele planificat de creștere 
a productivității, s-au obținut rezul
tate pozitive în reducerea prețului de 
cost al produselor și creșterea renta
bilității producției.

Trebuie relevat că, evitînd orice 
mulțumire de sine, dezbaterile din 
cadrul adunării cu activul au pus ac
centul pe faptul că rezultatele obținu
te sînt încă departe de a fi epuizat 
rezervele interne existente în între
prinderile orașului.

Puteau fi raportate rezultatele la o 
cotă mai înaltă ? „Desigur, spunea 
muncitorul Constantin Rotaru de la 
Uzina de utilaj petrolier, dacă colec
tivele de muncă s-ar alinia în tota
litatea lor în rînd cu fruntașii. Iată, 
în unitatea industrială unde lucrez, 
mulți muncitori, meșteri, ingineri, 
manifestă o înaltă responsabilitate 
față de propria lor muncă, precum și 
față de ce se petrece în sectorul, în 
atelierul respectiv. Alții însă — și de 
ce să nu o spun, sînt printre ei și 
membri de partid — nu iau poziție 
combativă față de deficiențele pe care 
le constată. Să luăm, de pildă, sec
toarele calde Este oare permis ca, 
lună de lună, să se raporteze un pro
cent mare de rebuturi, care se ci
frează pe uzină la milioane de lei ? 
In conducerea turnătoriilor avem co
muniști ; acolo activează organizații 
de partid. Cum tolerează ei o aseme
nea stare de lucruri ?“

Alți vorbitori, printre care ing. 
Ion Gavrilă, director tehnic al ace
leiași uzine, a arătat că, privite ex
clusiv sub aspectul frecvenței, acțiu
nile întreprinse aci pentru creșterea 
productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, lichidarea rebuturilor 
nu sînt puținei S-au organizat și 
schimburi de experiență și convorbiri 
pe grupe în sectoarele calde. Numai 
că, uneori, asemenea acțiuni s-ar pă
rea că au fost organizate numai spre 
a se putea raporta, fără a se urmări 
eficiența lor în producție, rezultatele 
practice. „Or, asemenea „muncă po
litică" nu ne poate ajuta să mergem

înainte — a spus vorbitorul. Activita
tea de propagandă, munca politico- 
educativă cer o înaltă responsabilita
te partinică ; trebuie să acționăm mai 
ferm pentru înlăturarea oricăror ma
nifestări de formalism, care nu pot 
decît să anihileze forța de înrîurire 
a muncii politico-educative".

O deosebită atenție a fost acordată 
problemelor legate de întărirea disci
plinei în muncă și folosirea inte
grală a timpului de lucru. Critici în
dreptățite au fost aduse organizațiilor 
de partid, sindicale și U.T.C. de la 
„Ciocanul", „Victoria" și din alte 
unități, unde se pierde încă mult 
timp cu plimbările prin secții,

realizarea prevederilor de plan în 
anul 1970 impune o gospodărire mult 
mai judicioasă a materiilor prime, în 
special a metalului, astfel încît din- 
tr-o tonă de metal să se realizeze mai 
multe produse finite. Progresele rea
lizate în acest domeniu vor constitui 
un criteriu de verificare a spiritului 
de răspundere al fiecărui comunist 
față de această problemă-cheie a in
dustriei constructoare de mașini și, 
în general, a întregii noastre eco
nomii.

Creșterea spiritului de răspundere 
al comuniștilor reprezintă o cerință 
vitală și pe șantierele de construc
ții ale orașului. Cu toate acestea, deși

Adunările de dări de seamă cu activul 

ale comitetelor municipale de partid

iar numeroase mașini și utilaje 
sînt folosite cu indici scăzuți. La ni
velul municipiului, coeficientul de 
utilizare a fondului de timp este de 
96.1 la sută, înregistrîndu-se aproape 
600 000 ore-om neutilizate. „Produc
ția care putea fi realizată în acest 
„timp mort" se ridică la milioane și 
milioane de lei — a arătat tov. Ștefan 
Pândi, directorul întreprinderii de 
prefabricate Doicești. Cultivarea com
bativității întregului colectiv față de 
cei care trag chiulul, nu-și îndepli
nesc sarcinile de producție, constituie 
una din principalele îndatoriri ale 
fiecărei organizații de partid. Comu
nistul trebuie să fie exigent atît față 
de munca Jui, cît și față de munca 
celor din jur, a colectivului din care 
face parte".

Primul secretar al comitetului mu
nicipal U.T.C., Ionel Marin, președin
tele consiliului municipal al sindica
telor, Petre Pascu, s-au referit în 
spirit autocritic la un șir de defi
ciențe în activitatea desfășurată de 
organizațiile de tineret și de sindicat 
privind cultivarea atitudinii înaintate 
față de muncă, față de îndeplinirea 
îndatoririlor sociale. I.a Uzina de uti
laj petrolier nu se manifestă grija cu
venită pentru economisirea materii
lor prime și materialelor. „în timp ce 
unii nu-și cruță eforturile spre a eco
nomisi kilogram cu kilogram meta
lul. spunea tov. Petre Pascu, alții îl 
risipesc cu tona. Tovarășii din secto
rul de concepție proiectează și re- 
proiectează, reducînd consumurile 
specifice ; în schimb alții, aprobînd 
cu ușurință derogări pentru schimba
rea laminatelor, folosirea unor canti
tăți mai mari de S.D.V.-uri, dau căle 
liberă risipei de metal".

în mod deosebit s-a accentuat că

se semnalează serioase rămîneri în 
urmă în realizarea planului la con
strucția de locuințe, precum și cazuri 
frecvente de risipă și sustrageri de 
materiale pe șantiere, cuvîntul rostit 
în cadrul adunării de secretarul or
ganizației de bază, Constantin Leașu, 
părea al unui om care privește totul 
ca spectator, fără vreo responsabili
tate efectivă în înlăturarea neajunsu
rilor. De altfel, și directorul între
prinderii locale „Progresul" a prezen
tat lucrurile ca și cum singurii vlno- 
vați de lipsurile existente ale între
prinderii ar fi factorii „din afară".

Pe drept cuvînt, asemenea mani
festări străine spiritului de partid au 
fost criticate de tovarășul Florea 
Hristache, secretar al comitetului ju
dețean de partid, care a subliniat, 
totodată, că este necesar ca atît co
mitetul municipal de partid, cît și 
organizațiile de partid din toate uni-

tățile economice și sociale să-șî1 apre
cieze activitatea nu în funcție de nu
mărul acțiunilor, ședințelor sau al 
măsurilor inițiate, ci în funcție de 
eficacitatea lor, de efectele practice 
privind îndeplinirea politicii partidu
lui și. în primul rînd, a sarcinilor 
economice.

în anul 1970, colectivelor de între
prinderi din municipiul Tîrgoviște le 
revin sarcini deosebit de importante : 
producția globală urmează să crească 
cu 8,5 la sută, iar indicatorul produc
ție marfă va înregistra un spor de 
9 la sută. In municipiu vor ti con
struite noi obiective economice și so- 
cial-culturale. Atît comitetul munici
pal, cît și organizațiile de partid din 
întreprinderi trebuie să tragă con
cluzii practice din indicația cuprinsă 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. în care se sublinia _ că 
„înfăptuirea obiectivelor stabilite 
pentru anul 1970, asigurarea perfec
ționării activității de producție în 
toate ramurile pun sarcini de mare 
răspundere în fața organelor și or
ganizațiilor de partid, impun crește
rea rolului lor în conducerea și or
ganizarea vieții economice, în mobi
lizarea largă a oamenilor muncii la 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Munca politică și organizatorică a 
organelor de partid din întreprin
deri și a comitetelor de partid co
munale, orășenești, municipale și ju
dețene se măsoară in cele din urmă 
în rezultatele obținute în îndeplini
rea planului de producție, a planului 
la export, a planului de investiții și 
a celorlalte sarcini economice".

Toate acestea reclamă din partea 
organizației municipale de partid e- 
forturi perseverente pentrn perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă. Așa cum s-a subliniat în 
cadrul dezbaterilor adunării, crește
rea competenței și exigenței în în
drumarea activității economice re
prezintă principala condiție a creș
terii rolului conducător al organiza
țiilor de partid.

Constantin SOCI

•RECLAMAM
•SESIZĂRI

• RĂSPUNSURI

I Misitul din

De profesie pantofar, Szabo 
Iuliu din Oradea devenise, de 
cîțiva ani, misii. Cumpăra și 
vindea case. Avea grijă " 
cumpere ieftin și să vîndă 
scump. Diferența era cuprinsă, 
de fiecare dată, între 15 000 și 
65 000 Iei. Cum se vede, cîști- 
gul era substanțial. De vreo 
șase ori lucrurile au mers bine. 
„Negustorului" îi rentau aface
rile. își crease, prin speculă și 
înșelăciune, însemnate venituri 
ilicite. Dar cum fiecare început 
are și un sfîrșit, și de această 
dată lucrurile se apropie de fi
nal. Adică, de tribunal. O apro
piere necesară.

case. să

în atenția
tuturor

In primele 10 luni ale aces
tui an, accidentele de circulație 
au dus la pierderea a 1 733 de 
'vieți omenești. Dacă acestei ci
fre ii mai adăugăm cei 3 423 de 
cetățeni răniți grav (și 554 ră
niți ușor) obținem imaginea 
clară a urmărilor nefaste gene
rate de nerespectarea regu
lamentului de circulație rutie
ră. Dintre cauzele accidentelor, 
in perioada-la care ne referim, 
reținem : 2 768 accidente s-au 
produs din vina conducătorilor 
de autovehicule ; 1 447 au fost 
provocate de pietoni și pasageri. 
Consemnăm citeva infracțiuni 
deosebite, cu pondere, in cadrul 
evenimentelor rutiere : 634 ac
cidente se datoresc vitezei ex
cesive ; 370 — consumului de
alcool; 437 — depășirilor nere
gulamentare ; 213 — neacordării 
priorității ; 335 — neatenției o- 
mului de la volan și (atenție !) 
145 accidente au drept cauză 
conducerea autovehiculelor de* 
către cetățeni care nu posedă 
permis de conducere (! ?). Ci
frele ilustrează clar că scăde
rea numărului de accidente — 
și implicit a numărului de vic
time — depinde de noi toți, pie
toni 
r al-

și șoferi. Avizul este gene-

I eu. ■ .I „Scînteii

Rubrică redactata de :
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Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

NOI GMNITUW DE MOBILĂ
„Polar-B“

într-o locuință, bu
cătăria constituie ca
drul necesar prepară
rii hranei de toate zi
lele. Alegerea tipu
lui de mobilier adec
vat și instalarea lui 
vă dă, desigur, de gîn- 
dit. Ați vrea să găsiți 
o garnitură completă 
de bucătărie astfel 
concepută încît să vă 
permită și servirea 
mesei în condiții a- 
greabile, ca într-o su
fragerie ? De consi
derentele dumnea
voastră au ținut sea

ma specialiștii de la
C.E.I.L.-Brăila cînd 
au creat garnitura de 
bucătărie „Polar-B“ 
compusă dintr-un du
lap combinat, masă 
și taburete. In cons
trucția pieselor in
tră rame de che
restea de rășinoase 
dublu placate la ex
terior cu P.F.L. înno
bilat (melaminat sau 
emailat) și în interi
or cu P.F.L. dur sau 
placaj.

Dulapul-combinat

este prevăzut cu un 
soclu de susținere. 
Mînerele ușilor sînt 
din material plastic, 
corpul glisant are co
șuri din sîrmă împle
tită sau din plastic 
și rotițe metalice 
pentru deplasare.

Garnitura „Polar- 
B“ oferă suficient 
spațiu pentru depo
zitare, este elegantă, 
cu linie modernă, u- 
șor de întreținut și se 
prezintă în diverse 
variante de culori.

V

!

*
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LUNA CADOURILOR

Ambianța specifică a „LUNII 
CADOURILOR" ne introduce in 
atmosfera pregătirilor febrile din 
preajma sărbătorilor de sfîrșit de 
an. Bogatul și variatul sorti
ment din magazine cuprinde ar
ticole potrivite pentru a fi ofe
rite sub formă de cadouri: con-

fecții, tricotaje, încălțăminte de 
sezon. Magazinele pun la dispo
ziția cumpărătorilor și CELE 
MAI NOI CREAȚII DESTINA
TE ÎMPODOBIRII TRADIȚIO
NALULUI POM DE IARNĂ.

Foto : M. Cioc

Satul nostru a fost elec
trificat incă din 1963. Dar 
de la un timp, mulți din
tre noi am fost nevoiți 

să scoatem de la vechituri lăm
pile cu petrol și să le punem 
din nou în funcțiune, în locuin
țe. Aceasta, din simplul motiv 
că la magazinul sătesc nu s-au 
mai adus de multă vreme becuri 
electrice.

— Cînd aduceți becuri, că le 
așteptăm cam de mult ?

— Ce becuri, omule ? — răs
punde gestionarul magazinului 
ori de cite ori e întrebat. 
N-avem. Semănați cioburi în 
grădină și o să aveți becuri !

Drept pentru care supunem 
aprecierii conducerii uniunii ju
dețene a cooperativelor de con
sum cele de mai sus, poate dis
pune să se semene puțină or
dine în acest magazin. Ar fi 
mai cu folos.

Ștefan ALBU
satul Mâcrina, comuna 
Puești, județul Buzău

Este bine cunoscut faptul 
că, pentru expedierea ur
gentă a unor sume de 
bani, poșta pune la dis

poziția cetățenilor servicii te
legrafice. In aceste cazuri, 
mandatele nu circulă obișnuit, 
ca scrisorile, ci oficiul primitor 
ordonanțează telegrafic oficiului 
de destinație achitarea sumei 
de bani dispuse : „Achitați suma 
x cetățeanului y“. Am de
pus și eu la 21 noiembrie a.c., 
la oficiul poștal Breaza, o sumă 
de bani, pentru a fi „expediată" 
telegrafic fiului meu, Iosif Ne- 
delcu, din comuna Dragodănești- 
Dîmbovița. Banii trebuiau achi
tați în maximum 24 de ore. Au 
trecut însă de atunci multe sute 
de ore — și cine știe cîte-or să 
mai treacă — dar banii n-au 
fost primiți nici pînă azi.

„Pe sîrmă, stimabile, pe slr- 
mă !“ — vorba lui Caragiale.

Ion NEDELCU
Breaza — județul Prahova

In luna martie a. c„ cînd 
i s-au adus la cunoștință 
repetatele pierderi de apă 
care se produc prin con

ducte și țevi cu defecțiuni 
în imobilele situate pe ma
gistrala Nord-Sud. șeful sec
torului 5 I.A.L. ,ne-a asigurat 
ferm ; „Ori de cite ori există 
pierderi de apă, solicitați urgent 
serviciile atelierului nostru mo
bil, înființat expres pentru înlă
turarea acestor defecțiuni". Zis, 
dar nu și făcut. De atunci, în 
blocurile cuprinse între strada 
Lînăriei și bulevardul Mărășesti 
s-au ivit zeci și zeci de astfel 
de defecțiuni, s-au pierdut can
tități imense de apă, dar pînă 
ce au venit meșterii de la I.A.L. 
să le înlăture au trecut între 5 
și 15 zile. Un singur exemplu : 
La 30 octombrie s-a adus la cu
noștința centrului nr. 1 al 
I.A.L. faptul că la blocul 18 s-a 
spart conducta de scurgere a 
apei calde menajere. După repe
tate apeluri telefonice zilnice, 
la centru, au fost trimiși cîțiva 
meșteri să repare defecțiunea... 
abia la 11 noiembrie. Timp în

care locatarii a 10 blocuri au 
fost lipsiți de apă caldă. Am în- 
cunoștințat de aceste lucruri și 
D.G G.L., forul tutelar al I.A.L., 
dar fără nici un efect. Ce mai 
avem de făcut ca să-i determi
năm De gospodarii de la I.A.L. 
să manifeste spirit gospodăresc 
față de imobilele statului ?

Asociația locatarilor
din blocul situat pe Magis
trala Nord-Sud nr. 25 
București

Este binecunoscută recla
ma ce se face peste tot 
magazinelor de piese de 
schimb pentru radio și 

televizoare, denumite „Dioda". 
Există și în Galați un ast
fel de magazin, situat într-un 
local spațios, elegant. Dar înă
untru nu găsești mai nimic. Eu 
bat de astă vară drumurile la 
acest magazin pentru a cum
păra un condensator și niște re
zistențe, dar n-am găsit nici 
pînă acum. O fi ea reclama su
fletul comerțului, dar...

Nicolae MATEI 
Galați

Bn luna martie a. c. a 
fost înaintată de către re
dacție, pentru cercetări, 
Consiliului popular al ju

dețului Sălaj scrisoarea șo
ferului loan Maxim, din Șimleul 
•Silvaniei, cu privire la unele 
drepturi bănești. La 5 aprilie se 
primește la redacție răspunsul 
în care, în încheiere, se arată : 
„S-au cerut elementele necesare 
pentru calcularea drepturilor ce 
i se cuvin sus-numitului,- urmînd 
ca, după ce vom fi în posesia 
acestor date să i se achite drep
turile". I-am comunicat solici
tantului acest răspuns, în spe
ranța că problema se va rezolva. 
Dar, în luna octombrie, cel în 
cauză ne anunță, printr-o nouă 
scrisoare, că totul a rămas ca 
mai înainte. Am revenit la Con
siliul popular județean Sălaj — 
cu referire Ia răspunsul de mai 
sus — și am primit la redacție, 
la 4 noiembrie, un nou răspuns : 
„Am cerut Direcției județene de 
drumuri și podari Oradea să ne 
trimită toate elementele nece
sare pentru ca respectivul să-și 
primească drepturile, dacă i se 
cuvin. “ Nu cumva un funcțio
nar neglijent ne-a trimis copia 
răspunsului de acum șapte luni? 
Altfel lucrurile ar fi mult mal 
grave.

u toată recolta neobișnuit 
de bogată de fructe — 
din care s-au pierdut, da
torită neglijenței, une

le cantități — la multe can
tine abonații sint lipsiți de 
acest prețios aliment. Astfel, în 
cursul lunii noiembrie, la can
tina liceului agricol din Curtea 
de Argeș, unde servesc mase 
zilnic circa 400 de elevi, fruc
tele proaspete — mere, pere — 
au lipsit cu desăvîrșire din me
niuri. Prin urmare, pe de o 
parte, fructele se pierd, iar pe 
de alta — oamenii le duc dorul.

Dr. Ion MICUȚ 
Curtea de Argeț

Pe ușile centrelor „Nufă
rului" din Bucureștii Noi, 
Piața Ilie Pintilie, Piața 
Dorobanți și altele a apă
rut nu de mult un aviz : 
„Spălăm și curățăm în 8 
zile". își respectă între
prinderea acest angaja
ment ?

Sîntem la unitatea din 
Piața Palatului. Cîteva 
cliente așteaptă să-și ri
dice rufele date la spălat. 
Așteptăm și noi. Dar în lo
cul rufelor, clientele pri
mesc ...o promisiune : „Vor 
fi sigur gata vineri. Reve
niți..." (scena se petrecea 
luni — n.n.) „Am mai ve
nit de două ori pînă a- 
cum !“ — încearcă cineva 
să riposteze. Atît a fost des
tul ca respectivei salariate
— pe nume Ioana Vlăscea- 
nu — să-i sară țandăra : 
„De cîte ori să vă explic?
— începu ea să țipe. S-au 
stricat utilajele !“ De fapt, 
nu explicase nimic 1 Intrăm 
și noi în vorbă. Tonul 
scade brusc : „.Știți, a- 
vem restanțe mari, ne ex
plică respectiva salariată. 
Toate comenzile au fost 
decalate cu 5 zile". Dacă 
așa stau lucrurile, de ce nu 
li se spune oamenilor ade
vărul ? Ar fi, desigur, mult 
mai corect.

Intrăm și în centrul de 
pe strada Mendeleev. O în
trebăm pe salariata care 
primea comenzile : sînt 
mulțumiți cetățenii de ser
viciile „Nufărului" ?

— Uneori da, alteori nu, 
ne răspunde circumspectă.

Nu trec decît cîteva mi
nute și ne și găsim în postu
ra de martori ai unui dia
log similar celui din unita
tea precedentă : ..Veniți 
peste trei zile", recomanda 
responsabila centrului u- 
nui client care dăduse o 
canadiană la curățat. Dar 
omul venea pentru a cin- 
cea oară... în decurs de

circa trei sferturi de 
oră, cît am stat în acest 
centru, ne-a fost dat să au
zim de mai multe ori re
proșurile cetățenilor puși 
pe drumuri. între timp, 
răsfoim condica de sugestii 
și reclamații, care ne-a dat, 
de fapt, cel mai con
cludent răspuns cu pri
vire la aprecierea de 
care se bucură „Nufărul". 
Nerespectarea termenului 
fixat în vederea eliberării 
lucrurilor încredințate pen
tru spălat sau curățat este, 
se pare, o practică curen
tă. Citim: „Pentru o rochie 
dată la curățat am venit de 
patru ori în zadar" (coman
da nr. 7324); Eugen Dumi
trescu din b-dul Magheru 27 
scrie : „Am dat un costum 
la curățat. După 16 zile am 
venit să-1 iau. Nu era gat.a. 
Am fost amînat de 6—7 
ori. în cele din urmă, am 
adus vesta pentru identi
ficare. Fusese greșit mar
cat".

în aceeași condică am ci
tit însemnări și mai severe i 
„Am renunțat la serviciile 
„Nufărului", scrie ingine
rul Ion Grossu. Ducînd a- 
casă lenjeria dată la spă
lat (bon nr. 7307), am 
constatat că unul din cear-

O observație asemănă
toare a făcut și clienta 
Bianca Grossman din Ca
lea Victoriei 112. „Pînă la 
un moment dat, ne spune 
dînsa. am fost mulțumită 
de serviciile „Nufărului". 
De la o vreme însă con
stat o anumită lipsă de 
grijă față de lucrurile pe 
care cetățenii le încredin-

clar necesitatea unor mă
suri serioase menite să ducă 
la îmbunătățirea serviciilor 
prestate de „Nufărul". Am 
pornit deci spre noul și mo
dernul sediu al întreprin
derii, situat intr-unui din 
cartierele industriale ale 
Capitalei. Discutăm cu con
ducerea întreprinderii — di
rectorul Remus Susan și in-

— Nici pomeneală I Lu
crăm cu jumătate din capa
citate. Nu avem clientelă.

Răspunsul ne lasă per- 
plecși. Dacă e „sezon 
mort" de unde provin în- 
tîrzierile ? Și dacă se pro
duc întîrzieri, de ce nu se 
apelează și la restul capa
cității ? întrebăm din nou: 
puteți fi de acord ca, în

Cum s-ar putea cîștiga 
această încredere prin res
pectarea termenelor — în
țelegem Dar prin neres
pectarea lor — devenită a- 
proape sistematică ? Ciudat 
este că tovarășii din con
ducerea întreprinderii nu 
văd tocmai în această 'lip
să de respect și seriozitate 
față de cetățeni — dato-

nu aăseste soluții
'W' 9 9

pentru petele proprii?
șa furi a fost rupt și gău
rit". O „pățanie" asemănă
toare reclamă și dr. Con
stantin F. Popescu din str. 
Cosmonauților 31. „Timp 
pierdut și bătaie de joc, 
notează foarte supărat cel 
care a avut comanda nr. 
9836 Am dat la curățat un 
costum și o pereche de 
pantaloni la 8 septembrie 
La 29 septembrie, cînd vin 
să le ridic, constat că 
pantalonii nu au fost bine 
curățați. Mi se spune să-i 
las și să revin la 4 oc
tombrie. Am venit la 6 
octombrie, dar se aflau tot 
acolo : nu fuseseră trimiși 
înapoi pentru remediere".

țează curățătoriei tocmai 
pentru a le îmbunătăți în
fățișarea. Deunăzi, am fost 
nevoită să plătesc 40 de lei 
la o cooperativă de croito
rie pentru punerea la 
punct a unui pardesiu abia 
scos de la curățat. care 
mi-a fost dat înapoi cu 
căptușeala descusută și 
prost călcat. Costumul so
țului meu mi-a fost îna
poiat recent cu căptușeala 
îngălbenită".

Toate aceste observații, 
ca și multe altele, la care 
nu ne-am referit in rîndu- 
rile de față, evidențiază

ginerul-șef Bohos Nalban
dian. Intrăm direct în „pro
blemă" :

— Sint inevitabile aml- 
nările, atît de frecvente în 
ultimul timp ?

— Sînt inevitabile, opi- 
niază inginerul-șef. Clien
tela noastră nu este con
stantă, pentru că unitățile 
nu și-au format încă un 
nucleu stabil. Solicitările 
înregistrează creșteri și 
scăderi bruște ; de aici — 
dereglări, întîrzieri.

— Acum vă aflați In se
zon de vîrf ? — ne intere
săm noi.

timp ce utilaje moderne, 
intrate nu de mult în func
țiune lucrează doar cu ju
mătate din capacitate, ce
tățenii să fie puși pe dru
muri pentru că termenele 
stabilite sînt cu mult de
pășite ?

Interlocutorii evită să in
tre in amănuntele unor a- 
semenea așa-zise „acci
dente". Inginerul-șef iși 
continuă ideea :

— Pentru a cîștiga în
crederea clientelei. am 
micșorat la 8 zile terme
nele de efectuare a comen
zilor.

rată în primul rînd unei 
slabe organizări atît a re
țelei de primire-predare, 
cît și a întreprinderii — 
motivul real al infidelității 
clientelei, de care se plîn- 
ge inginerul-șef.

— Totuși, insistăm noi, 
nu credeți că termenele ar 
mai putea fi scurtate ?

— Imposibil, vine răs
punsul. Aceasta e limita.

Chiar așa să fie? Urmă
rim traseul obiectelor date 
la spălat : trei zile durează 
drumul de la centrul de 
primire pînă la fabrică ; în 
a patra zi intră la curățat
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și abia in cea de-a șaptea, 
dacă totul se desfășoară 
normal, sînt expediate 
inapoi la centru, pentru 
a fi predate clienților. 
E ■ limpede că răspunsul 
a fost pripit, că, de fapt, 
există încă serioase rezerve 
de timp nevalorificate. Poa
te oare pretinde o între
prindere dotată modern că 
distanța dintre centrele de 
primire și fabrică, aflate pe 
teritoriul aceleiași locali
tăți, trebuie neapărat par
cursă în trei zile ?

Continuăm : cum se expli
că reclamațiile privitoare 
la calitatea necorespunză
toare a serviciilor prestate ?

Răspunde tot inginerul- 
șef :

— Majoritatea sesizărilor 
sînt justificate, recunoaște 
dinsul. Există un procent 
de risc ; nu întotdeauna 
știm dinainte cum se va 
cotQporta, în procesul de 
curățire, obiectul respectiv. 
Dacă e cazul, noi îl despăgu
bim pe client. Multe \din 
stricăciunile reclamate de 
clienți s-ar evita însă dacă 
industria ușoară și-ar mar
ca produsele ; sînt anumite 
simboluri folosite în practi
ca mondială, care indică fi
bra fiecărei țesături, modul 
ei de spălare, temperatura 
la care se calcă etc. Ca să 
nu mai vorbim de unii nas
turi care, la spălat, pur și 
simplu se topesc.

Despre căptușelile rupte, 
despre obiectele prost spă-j 
late sau călcate, ori chiar 
cu... adaos de pete — din 
nou nici un cuvințfel. Vino
vății sînt oriunde, numai la 
„Nufărul" nu.

Cercetînd registrele de co
menzi ale centrelor de pri
mire, observasem că mulți 
clienți veneau de la distan
țe apreciabile. întrebăm in 
continuare : socotiți că uni
tățile „Nufărului" sînt pre
zente in toate cartierele, a-

® O B O O
colo unde le solicită cetă
țenii ?

— într-adevăr, în ce pri
vește prezența pe teritoriul 
orașului, sînt necesare 
imbunătățiri. Cele 51 de 
centre existente nu au 
reușit încă să acopere în
deosebi cartierele noi, între 
care Giulești, Colentina, ce
tățenii care locuiesc in aces
te zone fiind nevoiți să par
curgă, încărcați cu pachete 
uneori voluminoase, distan
țe mari pînă la cel mai a- 
propiat centru de primire, 
ori pur și simplu, să renun
țe întreprinderea are din 
partea consiliului popular 
unele promisiuni de spații 
in aceste cartiere.

Pentru că promisiuni a 
mai avut, este de așteptat 
ca, de data aceasta, să fie 
și onorate.

încercind să tragem une
le concluzii din discuțiile 
relatate, este limpede că nu 
ne putem declara de acord 
cu unele din părerile pe 
care reprezentanții con
ducerii „Nufărului" în
cearcă să le acrediteze.
Intîrzierile
comenzilor

în efectuarea
nu sînt fa

tale, deci nici inevitabile, 
iar scurtarea termenelor —
potrivit rezervelor pe care 
am încercat să le identifi
căm — se dovedește, la rîn- 
dul său, pe deplin posibilă. 
Locul pe care întreprinde
rea îl ocupă în deservirea 
populației obligă atît con
ducerea cît și forul tutelar 
să studieze cu toată serio
zitatea modalitățile unei or
ganizări mai judicioase a 
activității și aplicarea unor 
măsuri neîntîrziate. Servi
ciile „Nufărului" trebuie să 
devină în viitor expresia 
eforturilor întregului colec
tiv pentru operativitate, ca
litate superioară și corecti
tudine în relațiile cu publi
cul.

Rodica ȘERBAN



SClNTEIA - marți 16 decembrie 1969 PAGINA 3

/

CĂ SE PUTEA
i

CERTAȚI CU NORMELE | comâsn
® Serial cu „Sfmtaiss?

Primul episod 
octombrie a.

(27 
c.j.

S-A DOVEDIT! Pregătirea iernârii animalelor

AU FOST

în acest an, industria constructoare 
de mașini a acoperit circa 61,8 la sută 
din necesarul de utilaje al econo
miei naționale. în anul viitor — ulti
mul din cincinal — ponderea res
pectivă va fi de 66 la sută, punîn- 
du-se un accent deosebit, după cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cuvîntarea rostită la plenara C.C. 
al P.C.R. din 10—13 decembrie a.c., 
pe dezvoltarea electronicii, electro
tehnicii și,- mai ales, a producției de 
utilaje complexe, pe mărirea și diver
sificarea producției de utilaje pentru 
construcții și a producției de mașini 
agricole. Concret, întreprinderi indus
triale ca „Electroputere" din Craiova, 
„Electronica11, Uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie11 și „23 August11 din 
București. Fabrica de motoare elec
trice din Pitești, „Electroceramica11- 
Turda și alte asemenea unități au 
mari îndatoriri în anul viitor, sub as
pectul creșterii producției, diversifi
cării ei, înnoirii sortimentelor. Au 
aceste întreprinderi industriale ca
pacitatea de a îndeplini sarcinile sta
bilite de conducerea de partid pentru 
anul .4970? Desigur!

Cît' dfe" consistente sînt aceste re
zerve La cît se ridică valoarea po
tențialului tehnic, material și uman 
nefolosit rn întreprinderile amintite ? 
Iată cum se înfățișează aceste valori 
ale sporului producției ce putea fi 
obținut în 11 luni din acest an i

că politică și organizatorică în rîndul 
masei largi a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor, preciza tov. Nico- 
lae Neagoe, secretarul comitetului de 
partid al uzinei. Comuniștii, toți sa- 
lariații au acționat hotărit pentru 
curmarea situației grele în care ne 
aflam ; ei au manifestat un înalt spi
rit de răspundere pentru menținerea 
și întărirea prestigiului uzinei noas
tre și, în același timp, față de inte
resele majore ale economiei națio
nale.

Realizările din luna noiembrie vor-

Cifre care demonstrea

ză adevărata capacitate 

productivă a unor între

prinderi constructoare 

de mașini

întreprinderile
Sporurile de 

producție 
(în milioane 

lei) •
„Electronica" 8,2
Uzina de utilaj chi-
mic „Grivița roșie" 2,4
„23 August" 94,0
Fabrica de motoa-
re electrice Pitești 3,8
„Electrocerami-
ca“-Turda 1,9
„Electroputere“-Cra-
iova 6,4

Deci, pe totalul celor 6 unități ale 
Industriei construcțiilor de mașini, 
sporul de producție 6e''putea' fi rea
lizat.se ridică — în-ll" luni-a-.e.' —'• la 
circa' 115 milioane lei. în mod si- 
gur, rezervele atît de consistente 
ale producției au un solid suport ma
terial ; o dovedește acest lucru exem
plul uzinei „Electroputere11 din Cra
iova.

Iată ce ne spunea, în acest 
sens, tov. ing. Victor Ionescu, direc
torii' uzinei „Electroputere11, din ca
drul Crupului de uzine pentru apara- 
taj și mașini electrice Craiova :

— In fața situației critice în care 
ne găseam la începutul ultimului tri
mestru al anului curent, nu am mai 
stat in așteptare ; au fost luate mă
suri radicale, pe care le-aș împărți 
în două grupe mari și anume : măsuri 
cu caracter intern, care angajau for
țele noastre proprii și măsuri privind 
îmbunătățirea colaborării și coope
rării cu diversele unități din țară și 
chiar din străinătate.

Din prima grupă de măsuri am re
ținut pe cele luate pentru folosirea 
cit mai rațională a forței de muncă, 
in așa fel încît să se poată face față 
sarcinii exprese de a spori volumul 
de producție, pentru organizarea de 
schimburi prelungite în sectoarele și 
compartimentele care prezentau 
locuri înguste. Strungăria grea și 
ușoară, atelierele pentru motoare ae 
tracțiune de la fabrica de mașini ro
tative, sectorul construcții metalice 
și montaj locomotive, atelierul de 
montaj și conexiuni transformatoare 
de la fabrica de transformatoare și 
altele au fost întărite cu cadre teh
nice (normatori, controlori tehnici, 
tehnologi). Cît privește a doua grupă 
de măsuri, majoritatea lor au vizat 
redresarea totală a aprovizionării cu 
materii prime, materiale, ansamble și 
subansamble, urmărirea acestor , pro
bleme fiind repartizată pe fiecare 
cadru de răspundere din conducerea 
grupului de uzine. Dacă amintim 
faptul că la „Electroputere11, pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă pe 
lunile octombrie, noiembrie și decem
brie, s-a stabilit un ritm de creștere 
a producției cu aproape 40 la sută 
mai mare deeît media ritmului reali
zat în primele trei trimestre ale a- 
nului, avem o imagine și mai clară 
a desfășurării de forțe care a cuprins 
colectivul uzinei, precum și grupul 
de întreprinderi de resort.

Ce dovedește aceasta ? Că atît uzi
na craioveană, cît și întreprinderile 
colaboratoare dispun de mari re
surse pentru a putea îndeplini sarcini 
economice continuu superioare. A- 
precierea directorului uzinei : „Am 
găsit înțelegere la majoritatea între
prinderilor colaboratoare, printre 
care se remarcă „Metrom“-Brașov, 
Fabrica de cabluri și materiale izo- 
lante București, Uzinele constructoare 
de mașini Reșița11 trebuie desigur 
remarcată. Uzina din Reșița, de pildă, 
a reușit nu numai să-și recupereze 
restanțele pe care le avea, dar a li
vrat în plus întreprinderii craiovene 
grupuri Diesel și boghiuri pentru lo
comotivele Diesel. Se pune în aceste 
condiții întrebarea : oare nu în acest 
fel ar trebui să se desfășoare, în anul 
viitor, cooperarea și colaborarea in- 
teruzinală ? Relevăm, de ase
menea, că și pe plan local s-au iden
tificat posibilități nevalorificate ; bu
năoară, zilnic, la uzina „7 Noiembrie11, 
I.R.A. 8, la unitățile de industrie lo
cală și în alte întreprinderi din 
Craiova s-au efectuat prelucrări me
canice pentru „Electroputere11.

Este de înțeles că fără a se între
prinde măsuri judicioase de organi
zare a producției și a muncii nu se 
putea realiza practic ritmul intensiv 
prevăzut, de care am amintit, de 
creștere a producției. începînd de la 
secțiile primare, de la sculărie și ter- 
minînd cu montajul, întregul colec
tiv de muncitori, ingineri și tehnicieni 
al uzinei a acționat ca un singur om.

— A fost necesară o intensă mun-

besc, prin ele însele, despre eficiența 
măsurilor organizatorice și a muncii 
politice desfășurate de organizația de 
partid. Peste planul acestei luni s-a 
realizat un volum la producția mar
fă de 35 milioane de lei. Au fost fa
bricate, în plus, 2 locomotive Diesel 
electrice, o locomotivă electrică, 
transformatoare de forță cu o capa
citate de 134. MVA, 25 motoare elec
trice, , 80 tone piese din oțel, me
tale neferoase și forjate. „Deși au a- 
părut condiții foarte grele, ne-a spus 
tov. ing. Alexandru Heinrich, directo
rul general al Grupului de uzine pen
tru aparataj și mașini electrice Craio
va, există certitudinea că uzina „Elec- 
troputere" va încheia anul acesta 
cu sarcinile de producție îndepli
nite11.

Se poate aprecia, deci, că sarcinile 
de plan din anul viitor care revin 

, .uzinei vor fi realizate mult mai 
bine deeît în anul curent ; în 1970. 
volumul producției globale va crește

cu 15,5 la sută, al producției marfă 
cu 14,8 la sută, iar productivitatea 
pe un salariat — cu 19 la sută față 
de sarcinile din anul acesta.

Atît directorul general al grupului 
ple uzine, cît și ing. Ion Iliescu, șeful 
serviciului aprovizionării, apreciau că 
premisele îndeplinirii ritmice,'din a- 
nul viitor, a sarcinilor de plan — 
bune, în general — pot fi consolidate 
și aceasta cît mai grabnic ; multe din- 
.tre repartițiile de materiale sînt e- 
șalonate numai în trimestrele II, III 
și IV, ca și cum în trimestrul I uzi
na n-ar trebui să lucreze într-un ritm 
vioi. Este de datoria grupului de uzi
ne, a Ministerului Industriei Metalur
gice și forului de resort din comerțul 
exterior să soluționeze neîntîrziat 
problemele aprovizionării tehnico-ma
teriale care se pun la „Electropute- 
re“-Craiova, pentru ca sarcinile spo
rite la aparataj electric, la celelalte 
capitole ale planului să fie îndepli
nite exemplar, ritmic, din prima de
cadă, prima lună și primul trimestru 
1970.

Fără îndoială, se sublinia la recen
ta plenară a C.C. al P.C.R., sarcinile 
cuprinse în planul pe anul viitor cer 
eforturi deosebite — dar există toa
te condițiile ca acestea să fie reali
zate. Atît în cazul uzinei craiovene, 
cît și în celelalte întreprinderi con
structoare de mașini amintite, preve
derile planului pe 1970 sînt dimensio
nate în raport cu posibilitățile lor 
reale, răspunzînd unor necesități 
stringente ale beneficiarilor interni și 
externi. Grupul de uzine pentru a- 
parataj și mașini electrice Craiova, 
forurile de resort centrale au înda
torirea să ajute, în continuare, co
lectivul harnic al uzinei „Electropu
tere11 pentru a preveni apariția unor 
situații ca cea din acest an. Iar aces
te îndatoriri revin și forurilor de re
sort din industria constructoare de 
mașini care răspund de uzinele „23 
August" (Centrala industrială utilaj 
energetic, metalurgic și de construc
ții), de uzinele „Grivița roșie" (Cen
trala .industrială de utilaj chimic și 
rafinării) — întreprinderi importan
țe, cu mari sarcini în 1970, în an
grenajul, complex al economiei, ; .

Petre NEDELCU 
Nistor ȚUICU

în cîteva cooperative din județul Iași
In multe cooperative agricole de producție 

din județul Iași s-au făcut, din vreme, toate 
pregătirile necesare pentru buna iernare a a- 
nimalelor. Cum intri pe poarta fermei zooteh
nice a cooperativei agricole Lungani îți apar 
în față grajdurile bine întreținute, te surprind 
plăcut ordinea și curățenia. Inginerul Ari
adna Sîrbu ne precizează că încă din vară 
cooperatorii au reparat adăposturile, apoi au 
terminat lucrările de alimentare cu apă la 
grajduri, au tras conducte la bazinele con
struite pentru dospirea grosierelor tocate și 
amestecate cu melasă diluată și uree. La 
fel de bine puse la punct sînt construcțiile 
zootehnice și la cooperativele agricole Aro- 
neanu, Movileni, Ruginoasa, Chiolcăreni, Mi- 
roslăvești. In aceste cooperative și în altele 
se obțin și cele mai mari producții, care de
pășesc cu mult media pe județ.

în contrast ou aceste exemple, sînt altele 
care vădesc lipsa de grijă pentru buna ier
nare a animalelor. Reiese acest lucru din 
analiza situației noilor construcții agrozoo
tehnice planificate a se realiza în acest an. 
Din 18 grajduri prevăzute, doar 4 _ sînt 
complet terminate. Celelalte se găsesc 
în diferite stadii de construcție, iar 5_ abia 
la fundație și zidărie. Rămase în urmă sînt 
și lucrările de construcție la 4 maternități 
de scroafe și 11 saivane de oi. Unul dintre 
acestea, început la cooperativa agricolă 
Trifești, de multă vreme e în același stadiu 
de execuție ; „La zidărie". Aici con
siliul de conducere nu se învrednicește 
să activizeze echipa de construcții pentru a o 
determina să lucreze cu randament. Acum, 
cînd frigul își face, simțită prezența, se în-' 
tîlnesc totuși „optimiști" care caută să mi
nimalizeze pagubele ce se pot produce prin 
întîrzierea construcțiilor și a reparațiilor. 
Președintele cooperativei agricole Sinești, 
tov. Nicolae Pălimaru, caută să ne, convingă 
că rămînerile în urmă nu constituie nici un 
fel de problemă. „Echipa de constructori s-a 
apucat serios de treabă și, în cîteva zile, sai
vanele vor fi gata". Am constatat însă, la 
fața locului, la brigada Osoi, unde se cons
truiește un saivan, că din echipa de cons
tructori fac parte doar cîțiva cooperatori. 
Ritmul de lucru este sub orice limită. Curios 
că acum, cînd mijloacele de transport nu sînt 
solicitate la alte lucrări, nu sînt folosite, din 
plin la construcții. Din aceeași cauză întîrzie 
și construcția saivanelor de la brigăzile Si-

.. pești și. Bognița. Ar fi cît șe poate de firesc ca 
optimismul președintelui să fie dublat de 
măsuri practice, iar afirmațiile privitoare 
la terminarea lucrărilor să aibă un cores
pondent în realitate.

Fabrica de pielărie și mănuși din Tîrgu Mureș. In fotografie : aspect din secția de cusut Foto : S. Cristian
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ciuda numeroaselor asigurări date 
de către furnizori și de ministerul 
de resort, situația nu s-a schimbat 
în bine. Acum, la sfîrșit de an, cînd 
la o serie de locuri de muncă ar 
trebui să se lucreze intens pentru 
pregătirea subansamblelor și pie
selor din producția anului viitor, 
în uzină sînt așteptate să sosească, 
încă, sute de tone de piese turnate 
sau forjate, aflate în restanță la în
treprinderile colaboratoare. Și a- 
ceste restanțe sînt deosebit de mari ; 
ele ating, pînă în prezent, necesarul 
de materiale al fabricii pe o lună 
și jumătate. La această stare critică 
se adaugă și faptul că, în acest an, 
în fabrica bucureșteană s-au consu
mat, pentru remanierea pieselor tur
nate, primite de la furnizori, circa 
67 000 om-ore (timp în care se pu
teau uzina 8 strunguri carusel).

Ne-am notat, în continuare, din 
cele spuse de directorul comercial 
al fabricii :

— Anul viitor, producția marfă a 
fabricii noastre înregistrează o con
tinuă ascensiune, sporind cu 22 la 
sută față de acest an. Deci, va crește 
simțitor și necesarul de aprovizionat.

— Care este stadiul actual al în
cheierii contractelor cu furnizorii 
din țară și cu cei externi ?

— Dacă în trimestrul I al anului 
viitor vom putea avea o situație mai 
bună sub aspectul perfectării 
contractelor cu o mare parte din 
furnizorii externi, totuși, pe întregul 
an- 1970 nu s-a contractat deeît apro
ximativ 15—20 la, sută din necesarul 
de import, cu toate că ministerul 
nostru a pus la dispoziție din timp 
fondurile valutare. La intern, s-a 
asigurat balanța de piese turnate, a 
crescut cu 50 la sută volumul de 
piese eboșate de uzina vecină — 
„23 August” — iar, în prezent, s-au 
încheiat contracte pentru întreaga 
cantitate de piese și subansamble 
necesare producției anului viitor.

— Considerați, deci, că e asigurată 
baza materială a producției anului 
1970 ?

— Cel puțin pe hîrtie. Dar pot eu 
să știu dacă atît furnizorii interni, cît 
și cei externi se vor ține de cuvînt ?

Din 
prins, 
dine 
fabricii pentru producția anului vii
tor. Și anul trecut s-au încheiat con
tracte și anul trecut s-au făcut pro
misiuni de către furnizori, că mate
rialele vor fi livrate la timp și de 
bună calitate. Iar rezultatele practice 
s-au văzut. Departe de noi de a 
pune la îndoială. hotărîrea și capa
citatea furnizorilor de a se achita 
onorabil de obligațiile asumate, prin

Iloaie,cooperativa agricolă Podu 
vechi au fost puse la punct 

la începutul toamnei; la graj- 
de 100 de bovine 

rămase în /urmă. „Am procurat 
tîrziu materialul lemnos și cară-

La 
grajdurile 
incă de 
dul nou 
sînt mult 
destul de 
mida pentru care am primit repartiție. Dar 
la Ruginoasa, unde am fost trimiși, n-am gă
sit nici urmă de cărămizi. Apoi ne-am gă
sit singuri un furnizor11 — ne-a spus tov. 
Constantin Oniceanu, președintele coopera
tivei agricole. în prezent, în cooperativă au 
fost aduse mari cantități de bile-manele, 
cherestea etc. Dar, singure, aceste materiale 
nu se așează la locul lor. Abia în ultima 
vreme cele două echipe de constructori, con
duse de Ion Cernei și Dumitru Rîșcanu, au 
început 
notă că direcția agricolă și uniunea jude
țeană a 
cupat de rezolvarea promptă a problemelor.

Organizarea activității brigăzilor și echi
pelor de construcții, sprijinirea lor cu brațe 
de muncă calificate și necalificate constituie 
o problemă de mare însemnătate și urgen
ță, deoarece fiecare zi de întîrziere pro
voacă scăderea producției animalelor, care 
stau înghesuite pe spații de cazare neco
respunzătoare. Acest adevăr este ignorat de 
către consiliile de conducere ale unor coope
rative agricole. La cooperativa agricolă Po- 
creaca, materialul lemnos necesar construc
ției unui grajd de vaci a fost procurat încă 
din 1968. Dar construcția abia se găsește la 
temelie, din cauză că echipa de construc
tori s-a apucat de treabă destul de tîrziu. 
Nici acum nu lucrează într-un ritm intens. 
Din cei 7 membri ai echipei, doar 2—3 mun
cesc zilnic. P. Irimia, șeful echipei, face 
tot felul de lucrări în afara cooperativei. Cu 
un astfel de șef-fantomă activitatea echipei 
șchioapătă. Ca și in iarna trecută, cînd s-a 
înregistrat o mortalitate ridicată la purcei, 
frigul și indolența pot provoca pierderi.- De 
ce consiliul de conducere nu trage învăță
minte și nu ia măsuri pentru a evita dau
nele ?

Acum se impune ca, peste tot, să se revi
zuiască starea adăposturilor, să se pună la 
punct pînă în cele mai mici amănunte, ur- 
mărindu-se în primul rînd asigurarea tem
peraturii optime în interior. Or, în unele 
locuri se consideră că dacă n-au venit ge
ruri mari, nu este nici un motiv de grabă, 

ț O,astfel de optică greșită se .constată la coo-
ț perativa ■ agricolă de producție Ciortești. Este 

adevărat că aici adăposturile pentru âhirha- 
lele de reproducție' sînt bine puse la punct. 
Dar la grajdurile pentru animalele de mun
că reparațiile lasă de dorit.

In acest an, după cum reiese și din ba
lanța furajeră, în aproape toate unitățile a- 
gricole s-au asigurat cantități îndestulătoare 
de nutrețuri. în unele locuri se constată de 
pe acum risipa. La cooperativa agricolă A- 
roneanu, de pildă, cocenii sînt .administrați 
întregi în hrana animalelor, în timp ce două 
tocătoare mecanice în perfectă stare de func
ționare stau nefolosite. Una dintre ele a fost 
adaptată și pentru umezirea cocenilor cu sa
ramură, concomitent cu tocatul. Există și 
două bazine de mare capacitate pentru pre-- 
pararea nutrețurilor, care deocamdată nu , 
servesc la nimic. Ce folos că „s-a făcut cîte. 
ceva11, dacă lucrurile s-au oprit aici ? Aceeași 
situație se constată și la cooperativa Podu 
Iloaie unde tocătoarea acționată electric stă, 
pentru că motorul se găsește Ia rebobinat la 
un atelier din Iași, și nimeni nu se învred
nicește să meargă pentru a-1 aduce și in
stala.

Acum, cînd muncile de cîmp s-au încheiat, 
cînd există brațe de muncă suficiente, se 
impune ca toate lucrările de care depind a- 
dăpostirea și furajarea animalelor să fie e- 
fectuate neîntîrziat, în interesul creșterii pro
ducției și al veniturilor din zootehnie.

lucrările .

HIRTIILE
SEMNATE

Unitatea de construc
ții și reparații drumuri 
din Baia Mare a tri
mis 
T.U.G. 
R.U G. 
pentru 
tale, un excavator de 
tip E—03. Cu care o- 
cazie, se întocmește 
documentația de pre- 
dare-primire, numită 
„Foaie generală de 
constatare". Al doilea 
episod (18 noiembrie 
a. c.).

ximum 5 zile, excava
torul reparat va fi r'e- 
turnat beneficiarului 
său. Al treilea epi
sod.

să lucreze mai intens. Aceasta de-
cooperativelor agricole nu s-au o-

Manolo CORCACI 
corespondentul „Scînteii

acest răspuns echivoc am des- 
de fapt, o anumită incertitu- 
în domeniul aprovizionării

tizarea cherestelei de brad, de pildă, 
a sosit în uzină abia la data de 8 
decembrie, iar cea de țagle și blame 
pentru forjă — la 6 decembrie, ceea 
ce a dus la întîrzieri în perfectarea 
contractelor și, mai ales, a provocat 
greutăți în stabilirea termenelor de 
livrare, care nu corespund necesită
ților realizării ritmice a producției 
trimestrului I. Grav este și faptul eă 

■ nici acum sarcinile de plan pe 1970
— cel puțin pentru trimestrul I — 
nu sînt definitivate.

Aprovizionarea
tehnico - materială

contracte, în anul viitor ; ne rezer
văm, totuși, datoria de a reveni, 
după un timp, cu contractele econo
mice în mînă...

Care este situația pregătirii apro
vizionării tehnico-materiale pentru 
producția anului viitor — co
menzi și contracte — la Uzina 
de vagoane din Arad, despre ale că
rei neajunsuri din fabricația acestui 
an s-a vorbit destul de mult ? Din re
latările corespondentului nostru, Ro
mulus Popescu, reținem că uzina a 
stabilit și depus, pentru trimestrul I 
1970, necesarul de materii prime și 
materiale, încă de la începutul lunii 
octombrie 1969. Repartițiile din, 
partea ministerului au sosit, însă, 
cu mare întîrziere. Din cantitatea de 
25 647 de tone laminate feroase, pre
văzute pentru trimestrul I 1970, de 
exemplu, pînă în prezent s-au primit 
repartiții doar în procent de 67,4 la 
sută. Nu întîmplător, stadiul înche
ierii contractelor cu furnizorii, pen
tru producția trimestrului I 1970, 
este mult rămas în urmă t 
proporția este de 15 la sută. Repar-

După cum se vede, la Uzina de va
goane din Arad, cu două săptămîni 
înaintea începerii noului an, nici 
nu poate fi vorba de o pregătire ju
dicioasă a fabricației. Era de aș
teptat ca, în urma celor petrecute la 
uzina arădeană, conducerea Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, forurile locale de partid să in
tervină prompt, energic și eficace 
pentru a sprijini colectivul ei 
în depășirea situației critice cre
ate. Din faptele1 relatate rezultă că 
s-a folosit doar „jumătățile11 de mă
sură. Tendința de îmbunătățire a ac-- 
tivității generale a uzinei, din ultima 
vreme, este umbrită de perspectiva 
incertă a producției anului viitor și, 
mai ales, a primului trimestru. Cre
dem că este o cerință, dintre cele, 
mai stringente, să se clarifice deplin 
sarcinile de plan pe 1970, să se asi
gure neîntîrziat repartițiile necesare 
încheierii contractelor de aprovizio
nare de către Uzina de vagoane din 
Arad. Producția trebuie ferită de 
oscilațiile aprovizionării, astfel ca 
întreprinderea arădeană să se poată

înscrie, din primele zile ale anului 
viitor, pe orbita bunelor rezultate 
economice — necesitate care pri
vește în mod direct centrala indus
trială și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Din Satu Mare, corespondentul nos
tru Octav Grumeza ne relatează că 
uzina „Unio" din localitate, cu toate 
că a avut asigurate aproape 2/3 din re
partițiile de materiale necesare tri
mestrului I 1970, n-a încheiat pînă 
la 12 decembrie nici un contract de 
aprovizionare cu furnizorii. Abia în 
acea zi au început să sosească pri
mele proiecte de contracte — un a- 
devărat maldăr — spre soluționare 
și avizare. De-a dreptul precară 
este perfectarea contractelor la apa- 
rataje electrice cu uzina „Electro- 
aparataj“-București. La unele mate
riale, emiterea repartițiilor se află 
și la ora actuală în stadiul... 
zero ! Așa e cazul țevilor de instalații 
pentru mașini de încărcat oțel beton.

☆Este inadmisibil ca, în prezent, cînd 
mai este foarte puțin timp pînă la 
începerea noului an economic, uzine 
ca „Unio11 din Satu Mare și Uzina de 
vagoane din Arad să fie așa de râ
mase în urmă în privința perfectă
rii contractelor, să aștepte încă re
partiții din partea ministerului. 
Răspunzătoare de asemenea stări de 
lucruri sînt nu numai forurile de 
resort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, ci și centra
lele industriale din care fac parte 
unitățile respective, care nu au înțe
les că au îndatoriri precise în apro
vizionarea tehnico-materială a între
prinderilor. După cum se sublinia 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
noile organisme economice trebuie 
să-și exercite în bune condiții atri
buțiile, inclusiv în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale, interve
nind la furnizori, la ministere și la 
alte organe economice centrale pen
tru urgentarea emiterii repartițiilor 
și încheierii contractelor. De buna 
aprovizionare tehnico-materială . a 
întreprinderilor depinde, în mare 
măsură, ca activitatea lor să se des
fășoare ritmic, din primele zile ale 
anului viitor, cu un randament eco
nomic superior.

Întreprinderii
— stația 

din București, 
reparații capi-

ți
de

PROMISIUNILE 
NU SE LAȘA 
AȘTEPTATE...

Se reintocmește 
nouă documentație,
predare, botezată acum 
„Proces verbal de 
predare". Se verifică 
utilajul, se constată că 
funcționează și se 
fac... angajamentele de 
rigoare : in 3—4, mu

• Pirghii...

ANGAJAMENTELE 
NU SÎNT 

RESPECTATE
Nici după două săp

tămâni excavatorul n-a 
ajuns la Baia Mare. Se 
ia legătura telefonică 
cu Bucureștiul, se în
treabă, dar... nu se află 
mare lucru. De partea 
cealaltă a firului, răs
punsul este evaziv : 
„S-a expediat... se va 
expedia". Ultimul epi
sod, al cărui scenariu 
sperăm să fie realizat 
de forul tutelar al În
treprinderii T.U.G., 
urmează să dezlege 
misterul: unde se gă
sește 
rul și 
novat 
soade
nui utilaj ? Este ne
voie să-l trimitem pe 
„Sfintul" să-i ajute 1

acum excavato- 
cine se face vi
de atitea epl- 

în repararea u-

antieconomice
In unitățile Direcției 

navigației fluviale Ga
lați s-au luat, în acest 
an, mai multe măsuri 
pentru rentabilizarea 
activității economice, 
tn acest scop, s-au fo
losit insă și pirghii ne- 
permise. Este vorba, 
mai ales, de faptul că 
după aplicarea noului 
sistem de amortizare a 
mijloacelor fixe, care 
prevede — între alte
le — introducerea di
rect in costurile de 
producție a cheltuieli
lor cu reparațiile ca
pitale, comitetul de di
recție al întreprinderii 
a hotărit, in mod de
liberat, 
unor 
schimb, 
anului, se prevăzuse în 
planul prețului de 
cost cheltuirea a 1,8 
milioane lei; . pentru

neefectuarea 
reparații. In 

la începutul

J

reparații capitale de 
vase, utilaje, mecanis
me și alte mijloace 
fixe productive. Din a- 
ceastă sumă s-a folo
sit efectiv doar apro
ximativ un milion lei. 
Se poate spune că pe 
această cale s-au fă
cut economii ? Apa
rent, da ! Dar amâna
rea unor reparații are 
ca efect. înrăutățirea 
stării tehnice a nave
lor. a celorlalte uti
laje, duce in perioada 
următoare la stagnări 
mai mari, la cheltu
ieli suplimentare de 
întreținere și exploa
tare. Prin urmare,
ceasta măsură arbitra
ră se întoarce ca un 
bumerang împotriva 
situației economice și 
financiare a-întreprin
derii.

a-

• Grădinarii
încurcarăți

Și iarna, grădinarii 
sînt aproape tot atît 
de ocupați ca și vara. 
Explicația e simplă, 
începînd cu ianuarie 
se amenajează răsad
nițele unde vor fi pro
duse răsadurile nece
sare plantării în cîmp. 
Or, pentru asta tre
buie să se asigure din 
vreme tocuri, rame de 
răsadnițe, geamuri și 
alte materiale, 
deosebire de alți 
acestea au fost 
duse în cantități 
destulătoare după 
menzile făcute de 
tățile agricole. 1 
în ceilalți ani, grădi
narii — respectiv li
nele cooperative agri
cole — spuneau : 
„n-avem materiale de 
răsadnițe11, acum 
o poziție opusă i 
vor să audă de

La concret : <
rativa agricolă 
Tamaș. județul

Spre 
ani, 

pro- 
în- 

i co- 
um- 

Dacă

au 
nu 

ele. 
coope- 

i din 
I Ba-

cău, refuză primirea 
a 4 000 mp rame și 30 
mc prefabricate din 
beton pentru tocuri 
de răsadnițe t cea din 
comuna Mircea Vodă, 
județul Brăila — 2 000 
mp rame, Parța, ju
dețul Timiș — 1 000 
mp rame, iar șirul e- 
xemplelor ar putea 
continua. Este semni
ficativă situația din 
cîteva județe. Arad : 
refuză primirea a 
40 000 mp rame și 150 
mc tocuri, Ialon/ița — 
68 500 mp rame și 475 
mc tocuri. " 
s-au făcut, 
lele au fost asigurate. 
Mai e nevoie de ceva? 
Da, de inițiativă, răs
pundere și respecta
rea ' cuvîntului 
Numai că acestea 
pot fi planificate, 
eventual cultivate.

De grădinari destoi
nici.

• Dăunătorii
și diafilmele...

Ce pot exista 
magaziile unui 
tru pentru 
plantelor ? 
substanțe folosite pen
tru combaterea boli
lor și a dăunătorilor 
la plantele agricole, 
utilaje pentru admi
nistrarea acestora. 
Dar, la un control e- 
fectuat de Direcția te
ritorială de control și 
revizie, la centrul din 
Făurei, județul Brăila, 
a fost găsită o 
titate de 1 630 kg 
clorodon sodic, în 
loare de 46 455 
substanță folosită 
combaterea 
lor din

Comenzi 
materia-

dat. 
nu 
ci

în 
cen- 

protecția 
Desigur

can- 
di- 
va- 
lei, 

la 
buruieni- 

semănături.

Această cantitate, care 
nu intră în „profilul11 
centrului, zace aici din 
1963 și nici nu se știe 
dacă mai este 
la ceva. Ce s-ar 
fi bucurat în 
ani buruienile 
„hărnicia11 lucrătorilor 
centrului — să nu mai 
vorbim ! Și încă o 
curiozitate: au mai 
fos* găsite 936 diafil- 
me în valoare de 
13 350 lei care ar tre
bui folosite la activi
tăți de popularizare. 
De cînd stau aici... au 
ajuns pradă dăunăto
rilor. E răzbunarea 
lor.

bună 
mai 

acești 
de

© Ce arată
un experiment

Centrul de cercetări 
de pe lîngă Centrala 
industrială pentru mi
nereuri neferoase din 
Deva a obținut re
zultate importante în 
economisirea lemnului 
de mină printr-o so
luție eficientă de sus
ținere a preabata- 
jelor, cu ajutorul ar
măturilor metalice. In 
acest fel, consumul de 
material lemnos la mia 
de tone 
extras a 
cu 25 la 
perațiile

de minereu 
fost diminuat 
sută, iar o- 
de încărcare

și transport în abataj 
au fost complet meca
nizate, influențind di
rect creșterea sub
stanțială a productivi
tății muncii. Specialiș
tii acestei centrale își 
propun în perspectivă 
atît înlocuirea tavane
lor din 
tajelor cu plase me
talice, 
derea utilizării în pro
ducție a armăturilor 
metalice, care prezin
tă avantajul refolosi- 
rii la mai multe ci
cluri de producție.

lemn a aba
cît și extin-

I

realizat.se
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Desfășurată recent în șase centre 
universitare : București, Cluj, Iași, 
Timișoara, Tg. Mureș, Brașov, cea 
de-a X-a Conferință pe țară a cercu
rilor științifice studențești a con
centrat în mod firesc atenția studen- 
țimii și a cadrelor didactice universi
tare. Climatul de înaltă exigență de
terminat de Congresul al X-lea al 
P.C.R. în toate domeniile vieții noas
tre sociale, inclusiv în acela al în- 
vățămîntului universitar, a conferit 
acestei manifestări' științifice — de
venită tradițională — semnificații 
deosebite.

Ținînd seama de sarcinile mari care 
se ridică în domeniul științelor so
ciale, ne-am adresat celor care 
au condus lucrările secțiilor de 
științe social-politice și economi
ce — desfășurate sub egida Uni
versității București și a Academiei ele 
studii economice — prof. univ. Tudor 
Bugnariu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, prof. univ. dr. N.N. Constan- 
tinescu, prof univ. Vasile Maciu, 
prof. univ. H. II. Stahl, rugîndu-i să 
ne împărtășească aprecierile lor cu 
privire la orientarea și nivelul lu
crărilor prezentate, la sarcinile, ce 
revin catedrelor de științe sociale 
pentru dezvoltarea cercetării științi
fice studențești.

Analiza ariei și conținutului tema
tic al problematicii științifice îm
brățișate în acest an de studenții- 
cercetători evidențiază progrese vi
zibile — au remarcat în unanimitate 
interlocutorii noștri. Trăsătura domi
nantă a comunicărilor prezentate în 
secțiile de economie politică, filo
zofie și logică, istorie, sociologie etc. 
o constituie efortul de a aborda o 
problematică de actualitate și, ceea 
ce merită mai ales evidențiat, pre
ocuparea de a desprinde concluzii 
utile practicii. Astfel, în secția de e- 
conomie politică, un șir de lucrări 
prezentate s-au. ocupat de aspecte ale 
dezvoltării economiei noastre socia
liste, la nivel macro și micro-econo
mic, vizînd evidențierea unor căi de 
sporire a eficienței economice, de 
perfecționare a metodelor de condu
cere. în secția sociologie teoretică și 
concretă au fost analizate probleme 
de sociologie industrială, structura și 
mecanismele interne ale vieții uni
versitare, orientarea școlară și pro
fesională a tineretului rural etc. 
Studenții din Petroșani, investigînd 
relațiile umane din cîteva întreprin
deri, cei de la Universitatea din 
București, făcînd cercetări asupra 
schimbărilor de profesie și domiciliu 
ca rezultat al industrializării în zona 
Slatina, cei din Bacău, studiind re
lațiile sociale în mediul rural, au 
reușit să formuleze unele so
luții cu aplicabilitate practică. An
corarea în problematica majoră a 
contemporaneității a fost proprie și 
multor lucrări prezentate la secția 
de filozofie și logică — caracterizate 
prin străduința' <de . a ■- aborda și elu
cida în mod .original;.teme cum..sînt 
conceptul de libertate;.' muncă '.șii.'li- 
bertate, aflate în centrul dezbateri
lor de idei pe plan internațional.

Firește, raportată la bogăția pro
blematicii pe care o ridică dezvolta
rea vieții noastre economice, politi
ce, social-culturale și ideologice, o- 
rientarea tematică evidențiată la re
centa conferință a cercurilor stu
dențești rămîne încă deficitară. 
După cum observa, pe bună drep
tate, prof. univ. Tudor Bugnariu, 
tematica politică a fost mai puțin 
prezentă în conferință, ceea ce denotă 
slaba preocupare pentru analiza 
problemelor științei politice în insti
tutele de învățămînt superior.

Pe de altă parte — releva prof, 
univ. N.N. Constantinescu — se im
pune o mai accentuată și stăruitoare 
orientare a cercetărilor spre prac
tică, spre căutarea și găsirea soluții
lor pe care aceasta le reclamă, întru- 
cît lucrările care își pun asemenea 
țeluri sînt încă puține. Mi șe par 
absolut necesare realizarea unei legă
turi nemijlocite a cercurilor știin
țifice studențești cu activitatea eco
nomică, socială, politică desfășurată 
în întreprinderile industriale, ca și 
Ia sate, valorificarea, în interesul 
cercetării, a însăși practicii în pro
ducție a studenților.

Interlocutorii noștri au mai relevat, 
ca o notă pozitivă a actualei confe
rințe științifice studențești, nivelul 
ridicat al multora dintre comunică
rile prezentate, în primul rînd, de
sigur, al celor premiate, între care lu

crările : „Contribuții la perfecționa
rea relațiilor de producție în asocia
țiile intercooperatiste" — elaborată 
de un grup de 4 studenți de la A.S.E., 
„Controversa implicației", aparținînd 
studentului ieșean Ioan Petru etc. 
Asemenea lucrări — remarca prot. 
univ. Tudor Bugnariu — ar fi putut 
fi prezentate cu succes chiar la se
siunile științifice ale cadrelor didac
tice.

Este îmbucurător să constatăm — 
aprecia prof. univ. H. H. Stahl — că 
în rîndurile tineretului nostru studios 
se formează și se afirmă elemente de 
excepțională valoare, că atunci cînd 
sînt animate de seriozitate, exigență 
și pasiune, cercurile științifice stu
dențești devin autentice „pepiniere" 
de formare a cercetătorilor de mîine.

Neîndoielnic, succesele evidente în
registrate de mulți studenți-cercetă-

Pe marginea 
Conferinței cercurilor 
științifice studențești 

în domeniul 
științelor sociale

tori la actuala conferință se răsfrîng, 
într-o însemnată măsură, și asupra 
conducătorilor lor științifici. Este 
tot atît de adevărat — observa prof, 
univ. Tudor Bugnariu — că și defi
ciențele, golurilt tematice și nivelul 
scăzut al unor comunicări ar fi putut 
fi înlăturate dacă unele catedre de 
științe sociale ar fi manifestat mai 
multă grijă și exigență față de mun
ca științifică a studenților.

în acest sens, se poate ridica în
trebarea justificată : de ce progra
mul conferinței nu a cuprins — la 
secția de științe social-politice — și 
lucrări elaborate de membrii cercu
rilor științifice studențești de la fa
cultățile umanistice din universitățile 
Craiova și Timișoara, de cercul de 
sociologie de la universitatea clu
jeană ?

Prof. univ. Vasile Maciu este de 
părere că impulsul pe care-1 pot da 
catedrele activității cercurilor științi
fice studențești va fi cu atît mai pu
ternic cu cît cei mai buni studenți vor 
fi antrenați să abordeze o tematică 
majoră, pasionantă, care să răspundă 
preocupărilor timpului nostru, vieții 
social-politice actuale. Accentul tre
buie pus — după opinia sa — nu pe 
dădăceala măruntă a virtualilor cer
cetători, ci pe stimularea cu tact a 
eforturilor personale ale studenților. 
Intervenția autoritară a cadrelor di
dactice în textul comunicărilor stu
dențești nu este. întotdeauna de na
tură'-'să contribuit;' lâ" ridicarea ;,ca
lităților" științifice°rale ’viitorilor cer
cetători.

Este cunoscut faptul că, în unele 
institute de învățămînt superior, s-a 
încetățenit practica antrenării stu
denților cu aptitudini științifice la 
activitatea de cercetare a catedrelor 
Această practică pozitivă — remarca 
cu deplin temei prof. univ. Tudor

Bugnariu — trebuie promovată cu 
mai mult curaj : ar fi de un real 
folos invitarea studenților pasionați 
de munca de investigație științifică la 
dezbaterile teoretice ale catedrelor, 
în aceeași ordine de idei, prot. univ. 
N.N. Constantinescu consideră că este 
imperios necesar să sporească pre
ocuparea fiecărei catedre pentru 
dezvoltarea propriilor cercetări. A- 
xarea acestor cercetări pe probleme 
importante, ridicate de viață, de rea
litățile sociale ale țării noastre, sti
mularea spiritului de observare, a do
rinței proprii de soluționare originală, 
cultivarea fermă a spiritului critic și 
autocritic, sprijinirea orientării co
recte, juste a studenților în . lupta 
ideologică din lumea contemporană 
— iată, după opinia sa, tot atîția 
factori de dinamizare de către cate
drele de științe sociale a activității 
tinerilor studioși.

Interlocutorii noștri au propus mai 
multe măsuri în vederea îmbunătățirii 
activității cercurilor științifice stu
dențești, ca și a ridicării ștachetei 
valorice a viitoarelor conferințe pe 
țară. Iată cîteva dintre ele :

O Prof. univ. dr. N.N. Constantines
cu : Organizarea în perioada dintre 
conferințele pe țară a unor dezbateri 
tematice la care să participe mai mul
te cercuri cu preocupări similare (ceea 
ce presupune o anumită coordonare) ; 
oglindirea lor promptă în presa de 
specialitate ; concursul acordat cercu
rilor științifice studențești de unită
țile economice și social-politice pen
tru a beneficia de condiții optime de 
cercetare concretă.

O Prof. univ. Tudor Bugnariu : 
Faptul că la actuala conferință susți
nerii și dezbaterii celor 29 de comu
nicări prezentate în cadru] subsecției 
de filozofie și logică le-au fost afec
tate doar două jumătăți de zi a con
dus la restrîngerea nefirească a 
timpului destinat discuțiilor, schim
bului de păreri între participanți. Or, 
consider că acest schimb de păreri 
este tot atît dc important, dacă nu 
chiar mai mult, decît prezentarea 
propriu-zisă a comunicării.

o Prof. univ. Vasile Maciu : în or
ganizarea conferinței pe țară se im
pune elaborarea unui regulament a- 
mănunțit, care să fie publicat cu 
mult înainte. Lipsa unui asemenea 
regulament a făcut, între altele, ca 
o parte dintre comunicări să fie in
cluse în program după tipărirea a- 
cestuia, sau chiar în prima zi a con~ 
ferinței. Consider, de asemenea, că 
la conferințele pe țară ale cercurilor 
științifice studențești n-ar trebui ac
ceptate comunicările întemeiate pe 
lucrările de diplomă. S-ar putea or
ganiza, în schimb, concursuri anua
le pe țară ale tuturor lucrărilor de 
diplomă notate cu 10.

Direcțiile de specialitate djn Minis, 
terui învățămîntului, consiliile U.A.S. 
din centrele universitare și, desigur, 
nu în ultimul rînd, catedrele de ști- 
iht'e sociale au datoria fde atrage toa
te concluziile din felul cum s-au des
fășurat lucrările secțiilor și subsecții- 
lor Conferinței pe țară a cercurilor 
științifice studențești cu .profil eco
nomic și social-politic.

GH. ZAMFIR

B O @
("Urmare din pag. I)

— Pentru depistarea cau
zelor și eliminarea lor, a 
arătat ing. Mircea Encioiu, 
șeful sectorului de tehnolo
gie de la IPROMET, în re
petate rînduri au fost tri
mise brigăzi de specialiști, 
comisii care să analizeze 
defecțiunile la fața locului. 
Dar, după părerea mea, 
rapida îmbunătățire a si
tuației depinde, în primul 
rînd, de colectivul de ex
ploatare a instalației, care 
âr putea să rezolve multe 
datorită experienței tehnice 
dobîndite în 12 ani.

Ing. Nicolae Vlasie, cer
cetător principal în labora
torul de semicocs de la 
ICEM, responsabil de in
vestigațiile și experimentă
rile făcute, în acest dome
niu, în perioada 1964—1968, 
crede că procedeul teh
nologic, încheiat în 1967, 
nu mai necesita decît 
completări „neesențiale", 
dar „calitatea proiectelor 
IPROMET n-a fost tot
deauna cea mai bună". Va
lorificarea cercetării întîr- 
zie. deoarece termocentrala 
proiectată imnlică investiții 
relativ mari, cazanele vor 
avea în mod inerent opriri 
numeroase, deci nu s-ar 
putea conta pe o exploata
re foarte bună. Totuși, 
dacă uzinele ,.Virtoria“_-Că- 
lan ar fi intr-adevăr inte
resate, ar accepta această 
soluție, chiar știind că vor 
avea greutăți în exp'oata- 
rea termocentralei și că 
proiectele nu vor fi per
fecte.

în mod firesc, am căutat 
să aflăm și punctul de ve
dere al beneficiarului

— Proiectele nu țin sea
ma de unele condiții con-

Agenda „Festivalului
/național de teatru 1969“

După o primă serie 
de discuții pe margi
nea spectacolelor deja 
prezentate — discuții 
purtate sub egida Aso
ciației oamenilor de 
teatru și muzică, la 
care au participat dra
maturgi, regizori, ac
tori, scenografi, croni
cari de teatru — în 
cursul zilei de ieri a 
festivalului au putut 
fi urmărite două spec
tacole — cu piese ale 
dramaturgiei originale 
contemporane.

Primul a fost „Ma
ria 1714“ de Ilie Pău- 
nescu, în montarea 
Teatrului Mic. Regia : 
Sorana Coroamă. Sce
nografia : Ștefan Ha- 
blinski : Distribuția : 
Olga Tudorache, Con
stantin Codrescu, Ni- 
colae Pomoje, Vasile 
Gheor-ghiu, Dan Nuțu.

I-a urmat un specta
col cu „Al patrulea 
anotimp" de Horia Lo- 
vinescu, pus în scenă 
la Teatrul de Nord din

Satu Mare — secția 
maghiară.

Traducerea și regia 
versiunii sătmărene 
sînt semnate de Kovacs 
Ferenc. Scenografia : 
Szatmări Agnes. Au 
interpretat : Nyiredi
Piroska. Elekes Emma, 
Csiki Andrâs, Toth- 
Pall Miklos, Acs Ala- 
jos, Krizsovânszky Si- 
donia, Tarnoi Emilia, 
Mâdai Istvan, Fiilop 
Ildiko, Andrâs Gyula, 
Czintos loszef.Surse de informare științifică

Cercetătorii, profesorii din 
învătămîntul superior și mediu, 
inginerii, economiștii, juriștii, 
toți oamenii de știință și cul
tură găsesc în publicațiile 
Centrului de documentare ști
ințifică al Academiei Republi
cii Socialiste România infor
mații prețioase, utile în acti
vitatea lor.

Acest centru îi ajută să ob
țină o informare sistematică și 
operativă, să fie la curent cu 
tot ceea ce este nou în știin
țele naturii și științele sociale 
pe plan mondial.

Centrul de documentare ști
ințifică va edita în anul 1970 
următoarele publicații : Bule
tin de informare științifică, re
vistă de semnalare, care apare 
lunar în 11 serii : Matemati
că — mecanică — astronomie; 
Fizică ; Chimie ; Geologie — 
geografie; Biologie ; Științe 
economice ; Filozofie — logi
că — sociologie — psihologie; 
Istorie — etnografie ; Teoria și 
istoria literaturii și artei; Știin
țe juridice ; Lingvistică-filolo- 
gie.

Revista de referate și recen
zii prezintă amplu conținutul 
lucrărilor științifice de mare 
importanță. Ea apare la două 
luni, în 6 serii : Științe econo
mice ; Filozofie — logică — so
ciologie — psihologie; Istorie 
— etnografie ; Teoria și istoria

literaturii și artei ; Lingvistică 
— filologie ; Științe juridice.

Index, Buletin de informare 
științifică, necesar regăsirii ra
pide a articolelor semnalate în 
buletine pentru întocmirea bi
bliografiilor retrospective, a- 
pare o dată la sfîrșitul anului 
în cele 11 serii ale buletinelor 
de informare științifică.

„Progresele științei" cuprin
de articole de sinteză și știri 
științifice privind realizările 
din toate domeniile științei, in
clusiv științele sociale (apare 
lunar).

în „Studii și cercetări de do
cumentare", revistă care apare 
trimestrial, se publică articole 
originale despre informatica 
documentară.

ABONAMENTELE PE 1970 SE 
FAC LA OFICIILE P.T.T.R., 
FACTORII POȘTALI ȘI DIFU- 
ZORII DE PRESA.

★
în oricare localitate din țară 

se pot studia în original lucrări 
științifice care apar peste ho
tare : Centrul de documen
tare științifică execută micro
filme și fotocopii de pe lucră
rile semnalate în publicațiile 
ce le editează. Comenzile, atît 
cele individuale cît și ale in
stituțiilor și întreprinderilor, se 
trimit pe adresa : Centrul de 
documentare științifică. Bucu
rești, str. Gutenberg nr. 3 bis, 
sector 6, telefon 16.40.70/25.

copiilor : Universal-șotron. 
Gimnastică. Cupa Interviziu- 
Transmisiune de la Berlin.
Telej urnalul de seară.

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu-
mea

volan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 19,30 Atomul — 
această necunoscută. Emisiune de 
știință. Spărgătorul de atomi". 20,00 
Reflector. 20,10 Filmul artistic 
„Testamentul unui pașă" — pro
ducție a studiourilor maghiare. 
21,40 Arte frumoase. Prin expoziții 
22,00 Telejurnalul de noapte. 22.20 
Actualități literare. 2?,45 Ritm — 
muzică ușoară cu formația Petre 

19,20 Magdin. 23,05-închiderea emisiunii,.

j

*-4 ’

Mircea Horia Simionescu

„Ingeniosul 
bine temperat" 
(Dicționar onomastic)

Matei CĂLINESCU

r

I

L.

iateatre
FESTIVALUL NAȚIONAL DE 

TEATRU 1969
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la sediul teatrului) : Tan
drețe și abjecție — 10,30.
• Teatrul de Nord, Satu Mare — 
secția română — : Inundația; Tea
trul dramatic Brașov : Recital Ma
rin Sorescu ; „Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" : Recital de ver
suri (spectacolele au loc în sala 
„Studio" a Teatrului Național „I. 
L. Caragiale") — 16.
ș Teatrul „Matei Millo" Timișoara 
(in sala „Comedia" a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Oedip 
salvat — 20.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Strigoii — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.
© Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
0 Teatrul Giulești : Pălăria floren
tină — 19,30 ;
O Teatrul „Ion Creangă" : Drumul 
e liber ! — 9,30 ; Mușchetarii... Mă
găriei Sale ! — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Elefănțelul 
rios — 17.
• Teatrul satiric muzical „C.
nașe» (sala Savoy) : Varietăți ’69 
— 19,30.
O Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Sala Palatu
lui) : Doamna de Ia Maxim — 
19,30.
© Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 16 ; 19,30.

din 
cu-

Tă-

★
O Teatrul Național „I. L. Caragia
le0 (sala Studio) ; Travesti — 
19,30 ;

crete, a arătat ing Adrian 
Stoicoi, șeful sectorului de 
cocserie de la „Victoria"- 
Călan. Măsurile pentru 
eliminarea neajunsurilor, 
prevăzute în proiectul 
IPROMET, n-au fost ve
rificate experimental, nu 
este prevăzută o stație de 
omogenizare pentru alimen
tarea continuă și constantă 
cu cărbune.

Totuși, deși avem sarcini

Ei isll
pus în funcțiune primul 
dintre cele trei grupuri ale 
termocentralei proiectate.

Apare deci un factor nou 
în discuție : furnizorul ge
neral, despre a cărui utili
tate ne-au vorbit, de altfel, 
și ceilalți interlocutori. în 
concepția lor, acesta ar fi 
un for, un organism, un 
centru care să-și asume, de 
la început pînă la sfîrșit, 
răspunderea pentru finali-

I

Casa de cultură a sindicatelor din Galati
Foto : Gh. Vințilă

zitivă — deși încă modestă 
— acumulată de M.I.C.M.

Pentru a reduce numărul 
mare de contracte pe care 
erau nevoite să le încheie 
marile combinate chimice, 
ca beneficiari, cu fiecare 
furnizor în ' parte, printr-o 
hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, M.I.C.M. a fost 
numit furnizor general 
pentru un număr de opt 
instalații industriale de fa-

obținut unele rezultate, 
cum ar fi punerea în func
țiune a reactorului de an
hidridă ftalică la Combina
tul petrochimic Brazi, alte 
instalații fiind în curs de 
realizare. Apreciez însă că 
nu sîntem suficient susți
nuți de cercetările privind 
tehnologia proceselor. Din 
această cauză, sîntem încă 
prea mult tributari licențe
lor de procese achiziționate

Finalizarea cercetării științifice
de plan mari, față de sta
diul realizării parametrilor 
proiectați, am reușit, cu 
forțe proprii și cu ajutorul 
ing. A. Păun de la ICEM, 
să realizăm o nouă tehno
logie de producere a cocsu
lui mărunt, în curs de 
experimentare, aptă să a- 
ducă anual economii de cir
ca 40 000 tone, adică la 
prețul actual de import al 
cocsului mărunt aproxi
mativ 2 milioane de do
lari.

Adolf Druker, directorul 
uzinei „Victoria“-Călan, 
ne-a informat că întreprin
derea a devenit beneficiar 
titular al termocentralei 
proiectate și că, dacă între
prinderea de construcții si
derurgice din Hunedoara 
ar deveni furnizor general 
al acestui obiectiv, ar exis
ta condiții ca în 1971 să fie

zarea operativă a cercetării 
științifice.

— O formă organizatori
că cum este aceea a furni
zorului general, ne-a spus 
ing. consilier Panait Teo- 
reanu, șeful sectorului de 
valorificare a cercetării 
științifice din C.N.C.S., ar 
favoriza accelerarea pro
gresului tehnic al econo
miei noastre, ar stimula 
posibilitatea de a promova 
rapid produse superioare, 
de înaltă competitivitate. 
Calitatea de „furnizor ge
neral" și-o pot asuma cen
tralele industriale (cu pre
cădere din industria con
structoare de mașini), dar 
și unități mai puternice, di
rect interesate să-și adap
teze produsele la necesită
țile și exigențele diverșilor 
beneficiari.

O dovadă în acest sens o 
constituie și experiența po-

bricare a îngrășămintelor 
azotoase. Ne-am interesat 
de modul cum se desfă
șoară realizarea investiții
lor - prin acest sistem mo
dern de coordonare.

— Pentru a ajunge să 
furnizezi o instalație in
dustrială completă — a ară
tat ing. Ion Crișan. direc
tor general în M.I.C.M. — 
este nevoie de un intreg 
lanț de cercetări, dintre 
pare primele privesc pro
cesul tehnologic și consti
tuie punctul de plecare în 
proiectare (cercetarea teh
nologică de proces), iar o 
a doua categorie se referă 
la faza realizării utilajelor 
care compun instalația, 
cum ar f: reactoare, pompe, 
schimbătoare de căldură 
etc. în ultimii trei ani, de 
cînd M.I C.M este furnizor 
general pentru instalațiile 
industriale menționate, s-au

de peste hotare, fiind obli
gați adesea să cumpărăm 
și utilajele respective, ceea 
ce constituie o frînă serioa
să în calea realizării de in
stalații industriale complete 
și a sporirii ponderii utila
jelor fabricate în țară. Nu
mai prin asigurarea unor 
legături mai strînse între 
institutele industriei chimi
ce și Institutul de cercetări 
și proiectări pentru uti
laje chimice și rafinării 
(Î.C.P.U.C.R.) se vor putea 
realiza progrese mai sub
stanțiale în valorificarea 
cercetărilor proprii. Furni
zorul general va putea în 
acest caz să coordoneze mai 
eficient ansamblul procesu
lui de valorificare a cerce
tării.

Din discuțiile avute se 
desprinde deci că, pentru 
instalațiile industriale care 
au la bază procese tehno

logice elaborate și omolo
gate în țară, implicînd un 
volum mare de lucrări de; 
complexitate ridicată, .ar fi 
binevenită concentrarea 
răspunderilor intr-un punct 
unic, cu atribuțiile furnizo
rului general. Acesta ar ti 
responsabil de proiectarea 
utilajelor, îndrumarea și 
controlul tehnic al lucrări
lor de montaj și punere în 
funcțiune a instalației, eli- 
minînd neajunsuri ce se 
constată din cauza divizi
unii răspunderii, privind 
nerealizarea la timp a o- 
biectivelor, întîrzierile în 
funcționarea instalației la 
parametrii prevăzuți etc. 
Evident, trebuie să se țină 
riguros seama de posibilită
țile și dezvoltarea fiecărei 
ramuri în parte. Prin expe
riența ce o va acumula, 
furnizorul general va putea 
utibza învățămintele de la 
o instalație la celelalte care 
se proiectează. El va trebui 
să se ocupe îndeaproape de 
cercetările care se desfă
șoară îh țară pentru perfec
ționarea proceselor tehnolo
gice din domeniul respectiv, 
pentru adoptarea unora noi, 
îmbunătățirea utilajelor și 
crearea altora noi superioa
re etc. în condițiile crește
rii în ritm înalt a economiei 
noastre, pe o bază mereu 
mai largă. înființarea trep
tată a sistemului de furni
zori generali. începînd cu 
experimentarea și urmînd 
apoi cu extinderea la di
verse ramuri în care se do
vedește eficiența lor econo
mică. se înscrie pe linia 
creării de forme superioare 
de organizare, apte de a 
contribui la valorificarea o- 
perativă a rezultatelor cer
cetării proprii.

Foarte singulară la prima vedere, 
dacă nu chiar derutantă prin formu
la ei, cartea lui Mircea Horia Si- 
mionescu nutrește în mai mică mă
sură decît s-ar putea crede ambiția 
exclusivă a noutății, cel puțin pe a 
acelei noutăți proclamate în spirit 
violent polemic ; filonul umoristic pe 
care-1 explorează e de mult cunoscut, 
nu numai în literatura universală, ci 
și în cea română, iar autorul nu trece 
sub tăcere numele unora dintre iluș
trii săi predecesori. Ficțiunea ono
mastică (fie și numai pe latura ei co
mică) formează unul dintre capitolele 
cele mai bogate ale literaturii din 
ultimele cîteva secole, de cînd începe 
marele proces de evoluție și diversi
ficare a prozei : invenția de perso
naje presupune invenția (nu njai pu
țin dificilă) de nume potrivite fiecă
reia dintre aceste creaturi ale imagi
nației care, în unele cazuri, au putut 
părea mai reale decît oamenii în car
ne și oase din viața de toate zi
lele. însemnătatea elementului ono
mastic o dovedește, între altele, fap
tul că el figurea
ză adeseori (citez 
cîteva exemple 
bine cunoscute) în 
însuși titlul unor 
opere fundamen
tale ale epicii mo
derne : Gargan- 
tua și Pantagruel, 
Don Quijote, Gul
liver, Tristram Shandy, Ion... •

Numele devine astfel simbolul cen
tral și sintetizator al unei complexi
tăți de semnificații ; succesiunea ar
bitrară de sunete în care se depun 
sensuri de-o abundență incalcula
bilă ; pentru ca, în cele din urmă, 
caracterul inițial întîmplător al nu
melui să ajungă, în virtutea legilor 
specifice ale semiologiei ficțiunii li
terare, expresia unei indestructibile 
necesități : Don Quijote trebuie să se 
numească Don Quijote. Firește, re
feririle la opere și autori iluștri nu 
le propun decît ca pe niște puncte 
de reper într-o discuție de ordin 
teoretic asupra problemei numelor 
în literatură și nu ca pe o judecată 
de valoare asupra cărții pe care o 
discut.

Puțin studiată, această problemă 
este una dintre cele mai pasionante ; 
ea are însă doar indirect legătură 
cu Dicționarul onomastic al lui Mir
cea Horia Simionescu. Scriitorul nos
tru procedează, de fapt, invers : nu 
caută nume pentru niște personaje, 
ci personaje (uneori simple portrete 
sau schițe de portret) pentru niște 
nuhie. Pornind de la sursele cele 
mai diverse —. amintiri sau . expe
riențe personale, personalități ori o- 
pere literare, cartea de telefoane, a- 
deseori citată, precum și, incidental, 
alte documente onomastice : calen
dare, prospecte, programe de alergări 
hipice etc., Mircea Horia Simionescu 
dă frîu liber fanteziei sa'.e pe care 
numele și diminutivele — de la cele 
mai banale sau familiare, la cele mai 
bizare — o stimulează în direcții 
neașteptate.

Comicul onomastic, cum spuneam, 
nu este nou ; nici ideea unui dic
ționar ironic ori satiric — produs fi
resc, chi^r dacă prin exploatarea e- 
fectelor de contrast, al marii epoci 
enciclopedico-lexicografice care înce
pe din a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea ; un model îndepărtat al 
Dicționarului onomastic poate fi 
considerat faimosul Dicționar al idei
lor primite la care Flaubert a lucrat 
o bună parte din viața lui : catalog 
al ideilor. „șic", de fapt al clișeelor, 
al asocierilor automate prin interme
diul cărora autorul lui Bouvard și 
Pecuchet (iarăși un titlu de tip ono
mastic I) intenționa să definească 
mecanismele și funcțiunile stupidită
ții burgheze.

în literatura română — spre a ne 
referi la un domeniu mai apropiat — 
onomastica de factură comică joacă 
un rol dintre cele mai spectaculoase : 
Caragiale stă dovadă. Apoi, ciudatul 
Urmuz, din care este evident că des
cinde, pe o latură esențială, proza lui 
Mircea I-Ioria Simionescu. în defini
tiv, nu este Urmuz acela care sus
ține, făcînd un paradox, că un nume 
presupune — prin sonoritatea lui ex
terioară — un anumit personaj, că, 
pornind de la un nume, se poate sta
bili structura „ideală" a personaju
lui care ar trebui să-1 poarte ?

Oricît de importantă, aceasta ră- 
mîne însă numai una dintre resursele

I

note de lectură

comicului în volumul lui Mircea Ho
ria Simionescu. Dicționarul onomas
tic nu cuprinde doar definiții incisi
ve, nici portrete ipotetice ori schițe 
caracterologice de o pagină-două, ci 
și mai ample digresiuni sub forma 
unor povestiri intercalate (uneori în
trerupte și reluate) intr-o tehnică pe 
care a ilustrat-o mai întîi Laurence 
Sterne în Tristram Shandy și pe care 
a reluat-o Denis Diderot în Jacques 
fatalistul. Desigur, interesează în pri
mul rînd nu maniera (care, oricît de 
surprinzătoare, este, cum lesne se 
vede, destul de... clasică), ci substanța 
acestor povestiri, dintre care mi-au 
reținut atenția mai ales : Norul de 
argint. Oameni, întoarceți-vă acasă. 
Un oarecare domn Lampedusa, Dis- 
pepsii. Ridicarea Ia pătrat, Turnu
rile, Lecția, Dincolo de ușa capito
nată. Nota lor distinctivă o alcătuieș
te amestecul de fantastic (uneori u- 
moristic sau sentimental-umoris- 
tic, alteori utopic-satiric)' și de 
realism (social, psihologic). Adeseori, 
sub aparența jocului cel mai gra

tuit — ca și în ar
ticolele de dimen
siuni mai reduse 
ale Dicționarului 
•- Mircea Horia 
Simionescu se do
vedește un obser
vator critic ai mo
ravurilor. un mo
ralist lucid, un 

ironist fin. Există în Dicționarul ono
mastic un ethos implicit care jufNȘcâ 
atitudinea constant satirică a scriito
rului. Chiar și elogiul jocului a,.’? o 
subtilă funcție ironică: el cenzurează, 
cu discreție, dar și cu ascuțime, rigi
ditatea anumitor mentalități, comodi
tatea spirituală, refugiul în platitu
dine, conformismul. Dacă ar fi să re
constituim tabla de valori pe care o 
propune Mircea Horia Simionescu, ar 
trebui să subliniem locul central pe 
care-1 ocupă în ea ideea și idealul de 
libertate ; în numele acestei libertăți 
sînt denunțate formele atît de diver
se ale alienării și ale inautenticității. 
In fond, autorul reia marele proces 
istoric împotriva spiritului burghez 
și mic-burghez, pe care le-aș defini, 
la un nivel foarte general, prin pre
ponderența categoriei lui a avea a- 
supra lui a fi. Lăcomia posesivă, ego
ismul social stau la baza inautentici
tății, care se înfățișează, deși deri- 
vînd din același principiu, într-o va
rietate descumpănitoare de imagini. 
Această varietate, Mircea Horia Si
mionescu o descoperă (nu fără o a- 
nurnită perplexitate ironică) pornind 
de la 1 nume- care* Sînt, pe o latură 
esențială, semne..sociale, cărora li.se 

' asociază în. chip spontan anumite va-1' 
lori, aparținînd unor grupuri, pături, 
medii și traducînd ceva din menta
litatea acestora. Evident, scriitorul 
nu procedează sistematic, dar asta 
nu înseamnă că el n-are conștiința 
sistemului, a ceea ce am putea numi 
semiologia onomastică, posibil punct 
de plecare într-o încercare ,de .ca
racterologie socială. "y>zr

Alături de atîtea nume curioase, 
eteroclite, caraghioase (în acest do
meniu raritatea e adeseori comică) 
sînt și nume care, prin frecvența lor 
(oare numai prin ea ?), dobîndesc un 
statut aparte. Aș lua cazul lui Ion, 
care-i prilejuiește lui Mircea Horia 
Simionescu una dintre definițiile cele 
mai lapidare : „Ion — Ion Se
bastian Bach". Sugestiile sînt multi
ple : sonoritate de orgă într-o cate
drală, topire în anonimatul înalt al 
muzicii etc., etc. Nu-i mai puțin 
adevărat că se amestecă în această 
asociere și un accent (nepotrivit) de 
umor cam revuistic.

Fără a fi o operă programatio 
„nouă", Dicționarul onomastic este — 
prin însuși principiul lui generator 
— o carte de autentică originalitate, 
de aceea mi-aș îngădui să mărturi
sesc unele rezerve cu privire la mo
dalitățile concrete de realizare - a 
ideii ei. Mi se pare, astfel, că stilul 
folosit este uneori prea jurnalistic j 
mi se pare, de asemenea, că Dicțio
narul ar fi avut de cîștigat prin eli
minarea unor mici glume de un u- 
mor îndoielnic, a unor calambururi 
puțin inspirate, care contrazic spiri
tul general, substanța însăși a textu
lui considerat în ansamblu. Revăzîn- 
du-le cu rigoare critică pentru o e- 
ventuală viitoare ediție, atunci ideea 
care stă la baza Dicționarului ono
mastic se va impune mai direct, mai 
pregnant.
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cinema
• Valea păpușilor : PATRIA — 9; 
12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL — 8,30; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Băieții în liaine de piele : RE
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21,15.
• Winnetou în Valea Morții : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17; 
19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30; 
12,30 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21, MELODIA
— 9C; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MOtiERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16;
18.15 ; 20,30.
• My fair lady : CAPITOL — 9 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,45.
O Baladă pentru Măriuca : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
• Zorba grecul : LUMINA — 9,30
— 17 în continuare ; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Să trăim pînă luni : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Mondo cane : TIMPURI NOI —
9.15 — 15 în continuare ; Program 
de filme documentare — 15,15 — 21 
în continuare.
• Războiul domnițelor : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Vă place Brahms ? : CINEMA
TECA (sala Union) — 9,30 ; 12 ;
14.30, EXCELSIOR — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA
— 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20, AU
RORA — 10 ; 12.30 ; 15.30 : 18 ;
20.30.
• Femeia îndărătnică : GRIVIȚA
— 9 — 13,30 în continuare ; 15.45;
18.15 : 20.30.

• Angelica șl sultanul : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 
17,45 ; 20.
• Mina cu briliante : BUZEȘTI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VITAN — 15,30; 
18 ; 20,15.
• Noaptea generalilor : DACIA — 
8,15 — 20 în continuare.
• In împărăția leului de argint î
t»™,™ .................................. .... 16 .

15,45
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9 —
în continuare ; 18 ; 20,15.
O Baltagul : UNIREA —

' 18 ; 20,15.
• La nord prin nord-vest :
— 15,30 ; 19.
O Cînd se aud clopotele :
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Păpușa : COTROCENI — 15,30 ; 
19.
• Testamentul doctorului Ma
buse : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Beru și comisarul San Antonio:
VOLGA — 9,30 — 16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Frații Karamazov : POPULAR
— 15,15 ; 19.
• Viridiana : VIITORUL — 15,30 ; 
18 ;
• Blow-up
11.15 ;© ~
18

15,30 ;

LIRA

DRU-

20,30.

18

în

MIORIȚA — 9 ;
, 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 

Lupii albi : MUNCA — 16 ;
; 20.
Căldura : FLACARA
; 20,30.
Sezon mort : ARTA 

continuare ; 19,30.
Morții rămîn tineri :

15,30 ; 18 ; 20,15.
Corabia nebunilor :

15,30 ; 19.

15,30 ;

10 — 16

RAHOVA

PROGRE-•
SUL
• Răni vechi : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15
o Război și pace (seriile I și II) : 
PACEA — 15 ; 19,30.
O Tigrul : COSMOS
20,30.

15.30 ; 18 ;
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La Palatul Marii Adunări Națio
nale continuă să se desfășoare lu
crările comisiilor permanente în le
gătură cu proiectele de legi aflate pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

In ziua de 15 decembrie, membrii 
comisiilor permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, întruniți in ședin
ță comună, sub președinția tovară
șului Aurel Vijoli, președintele • Co
misiei economico-financiare, au as
cultat expunerea tovarășului Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, cu privire la

proiectul planului de stat al econo
miei naționale pe anul 1970, precum 
și expunerea tovarășului Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, refe
ritoare la proiectul bugetului de stat 
pe anul 1970.

Lucrările comisiilor au loc în con
tinuare in ședințe separate, în ca
drul cărora sînt examinate prevede
rile din proiectele planului și bu
getului de stat pe anul 1970, pre
cum și alte proiecte de legi ce ur
mează să fie supuse dezbaterilor Ma
rii Adunări Naționale.

în continuarea turneului, handhaliștii noștri 
joacă, la Ostrava și Fraga, cu Cehoslovacia

anoul

După cum am mai anunțat, du
minică seara, la Berlin, echipa mas
culină de handbal a României a re
purtat o prestigioasă victorie în fața 
redutabilei reprezentative a R.D. 
Germane.

Handbaliștii noștri au făcut una 
dintre cele mai bune partide din în
tregul sezon, reușind o victorie cla
ră, demonstrînd o superioritate evi
dentă, în special în finalul jocului. 
Antrenorii „șaptelui“ nostru au rulat 
de-a lungul meciului întreg lotul și 
se poate spune că toți cei 12 jucători 

«au dat deplină satisfacție. Un ele
ment suplimentar, dar edificator 
pentru capacitatea de luptă a forma
ției României este faptul că pe par
cursul partidei arbitrii au dictat e-

liminări care au făcut ca echipa 
noastră să joace mai mult de 8 mi
nute în inferioritate numerică. In 
plus, adversarii au beneficiat de 3 
lovituri de la 7 metri, în timp ce 
jucătorii noștri doar de una singură.

în continuarea turneului, echipa 
noastră va susține miercuri 17 de
cembrie, da Ostrava, și vineri 19, 
la Praga, două întîlniri cu puternica 
reprezentativă a Cehoslovaciei, ac
tuala deținătoare a titlului de cam
pioană mondială. Aseară tîrziu, te- 
lefonînd la hotelul Palace din Ostra
va, (unde li s-au rezervat camere) 
n-am aflat decît că meciul Cehoslo- 
vacia-România este așteptat cu mare 
interes; iar handbaliștii români... să 
sosească din clipă în clipă.

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R.» 

la Belgrad
Luni seara a plecat la Belgrad o 

delegație de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tovară
șul Bujor Sion, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, va face 
o vizită de schimb de experiență în 
RiS.F. Iugoslavia.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, delegația a fost condusă de to
varășii Dumitru Ivanovici, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Ion Cumpâ- 
nașu, adjunct de șef de secție, de 
activiști de partid, precum și de re
prezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București.

(Agerpres)
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Este vorba, printre al
tele, de modernizarea 
sistemului de etanșare 
a capetelor hidraulice 
de la instalațiile de 
forajj^a agregatelor de 
cimentare și altor in
stalații de mare im
portanță pentru indus
tria petrolieră.

® Centrala In
dustrială pentru 
prelucrarea ți

țeiului
Rafinatele, aparți- 

nînd now Centrale in
dustriale pentru prelu
crarea țițeiului au pro
dus suplimentar de la 
începutul anului aproa
pe 150 000 tone benzină, 
uleiuri minerale, moto
rină, aromate, gaze 
pentru chimizare și 
alte derivate din țiței, 
a căror valoare depă
șește cu 15 milioane 
lei angajamentul pe 
întregul an. Au fost,

onoare
«

de asemenea, realizate 
sortimente avînd indici 
calitativi superiori. Re
ducerea pierderilor de 
produse petroliere și a 
cheltuielilor de produc
ție la 1 000 de Iei pro- 
ducție-marfă s-a con
cretizat, în numai 10 
luni de activitate, în 
realizarea de economii 
mplimentare în valoare 
de 38 614 000 lei și a u- 
nor beneficii peste plan 
de 44 milioane lei — 
sume care întrec cu 
mult angajamentul a- 
nual.

© întreprinderea 
minieră Hune

doara
Colectivul întreprin

derii miniere Hunedoa
ra, care a livrat în 11 
luni furnalelor, peste 
prevederi, o cantitate 
ie minereu de fier con
centrat din care se 
pot elabora aproape 
10 000 tope de fontă, a 
îndeplinit sarcinile a-

nuale de plan la pro
ducția globală și pro- 
ducția-marfă vîndută 
și încasată. Potrivit 
calculelor, minerii și 
preparatorii întreprin
derii vor realiza pînă- 
la finele lunii o depă
șire a prevederilor a- 
nuale la producția glo
bală de circa 12 000 000 
lei.

© Fabrica de 
hîrîie Petrești
Colectivul Fabricii 

de hîrtie din Petrești, 
județul Alba, a îndepli
nit cu 21 de zile mai 
devreme planul anual 
de producție, livrînd la 
export peste prevede
rile anuale produse în 
valoare de 420 000 lei. 
Ca rezultat al sporirii 
productivității muncii, 
întreprinderea a fabri
cat peste prevederi în 
perioada care a trecut 
de la începutul anului 
206 tone de hîrtie și în
semnate cantități de 
alte produse.

Comentînd meciul de rugbi Ro
mânia—Franța, disputat la Tarbes și 
cîștigat de gazde cu scorul de 14—9, 
corespondentul agenției France Presse 
evidențiază, între altele : După o pri
mă repriză în care francezii au deza
măgit printr-un joc extrem de pru
dent (joc închis, cu multe degajări în 
tușe), partea a doua a partidei a fost 
de o calitate superioară. Francezii au 
avut un prim sfert de oră excelent, 
în care de altfel și-au asigurat avan
tajul. Apoi am asistat la o puternică 
revenire a românilor, care au acționat 
curajos pe linia de trei-sferturi și toc
mai la. un asemenea atac Irimescu a 
reușit un frumos drop-gol. Echipa 
Franței are scuza absenței unor titu
lari din formație, dar antrenorii fran
cezi vor trebui să pună la punct o 
echipă mult mai puternică pentru a 
putea face față în ..Turneul celor 
cinci națiuni". în ceea ce-i privește 
pe români, ei rămîn o echipă capa
bilă să dea întotdeauna o replică vi
guroasă. Au făcut însă greșeala de 
a închide jocul, deși în sinul forma
ției există elemente care au aptitu
dini pentru un rugbi mai modern ș» 
mai spectaculos.

Conducătorii tehnici ai echipei fran
ceze privesc cu circumspecție victo

ria formației pe care o pregătesc. Al
bert Ferrasse, președintele F.F.R., a 
declarat duminică seara după meci : 
„Franța nu poate fi mîndră de vic
toria pe care a cucerit-o". De alt
fel, comentatorul A.F.P. scrie în con
tinuare : „jucătorii francezi au comis 
numeroase erori, în timp ce românii 
încercau să joace balonul la mină".

A

In cîteva rînduri
LA BRATISLAVA s-a disputat în- 

tîlnirea internațională de haltere din
tre selecționata locală și echipa ora
șului Cluj. Sportivii români au ter
minat Învingători cu scorul de 4—3.

ÎN ETAPA A 11-A A CAMPIONA
TULUI DE FOTBAL AL GRECIEI 
liderul clasamentului, Panathinaikos 
Atena, a învins cu scorul de 2—0 
echipa Panseraikos. Alte rezultate : 
Olympiakos Pireu — Panionios 4—1 ; 
Olympiakos Cipru — A.E.K. 1—1 ; 
Egaleo — Paok 2—2 ; Pierikos — He- 
raklis 1—1 ; Kavala — Vyzas 1—1 j 
Proodeftiki — Ethnikos 2—0.

In clasament conduce Panathinai
kos Atena cu 32 puncte.

Plasticiana și scriitoarea italia
nă de origine română Luki Ga- 
laction-Passarelli a deschis luni la 
București, în sala Ateneului Român, 
o expoziție cuprinzînd 40 dintre cele 
mai reprezentative picturi ale sale. 
Lucrările constituie o suită de por
trete, compoziții și peisaje, a căror 
expresie unitară și grație artistică au 
fost apreciate și în cadrul unor ex
poziții deschise in Elveția, Franța, 
Italia și S.U.A.

Cu prilejul vernisajului au rostit 
alocuțiuni Mircea Deac, directorul 
Oficiului pentru organizarea expozi
țiilor, și Luki Galaction-Passarelli.

La manifestare au participat Za- 
haria Stancu, președintele Uniunii 
Scriitorilor, poetul Eugen Jebeleanu, 
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, ai uniunilor 
de creație artistică, critici de artă, 
ziariști, un numeros public. Au luat, 
de asemenea, parte Pasquale Antonio- 
Baldocci, consilier, și alți membri ai 
ambasadei Italiei la București.

★
Violonistul Konstanty Kulka din 

R. P. Polonă a susținut luni, împreu
nă cu orchestra simfonică de stat din 
Galați, Concertul nr. 1 în Re major 
pentru vioară și orchestră de Paga
nini. A dirijat Ury Schmidt din Ga
lați. ★

Concertul de luni seara al orches
trei simfonice a Filarmonicii „Ci- 
prian Porumbescu" din Ploiești a 
avut ca dirijor pe Klaus Tennstedt 
din Republica Democrată Germană.

(Agerpres)vremea
Timpul probabil pentru 17, 18 și 

19 decembrie. în țară : Vremea în 
general umedă, cu cer ,mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații loca
le, sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare, mai ales în jumătatea de. 
nord a țării. Vîntul va sufla potri
vit. Temperatura în scădere ușoară 
în a doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, izolat mai coborî- 
te, iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme în general umedă, cu 
cerul mal mult acoperit. Vor cădea 

, precipitații slabe. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura în scădere u- 
șo'ară.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

din 10 decembrie 1969

EXTRAGEREA I i
Categoria a II-ă 102,3 premii
1.920 lei | Categoria a III-a :

2499.7 premii a 39 lei.

EXTRAGEREA A Il-a i
Categoria A : 1,9 premii a

44.164 lei ; Categoria B : 211,6 
premii a 397 lei ; Categoria C :
3404.8 premii a 25 lei.

Graba strică treaba 
numai ÎN UNELE cazuri.
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DEZVOLTAREA AVUTULUI OB
ȘTESC. Experiența cooperativelor a- 
gricole din Codăiești, Cîrja, Fălciu, 
Dragalina. Corni-Huși, care au de
pășit an de an producțiile planifi
cate la toate culturile, predînd sta
tului importante cantități de produ
se agricole peste preveaerile con
tractuale, dovedește că acolo unde 
încetățenirea acestor trăsături con
stituie o preocupare permanentă a 
organizațiilor de partid, rezultatele 
se reflectă convingător în întărirea 
economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole, în creșterea veni
turilor cooperatorilor. De altfel, 
munca rodnică a organizațiilor de 
partid este încorporată în încheierea 
la timpul optim și de bună calitate 
a însămînțărilor de toamnă, pe an
samblul județului ca și în faptul că, 
în pofida condițiilor climatice puțin 
favorabile, 54 cooperative agricole 
au vîndut suplimentar 4 700 tone 
porumb și grîu, precum și alte can
tități de produse agricole.

Deși aceste rezultate marchează 
progrese certe în dezvoltarea agricul
turii cooperatiste, ele sînt departe 
de a corespunde marilor ei resurse 
încă insuficient valorificate. Apare 
evident că, în condițiile sprijinului 
multilateral acordat de stat întăririi 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii, modernizării acesteia, unul din 
factorii determinanți ai sporirii pro
ducției în fiecare unitate coopera
tistă îl constituie simțul gospodăresc 
cu care sint puse in valoare rezer
vele interne ale producției, spiritul 
de ordine și disciplină care este pro
movat pretutindeni. Nu este deloc 
surprinzător că în cooperativele de 
la Bogdana, Bogdănești, Corodești, 
Gîrceni, producțiile de grîu au fost 
cu mult inferioare cifrelor prevăzute 
în planurile de producție, cînd su
prafețe mari au fost semănate cu să- 
mînță netratată, neselecționată, iar 
la recoltare s-au produs pagube con
siderabile din pricina reparațiilor de 
slabă calitate efectuate la combine 
ca și a neajunsurilor în organizarea 
muncii. Iată cum încălcarea ce-< 
rințelor ordinii și disciplinei coope
ratiste, a regulilor agrotehnice mic
șorează recolta, dăunează eforturilor 
de sporire a producției

De altminteri, analizele efectuate 
de colective ale comitetului județean 
de partid in cooperative din aceeași 
comună (Banca — cu o producție de 
1100 kg struguri la hectar, față de 
10 000 kg la Stoișești | 1 600 kg po-

rumb boabe la hectar la C.A.P. Do- 
dești, față de 2 400 kg. la Viișoara) au 
demonstrat fără putință de tăgadă 
că în condiții de climă și sol iden
tice, cooperative situate în raza ace
leiași comune obțin rezultate mult 
diferite în funcție de nivelul organi
zării muncii, de felul în care sînt res
pectate ordinea și disciplina coopera
tistă Acolo unde este tolerată încăl
carea disciplinei, forța de muncă e fo
losită necorespunzător, lucrările sînt < 
executate cu întîrziere și de calitate 
necorespunzătoare. Este intrutotui 
valabilă și pentru unele cooperative 
agricole din județul nostru indicația

Rolul determinant pe care trebuie 
să-l aibă organizația de partid în 
depistarea și punerea in mișcare a 
factorilor subiectivi, de care depinde 
în mod hotărîtor îmbunătățirea ac
tivității economice a unităților coo
peratiste, este ilustrat sugestiv de 
experiența C.A.P Dragalina încer
carea unora dintre membrii consi
liului de conducere de aci, de a ex
plica exclusiv prin condițiile clima
tice neprielnice nivelul scăzut in 
ultimii ani al producției medii de 
struguri, a fost 'respins de comitetul 
de pa/tid. Acesta a mers însă mai 
departe „pe fir" jf’jcercetind fndea-

C.C. privind necesitatea ca, în scopul 
întăririi răspunderii pentru îndepli
nirea sarcinilor de plan, în C.A.P. să 
se treacă treptat la organizarea in 
cadrul acestora a fermelor de pro
ducție cu gestiune economică internă 
proprie.

Firește, paralel cu combaterea fe
nomenelor de neglijență și încălcare 
a disciplinei, pe primul plan al preo
cupărilor organizațiilor de partid 
trebuie să se afle permanent grija 
pentru apărarea și dezvoltarea avu
tului obștesc. Este, fără îndoială, 
pozitiv faptul că adunările generale 
ale organizațiilor de bază din Zorleni

recentei plenare a C.C. al P.C.R., de 
a se trage învățăminte din lipsurile 
semnalate anul acesta cînd, deși, sta
rea timpului impunea sporirea aten
ției față de calitatea lucrărilor agri
cole, în multe cooperative s-a făcut 
simțită o slabă organizare a acestor 
munci, ceea ce a dus la pierderi de. 
recoltă.

De multe ori, daunele produse de 
deficiențele în organizarea muncii, 
de fenomenele de încălcare a disci
plinei. a normelor agrozootehnice 
sînt mai mari decit daunele provocate 
de calamitățile naturale. O ilustrează, 
din păcate, nivelul ridicat al mor
talității animalelor la cooperativele 
din Albești, Roșiești, Cursești. cauzat 
în principal de nesocotirea regulilor 
științifice de îngrijire și furajare, a 
animalelor A devenit necesar ca atit 
organizațiile de partid,! cit și consiliile 
de conducere ale cooperativelor să 
vegheze ca pagubele pricinuite coo
perativelor din pricina nesocotirii o- 
bligațiilor dr muncă să fie suportate 
de cei vinovați : aceasta se va răs- 
f^înge pozitiv asupra avutului obștesc 
șl, în același timp, va exercita o pu
ternică influență asupra modului în 
care fiecare cooperator își îndepli
nește îndatoririle.

proape împreună cu organizația de 
partid din brigada viticolă factorii 
care au influențat negativ recolta de 
struguri în ultimii j ani. s-a constatat 
că arăturile de toamnă în vii au 
fost efectuate pe o suprafață mică, că 
primăvara săpatul a fost efectuat cu 
mare întîrziere, iar — în dorința de 
a acumula cit mai multe zile-muncă 
— un șir de cooperatori lucrau de 
mîntuială (efectuau greșit tăierile la 
vie, nu curățau butucii de uscături 
etc.). Iată adevăratele „calamități" 
împotriva cărora a fost pornită bă
tălia. Demonstrațiile practice organi
zate în fiecare echipă, îndrumarea 
concretă și controlul exigent efec
tuate de specialiști, brigadieri și șef 
de echipă au dus la obținerea unei 
producții medii la hectar cu 500 kg 
mai mari decît producția planificată. 
S-a dovedit din nou că organizarea 
rațională a muncii poate birui atit 
„condițiile obiective", cit și ..calami
tățile" de ordin subiectiv. In această 
ordine de idei, consider că va avea 
o deosebită însemnătate pentru în
cetățenirea unui climat de ordine și 
disciplină riguroasă ir. cooperativele 
agricole de producție măsura la care 
s-a referit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea la plenara

și Grivița au luat în discuție și au 
sancționat pe acei membri de partjd 
din a căror vină au fost aduse daune 
avutului obștesc. Ar fi fost însă mult 
mai bine dacă organizațiile de partid 
ar fi intervenit din timp, desfășurînd 
o intensă activitate educativă care.să 
fi determinat o opinie publică de 
masă combativă, a cărei presiune 
morală să fi zădărnicit orice încer
care de a lovi în proprietatea ob
ștească Dacă grija pentru apăra
rea legilor, intransigența față de ori
ce abuzuri ar fi caracterizat activita
tea organizațiilor de partid de la 
Poienești și Albești, nu s-ar fi ajuns 
ca președinții acestor cooperative să 
fie destituiți centru abaterile de la 
disciplina de partid si cooperatistă.

De altfel, va trebui ca atit comi
tetul județean, cît și comitetele co
munale de partid să manifeste o mai 
mare exigență față de activitatea ca
drelor de conducere; nu ne putem 
mira că la cooperativele din Băcești. 
Oltenești. Laza. Ivești, unele cadre 
de conducere au o autoritate redusă 
atîta vreme cît ele. care trebuiau să 
mobilizeze prin exemplul lor masa 
cooperatorilor, munceau după „ore 
fixe" nn după cerințele efective ale 
campaniilor agricole.

Din toate acestea se desprinde că 
unele comitete de partid neglijează 
problemele majore ale activității coo
perativelor agricole, desfășoară un 
control sporadic, superficial, asupra 
modului în. care se duc la îndeplinire 
hotărîrile organelor ’superioare de 
partid, propriile lor hotărîri. în a- 
celași timp, persistența deficiențelor 
amintite se datorește faptului că dife
riți specialiști și lucrători din cadrul 
organelor agricole județene, deși merg 
des pe teren, nu pun, cum se zice, 
umărul pentru a ajuta efectiv la mai 
buna organizare a. muncii, nu acordă 
asistența tehnică necesară în timpul 
lucrărilor agricole ; de multe ori, con
trolul lor se oprește în biroul preșe
dintelui sau al inginerului, ei nu 
merg pe cîmp, la grădina de legume, 
în sectorul zootehnic.

Intensificarea ritmului progresului 
în agricultura județului impune să 
acționăm cu mai multă fermitate pen
tru a crea, la toate nivelele, un cli
mat de exigehță și responsabilitate și 
a statornici în fiecare cooperativă de 
producție un spirit de ordine și disci
plină. în această ordine de idei, co
mitetul județean de partid a analizat 
recent, într-o ședință plenară cu 
activul, cum se desfășoară munca 
politică de masă pentru ridica
rea nivelului de conștiință al țăra
nilor cooperatori, pentru întărirea 
disciplinei și ordinii la fiecare loc 
de muncă în scopul dezvoltării eco- 
nomico-organizatorice a fiecărei coo
perative agricole. Pe de altă parte, 
adunările pentru dări de seamă ale 
organizațiilor de partid, ce au loc în 
aceste zile în cooperativele agricole, 
constituie un bun prilej pentru a se 
analiza in spirit critic și autocritic 
neajunsurile și a se stabili modali
tățile de perfecționare a activității de 
partid, de sporire a aportului muncii 
politice la realizarea sarcinilor eco
nomice

înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al X-lea al parti
dului în domeniul agriculturii, a 
hotărîrilor adoptate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. cere eforturi 
mari din partea oamenilor muncii de 
la sate, a organelor și organizațiilor 
de partid. Dezvoltînd experiența a- 
cumulată. comitetul județean va în
druma organele și organizațiile de 
partid din cooperativele agricole de 
producție să-și îmbunătățească stilul 
și metodele de muncă în vederea în
deplinirii sarcinilor de răspundere 
ce le revin în lumina hotărîrilor 
Congresului.
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culcușul zăpezii, și așteptasem sui
șul Feleacului pentru a desluși deo
dată explozia de lumini a orașu
lui. Ascultam și nu prea flecăreala 
unui prieten clujean despre „punc
tul magnetic" al dealului, acel loc 
unde motoarele mașinilor capotează 
sufocate ca la planarea stranie a u- 
nei farfurii zburătoare. Nu s-a în- 
tîmplat nimic cu motorul mașinii. 
Ia1- orașul, trăindu-și prima oră a 
nopții, mi-a apărut pe neașteptate 
în fața ochilor. (Peste cîteva zile 
aveam să fiu condus Ia „Cetățuie" 
spre a descoperi iarăși orașul. Clu
jenii țin pare-se foarte mult la a- 
ceastă imagine oarecum aeriană a o- 
rașului). Mărturisesc însă că cea 
mai frumoasă și completă imagine 
a Clujului la orele la care ziua se 
amestecă șovăitoare cu noaptea am 
avut-o zburînd cu o avionetă a A- 
viasan-ului județean. Pilotul Gheor- 
ghe Dumitrache, clujean prin adop
țiune, zburase și în urmă cu un an 
împreună cu un fotoreporter al co
tidianului „Făclia" și nu uitase cî- 
tuși de puțin căutările de atunci. O 
copie a fotografiei publicate în ziar, 
întîlnită cred și pe o ilustrată, este 
agățată la intrarea în mica încăpe
re numită pretențios „dispecerat", 
locul de așteptare și odihnă al ce
lor. pregătiți în orice clipă să cu
treiere salvator Ardealul. In foto
grafie se vede Piața Libertății măr
ginită de clădirea gălbuie a hotelu
lui Continental, de parcul rezemat 
la temelia statuii ecvestre a lui Ma
tei Corvinul, de începutul unui bu
levard larg care duce pînă în preaj
ma Teatrului Național. Spre Piața 
Libertății aveam să aflu și să observ 
curînd cum, la acea oră a începutu
lui nopții, zeci, sute, mii de oameni 
se îndreptau conștiincioși pentru a 
împlini ritualul liniștitor al prome
nadei. Era un freamăt continuu, o 
fără, de sfîrșit trecere, un fel de 
timp încremenit în civilizația și 
bunăcuviința străzii, în magia sim
plă a străzii. Toamna întîrziase se
ducătoare, florile mai erau poleite 
de lacrimile culorilor stinse, bănci
le parcurilor primeau odihnitoare 
bătrîni și tineri, copii și îndrăgos
tiți. N-am putut să nu văd în a- 
ceasta un semn al siguranței, al 
calmului cu care acest oraș al ță
rii se exprimă pe sine, aduce măr
turii despre liniștea și certitudinea 
oamenilor — așa cum le rostește im
presionant, fie și numai o aseme
nea promenadă.

...Conform ultimei statistici, Clujul 
numără 193 375 de locuitori. Un o- 
raș deci de mărime mijlocie, dar a 
iscodi aci după provincialism pare 
să fie o gravă eroare, pe care, ori
cum, localnicii nu sînt dispuși să. 
ți-o ierte. Clujul nu are ni
mic, sau are mult prea puțin, ex
trem de puțin, din aerul orașelor 
provinciale, așa cum le știm din li
teratură și cum se mai întîmplă să 
le mai întîlnim pe1 ici pe colo. 
Clujul se arată a fi un oraș 
modern ce ar putea rivaliza cu 
o mulțime de alte orașe ale Europei 
de aceeași talie. Din discuțiile pur
tate la cabinetul municipal de par
tid și la consiliul popular al muni
cipiului a reieșit că intențiile clu
jenilor și ale aleșilor lor sînt ca o- 
rașul să devină într-un timp cît mai 
scurt un oraș care să-și dezvăluie 
pe deplin frumusețea prezentă și 
cea trecută Orașul are, fără nici o 
îndoială, o personalitate a sa. Din 
păcate, în pliante editate, în afara 
unor generalități și a unor cifre, 
de altfel edificatoare, sînt mult prea 
puține acele notații și imagini care 
îi definesc în fapt personalitatea. 
Dacă ar exista, dacă ar fi cuprin
se în asemenea cărți imagini re
prezentative ale orașului, comenta
te erudit de oameni pricepuți in ale 
scrisului, turistul ce ar poposi în 
Cluj ar afla atunci că Muzeul de 
artă ce adăpostește pictori de renu
me ca Grigorescu, Aman, Pallady, 
Luchian, Thorman, Szolnay, Ciucu- 
rencu, se găsește instalat într-una 
din cele mai frumoase clădiri baro
ce ale Ardealului Ar afla atunci 
drumul cel mai scurt spre Bastionul 
croitorilor, spre Muzeul de istorie 
al orașului, spre clădirea Teatrului 
Național Ar afla atunci despre orga 
bisericii reformate și despre con
certele date în pragul serii. Ar afla 
atunci despre statuia Sf. Gheorghe, 
operă de baroc tîrziu a unor artiști 
locali, purtată ani de-a rîndul din- 
tr-un loc în altul al orașului, gă-

sindu-și de curînd, se spune, lăca
șul inițial.

...O privire chiar fugitivă asupra 
planurilor de sistematizare risipește 
imediat închipuirea de oraș bă- 
trîn sau îmbătrînit, încremenit, pe 
care ți-ar putea-o da trecerea prin 
vechile cartiere. în anii din urmă 
s-au ridicat nu mai puțin de șapte 
ansambluri noi de locuințe : Gheor- 
ghieni, Grigorescu, Intre Ape, Piața 
Mihai Viteazul, Str. Drăgălina, Piar 
ța Abatorului, Str. Horea —, în to
tal 11 000 de apartamente, dintre 
care 4 000 proprietate personală. In 
final, nu peste multă vreme, numai 
cartierul Gheorghieni, construit pe 
terase, într-un joc al liniilor de o 
surprinzătoare îneîntare, va cuprin
de 7 800 de apartamente cu 35 000 de 
locuitori. Să mai punem la socotea
lă și cele două orășele studențești, 
unul aflat încă în construcție. Lin
gă orășelul studențesc de pe str. 
Observatorului se ridică Institutul 
politehnic. Desigur, lucrurile nu 
se opresc aici.

— Continuăm să dezvoltăm șl 
zona, industrială a orașului, ne spu
ne tovarășul Lepădeanu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar al municipiului. în anii ce vin 
se vor construi o serie de noi o- 
biective industriale. Amintesc Fa
brica de piese sintetice din pulberi 
metalice, noua uzină Triumf, în
treprinderea metalurgică de piese 
de schimb, Uzina de reparații, Com
plexul de preparare a betonitei, Fa
brica de gheață... Prestigiul Cluju
lui — prestigiul României socialiste. 
Sînt, dacă vreți, formulele conform 
?ărora desenăm traiectoria dezvol
tării orașului Clujul este un oraș 
tînăr și trebuie să-l păstrăm așa !“

Dorință lăudabilă și pe deplin în
temeiată ; nu numai pentru că pes
te patruzeci și cinci de mii din lo
cuitorii orașului sînt adolescenți 
sau se află în pragul maturității. 
Dar însăși viața economică și spi
rituală a orașului cheamă neconte
nit la aceasta. Am fost cîteva zile 
Ia rînd oaspete al zonei indus
triale. Situată în vest, la des
chiderea dealurilor Ardealului spre 
cîmpiile amăgitoare, cuprinde fa
brici și uzine ale căror produse au 
depășit de mult granițele României. 
Peste 50 de țări ale lumii întrețin 
legături comerciale cu Clujul. Vă
zusem de pe Feleac noua hală a fa
bricii de încălțăminte „Clujeana", 
iar de pe Cetățuie recentul dat în 
folosință complex de panificație 
de la Baciu-Cluj. Relativ nouă este 
și uzina Carbochim, poate singura 
uzină de acest fel din sud-estul Eu
ropei. Enumerarea uzinelor și 
a fabricilor, a secțiilor noi sau 
modernizate poate continua. Ci
fra de investiții făcute între 
anii 1959—1968 se ridică la 5 mi
liarde de lei. 37 la sută din aceste 
investiții au revenit industriei ; pro
centul mi se pare edificator pentru 
vitalitatea industriei clujene.

Clujul este în același timp și un 
puternic centru de învățămînt, ști
ință și cultură. Se află aici șase 
institute de învățămînt superior 
cu 24 de facultăți, in care numai 
în anul universitar 1968/1969 s-au 
înscris 20 000 de studenți. Școlile de 
cultură generală cuprind anual 
30 OOp de elevi. O vastă activitate ști
ințifică se desfășoară în insti
tutele de cercetare, filiale ale Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, ca și în institutele de
partamentale și stațiunile ex
perimentale. Cercetările sînt va
riate, de la fizica corpurilor solide 
la sociologie. Importantă este însă 
legătura tot mai evidentă a cerce
tării științifice cu necesitățile vieții.

Prin instituțiile sale de artă și, 
îndeosebi, prin numărul mare de 
spectatori, Clujul ocupă un loc im
portant în geografia culturală a 
țării. Cele două teatre, Teatrul Na
țional și Teatrul Maghiar, ca și cele 
două opere — Opera Română și O- 
pera Maghiară și Filarmonica de 
stat dau anual sute de reprezentații 
care atrag sute de mii de spectatori. 
Ar mai trebui poate amintit 
că în acest an se vor săr
bători la Cluj 50 de ani de ti
păritură românească. S-ar cuveni 
poate amintite alte și alte aspecte 
ale plenarei vieți spirituale a ora
șului. Din dimensiunile de azi ale 
Clujului știința și cultura fac parte 
integrantă, ele se înscriu în însăși 
existența orașului care, astfel, ne 
vorbește despre lumină.

/

In ziua de 15 decembrie 1969 a în
cetat din viață, în plină activitate 
creatoare, prof. dr. Nicolae Nesto- 
rescu. ’

Personalitate proeminentă, conti
nuator al școlii românești de micro
biologic, prof. dr. N. Nestorescu a 
slujit cu devotament medicina din 
țara noastră ca om de știință și 
dascăl, mai mult de patru decenii. 
Viața sa constituie un exemplu de 
probitate științifică, de muncă ne
obosită pusă în slujba sănătății, de 
entuziasm pentru tot ce este nou și 
contribuie la ridicarea prestigiului 
medicinii românești.

A făcut studii strălucite, fiind în
totdeauna printre primii la con
cursuri, în școli și la facultatea de 
medicină pe care a absolvit-o în 1926j 
Din anul 1923 și pină în prezent și-a 
legat întreaga activitate, putere de 
muncă și de creație de viața și dez
voltarea Institutului „Prof. I. Can- 
tacuzino", unde a îndeplinit funcția 
de director științific adjunct.

Dovedind excepționale calități di
dactice și de om de știiriță, a fost 
promovat conferențiar și apoi profe
sor și șef de catedră la Institutul 
medico-farmaceutic din București. A 
adus contribuții importante în dome
niul microbioiogiei românești. în spe
cial prin studiile privind germenii 
anaerobi, mecanismele de imunitate 
și genetică bacteriană, în epidemiolo
gie. patogenia și structura antigenică 
a enterobacteriilor, în lizotipie și 
structura bacteriofagului.

Prin munca sa devotată în slujba 
dezvoltării științei medicale româ
nești, ca și prin adînca înțelegere a 
principiilor de deontologie medicală, 
a onorat cu strălucire sarcina de 
președinte al Uniunii Societăților de 
Științe Medicale și pe aceea de pre
ședinte al Colegiului medicilor și 
farmaciștilor din Republica Socialis
tă România.

Pentru activitatea sa, prof. dr. N. 
Nestorescu a fost decorat cu ordine 
și medalii, a fost ales membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România și membru al Aca
demiei de Științe Medicale. De ase
menea, a fost membru al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România.

Autor a numeroase lucrări științi
fice apreciate în țară și peste hotare, 
prof. dr. N. Nestorescu a fost tot
odată membru activ în diferite so
cietăți științifice internaționale, în 
comitete tehnice de experți ale Or
ganizației Mondiale a Sănătății.

Colaboratorii și numeroșii elevi 
aduc omagiul lor profesorului Ni
colae Nestorescu; cel care i-a spriji
nit pe drumul laborios al cercetării 
științifice, le-a stimulat interesul 
pentru nou, le-a imprimat disciplina 
și probitatea în munca de cercetare.

Academia Republicii Socialiste 
România

Academia de Științe Medicale

Ministerul Invățămintuiui

Ministerul Sănătății

Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste

Uniunea Societăților de Știința 
Medicale

•k

Corpul neînsuflețit al defunctului 
se află depus în aula Institutului de 
Medicină și Farmacie din București, 
Bd. Dr. Petru Groza nr. 8. Publicul 
are acces începînd de marți 16 de
cembrie 1969. orele 12, iar adunarea 
de doliu va avea loc miercuri, 17 de
cembrie, orele 11.



PARIS

„CONFERINȚA
NAȚIONALĂ

PENTRU VIETNAM"

O. N. U.

Rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală

Corespondentul Agerpres Al. 
Gheorghiu transmite : în suburbia 
pariziană Ivry s-au încheiat lucră
rile „Conferinței naționale pentru 
Vietnam", convocată din inițiativa a 
peste. 120 de personalități și 33 orga- 
.nizații naționale din Franța pentru a 
•exprima sprijinul francezilor față de 
lupta poporului vietnamez împotriva 
agresiunii S.U.A. și pentru a hotărî 
viitoarele acțiuni de solidaritate cu 
această luptă. La conferință au par
ticipat reprezentanți ai opiniei publi
ce din toate departamentele Franței.

In ședința finală, care a avut ioc 
duminică seara, delegații au adop
tat o rezoluție în care se exprimă 
solidaritatea deplină cu lupta po
porului vietnamez. Opinia publică 
din S.U.A., se arată în document, este 
tot mai conștientă de faptul că acest 
război contravine intereselor State
lor Unite. Guvernul american trebuie 
să retragă în timpul cel mai scurt în 
întregime și fără condiții toate tru
pele sale și ale aliaților săi din Viet
namul de sud și să respecte dreptul 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Participanții la conferință au lan
sat un apel pentru intensificarea 
luptei în sprijinul poporului vietna
mez. Ei au propus organizarea în 
primăvara anului 1970, la Paris, a 
unor acțiuni ale luptătorilor pentru 
pace, printre care o adunare gene
rală și o campanie de strîngere de 
fonduri pentru ajutorarea Vietna
mului.

Conferința a adresat o telegramă 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, în care își expri
mă deplina solidaritate cu poporul 
sud-vietnamez.

NEW YORK 15. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate o rezoluție 
inițiată de România împreună cu alte 
12 țări (Australia, Austria, Chile, Da
homey, Franța, Ghana, Volta Superi
oară, Iran, Mali, Peru, Polonia și 
Turcia) pe tema cooperării interna
ționale pentru folosirea administra
ției publice în procesul dezvoltării 
economice și sociale a statelor.

★
Cyrus Eaton, cunoscut om de afa

ceri din S.U.A., a făcut recent o vi
zită în R. D. Vietnam. El a fost pri
mit de Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, Nguyen Duy 
Trinh, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul afacerilor externe, 
și Le Duc Tho, consilier special al de
legației guvernului R. D. Vietnam la 
conferința de la Paris. Cyrus Eaton 
și-a exprimat admirația pentru hotă- 
rîrea poporului vietnamez de a lupta 
pentru independență reală, libertate 
și pace.

0 tletlarație 
a hiIMn Laird

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Ministrul Apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a declarat duminică, în cadrul 
unui interviu televizat, că programul 
de „vietnamizare" a războiului din 
Vietnam va continua, fără să facă, 
însă, nici cea mai mică aluzie că acest 
răzbii s-ar apropia de sfîrșit.

Pe de altă parte, referindu-se la 
știrile privind presiunile exercitate 
de Pentagon pentru „mușamalizarea" 
scandalului provocat în S.U.A. ca ur
mare a dovezilor privitoare la masa
crele întreprinse de trupele ameri
cane împotriva populației civile sud- 
vietnameze, Laird a negat existența 
unor asemenea „tendințe de influen
țare".

FRANȚA

’Partidul socialist
\ se pronunță 

pentru unitatea 
forțelor de stînga
PARIS 15 — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Comitetul de conducere al Partidu
lui Socialist Francez a examinat pro
blema reunificării stîngii socialiste și 
relațiile cu Partidul Comunist Fran
cez. Rezoluția adoptată cu mare ma
joritate de voturi, pronunțindu-se în 
favoarea unirii stîngii, arată că a- 
ceastă unire ar putea oferi Franței 
perspectiva înlocuirii coaliției ac
tuale printr-un guvern reprezentativ 
al aspirațiilor populare. Rezoluția 
subliniază că un acord între partidul 
socialist și P.C.F. ar constitui fac- 
torul-cheie al unității stîngii și se 
pronunță în favoarea convorbirilor 
dintre cele două partide în acest sens. 
Claude Fusier, secretar al partidului 
socialist, a precizat că există șanse 
serioase de a se organiza, încă înain
te de sfirșitul anului curent, o in- 
tîlnire între conducătorii socialiști și 
comuniști. El a arătat că între cele 
două formații continuă negocierile în 
vederea începerii unui dialog de 
fond.

într-o declarație făcută presei, 
Georges Marchais, secretar al Comi
tetului Central al P.C.F./ a reafir
mat poziția P.C.F. în favoarea uni
tății forțelor muncitorești și demo
cratice din Franța, a unității de ac
țiune a partidelor și organizațiilor 
democratice și îndeosebi a colaboră
rii dintre partidul comunist și parti
dul socialist. Marchais a arătat, că 
P.C.F. a început convorbirile cu par
tidul socialist pentru a determina 
condițiile unei discuții serioase me
nite să definească obiectivele co
mune în lupta împotriva puterii mo
nopolurilor și pșntru înlocuirea a- 
cestei puteri printr-o democrație 
nouă. El a adăugat că P.C.F. este, 
de asemenea, gata pentru orice în
tîlnire cu reprezentanții diverselor 
formații democratice în vederea u- 
nor acțiuni comune.

Adunarea Generală a adoptat în 
unanimitate un proiect de rezoluție 
în problema „întăririi securității in
ternaționale", punct înscris pe agen
da sesiunii Ia inițiativa delegației 
Uniunii Sovietice. Rezoluția cere sta
telor membre ale O.N U. să-1 infor
meze, pînă la 1 mai 1970, pe secre
tarul general, U Thant, asupra opinii
lor lor privitoare la măsurile ce tre
buie întreprinse în vederea întăririi 
securității internaționale.

★
In Comitetul Politic al Adunării 

Generale a fost adoptată în unani
mitate o rezoluție supusă de un grup 
de state, printre care Statele Unite 
și Uniunea Sovietică, privitoare la 
necesitatea continuării cooperării in
ternaționale în domeniul folosirii în 
scopuri pașnice a vastului domeniu 
extraatmosferic. Rezoluția reafirmă, 
printre altele, principiul potrivit că
ruia toate statele lumii, fără nici un 
fel de discriminare, au dreptul de a 
folosi sateliții pentru telecomunicații.

HELSINKI

CONVORBIRILE PRELIMINARE

SOVIETO-AMERICANE
HELSINKI 15 (Agerpres). — Luni, 

la Helsinki a avut loc o nouă întîlnire 
a reprezentanților U.R.S.S. și S.U.A., 
care participă la convorbirile prelimi
nare consacrate problemei limitării 
cursei înarmărilor strategice. Întîlnirea 
s-a desfășurat la ambasada americană 
din capitala finlandeză.

DELEGAȚIA MILITARĂ ROMANA
PRIMITĂ 01PREȘEDINTELE

CONSILIULUI 01 MINIȘTRI Al 0. R. $. S.
MOSCOVA 15. — Coresponden

tul Agerpres Laurențiu Duță 
transmite : Președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin, l-a primit luni diminea
ță pe ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, ge
neral-colonel Ion Ioniță, aflat în
tr-o vizită oficială de prietenie în 
Uniunea Sovietică.

Ministrul forțelor armate a fost

VIETNAMUL DE SUD:

Ciocniri intre poliție 
și călugării budiști
SAIGON 15 (Agerpres). — Luni di

mineața a avut loc o nouă ciocnire, 
a doua în ultimele 12 ore, între uni
tăți ale poliției saigoncze și călugări 
budiști, de origine khmeră, grupați || 
în jurul pagodei Chanteransey din g 
capitala sud-vietnameză. Un purtă
tor de cuvînt al pagodei a declarat 
că, în urma acestei ciocniri, un călu
găr a fost ucis, iar alți 30 au fost 
răniți.

După cum s-a mai anunțat, călugă
rii budiști de origine khmeră au or
ganizat, începînd cu luna noiembrie, 
numeroase demonstrații, cerînd ad
ministrației saigoneze să recunoască 
vietnamezilor de origine cambodgia
na drepturile la un statut de minori
tate etnică.

SPANIA

Muncitorii Asturiei 
in luptă pentru 

drepturi sindicale
MADRID 15 (Agerpres). — în pre

zent, în rîndurile muncitorilor din 
Asturia (Spania) are loc o puternică 
mișcare unitară, prilejuită de lupta 
împotriva proiectului de lege sindi
cală, examinat în prezent de Corte- 
suri (parlamentul spaniol). O peti
ție. semnată de 490 de conducători 
ai sindicatelor oficiale și 10 000 de 
muncitori asturieni, a fost adresată 
recent lui Alejandro Rodriguez de 
Valcarcel, președintele Cortesurilor, 
în care se revendică o „nouă lege 
sindicală", întemeiată pe principiile 
autonomiei sindicatelor, recunoașterii 
dreptului la grevă și libertății în
trunirilor. De asemenea, ei cer am
nistierea muncitorilor arestați pentru 
activitatea lor sindicală ilegală. în 
acest document se anunță crearea 
unei „platforme a unității muncito
rești", regrupînd toate forțele sindi
cale din Asturia

Pe de altă parte, în Asturia a mai 
luat ființă și un „comitet de solida
ritate muncitorească", la care parti
cipă pentru prima dată reprezentanți 
ai sindicatelor oficiale și cei ai sin
dicatelor ilegale. Comitetul își pro
pune „să ajute, fără discriminări 
ideologice, pe toți muncitorii care 
sînt supuși represaliilor". In acest 
sens, comitetul va ajuta familiile 
conducătorilor sindicali aflați în în
chisoare sau eoncediați.

Plenara C. C. 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță, că luni a avut loc 
la Moscova Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.

Plenara a examinat rapoartele pre
zentate de președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, Nikolai Bai
bakov, și de ministrul finanțelor, Va
sili Garbuzov, și a aprobat proiectele 
planului de stat al dezvoltării econo
miei naționale și bugetului de stat ale 
U.R.S.S. oe anul 1970. Plenara a as
cultat informarea secretarului gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brej- 
nev, „Cu privire la activitatea prac
tică a Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. în domeniul politicii interne 
și externe" și a hotărît să aprobe ac
tivitatea Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția ȚASS, la Mos
cova a avut loc ședința Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. în comuni
catul dat publicității se subliniază că 
Biroul Politic a apreciat în mod po
zitiv rezultatele întîlnirii conducători
lor de partid și de stat ai Bulgariei, 
Cehoslovaciei. R. D. Germane, Polo
niei, României, Ungariei și Uniunii 
Sovietice, care a avut loc la Moscova 
la 3 și 4 decembrie, și a aprobat întru 
totul activitatea delegației sovietice.

EVENIMENTELE
D5N ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 15 (Agerpres). — Duminică 
s-a ținut o reuniune a Cabinetului 
egiptean, prezidată de șeful statului, 
președintele Nasser. După încheierea 
acestei . ședințe, care a durat două 
ore, ministrul orientării naționale, 
Mohamed Fayek, a declarat ziariștilor 
că au fost examinate trei probieme : 
rezultatele vizitei delegației de 

. partid și guvernamentale egiptene la 
Moscova : actuala situație din lumea 
arabă, precum și poziția pe care 
R.A.U. o va adopta la apropiata con
ferință la nivel înalt de la Rabat.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar egiptean a a- 
nunțat că duminică grupuri de co
mando egiptene au capturat, într-o 
acțiune desfășurată în regiunea 
Toussoune, în sectorul central al 
Canalului de Suez, pe șeful unei pa
trule motorizate israeliene ; ceilalți 
militari israelieni care se aflau în 
autovehicul și-au pierdut viața.

TEL AVIV 15 (Agerpres). — Du
minică după-amiază — a anunțat un

purtător militar de cuvînt israelian 
— grupuri de comando egiptene au 
organizat o ambuscadă împotriva ți
nui vehicul militar israelian în sec
torul Canalului de Suez, la sud de 
localitatea Ismailia. în cursul aces
tei acțiuni, un soldat israelian a 
fost ucis, un altul rănit, iar un al 
treilea a fost făcut prizonier.

BEIRUT. — După cum relatează 
agenția France Presse, reluînd in
formații publicate în presa libaneză 
de luni, forțele de securitate din Li
ban au arestat un grup de comando 
palestinean. S-a anunțat că asupra 
acestui grup, care venea de la Tri
poli la Beirut, au fost găsite arme 
de către ’forțele de securitate.

★
TEL AVIV. — Primul ministru al 

Israelului, Golda Meir, a prezentat 
azi Knessetului (parlamentul țării) 
pe cei 24 de membri ai noului cabi
net. Cu 90 de voturi pentru și 10 
contra, guvernul a obținut votul de 
învestitură al parlamentului.

DUPĂ ATENTATELE DE
(Urmare din pag. I)

melor de înnoire care se află la or
dinea zilei, de a consolida colabora
rea și unitatea tuturor forțelor care 
doresc respectarea și înfăptuirea pre
vederilor constituției republicane... 
Din tragedia de la Milano nu se poate 
ieși mergîndu-se înapoi, ci numai 
făcînd noi pași înainte pe calea re
înnoirii democratice și a progresului 
social. Atentatorii trebuie depistați, 
pedepsiți și combătuți. Iar a-i com
bate înseamnă, tocmai, a face ca Ita- 

•Vlia să meargă înainte".
Ziarul „IL POPOLO" scrie, de a- 

semenea, în numărul său de luni : 
„Am dori să putem spune : «A fost 
o crimă oribilă și infamă» și să o lă
săm trecutului de care ne despart 
orele și zilele scurse începînd de vi
neri sea.a, dar ar fi greșit și nefi
resc : crima oribilă și infamă «exis
tă» ; ea este prezentă în tulburarea, 
în emoția, -în indignarea țării ; este 
prezentă în conștiința, profund rănită, 
a democrației noastre ; este prezen
tă în conștiința faptului că obiectivul 
urmărit de atentatori sînt instituțiile 
republicane" Exprimîndu-și speran
ța că autorii atentatului își vor primi 

( pedeapsa meritată, ziarul scrie. în 
continuare, că există și ..un motiv de 
reconfortare și de încredere în viito

rul nostru : unitatea pe care poporul 
italian a găsit-o în exprimarea senti
mentelor de repulsie față de violența 
bestială... o unitate care are la bază 
tradițiile noastre populare, conștiin
ța noastră, epopeea glorioasă a re
zistenței".

După participarea la funeraliile de 
la Milano, primul ministru Rumor 
s-a înapoiat luni seara la Roma, unde 
a avut întîlniri cu secretarii generali 
ai celor patru partide de cen- 
tru-stînga care au format în tre
cut coaliția guvernamentală și care 
sprijină în prezent guvernul in 
parlament. Această întîlnire. este con
siderată de mare importanță pentru 
evoluția situației politice, întrucît se 
consideră că ea are ca scop găsirea 
metodelor și căilor de a se afirma 
un sprijin mai substanțial în .parla
ment față de actualul guvern mono- 
color democrat-creștin. în cercurile 
opoziției de stînga întîlnirea este con
siderată ca o înfruntare între forțe 
care ar dori reconstituirea imediată 
a unui guvern de centru-stînga — 
„de mină forte" — și cei care consi
deră că guvernul Rumor poate face 
față cu succes actualei situații pînă 
la alegerile din primăvară. Pentru 
ziarul „l’Unitâ" reconstituirea unui 
guvern quadripartit „ar însemna as
tăzi ascuțirea tuturor tensiunilor : a-

Plenara C. C. 
al P. S. U. G.

BERLIN la — Corespondentul A- 
gerpres Șt Deju transmite : La 
Berlin a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la cea de-a 12-a 
plenară a Comitetului Central al 
P.S.U.G. Participanții au discutat și 
aprobat raportul Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., prezentat de Wer- 
țier Jarowînsky, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. A mai fost discutat și a- 
probat raportul cu privire la pla
nul de stat și bugetul pe anul 1970, 
prezentat de Giinter Mittag, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. Plenara a aprobat activita
tea delegației R. D. Germane la în
tîlnirea conducătorilor de partid și de 
stat din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă. 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

în cadrul lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat.

Manifestare de prietenie 
mongole-română

ULAN BATOR 15 (Agerpres). — 
în întîmpinarea sărbătorii de la 30 
Decembrie a poporului român, la 
Ulan Bator a avut loc, la 13 decem
brie, o întîlnire a conducerii și a unor 
activiști ai Asociației de prietenie mon- 
golo-română cu membrii Ambasadei 
Republicii Socialiste România. Au luat 
cuvîntul profesorul D. Batmug, pro
rectorul Universității din Ulan Bator, 
președintele Asociației de prietenie 
mongolo-română, și Sandu loan, amba
sadorul României.

UOl.H’ț VOHJUDK

însoțit de generalul-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului, se
cretarul Consiliului Politic Supe
rior al armatei, generalul-locote
nent Ionel Vasile, adjunct al minis
trului, generalul-locotenent Alexe 
Vasile, comandantul apărării anti
aeriene a teritoriului, și alți mem
bri ai delegației.

A fost prezent Ion Ciubotaru, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Socialiste România în Uniu
nea Sovietică.

Din partea sovietică, Ia întîlnire 
au participat mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., și generalul 
de armată P. N. Lașcenko.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice i-a salu
tat călduros pe membrii delegației 
militare române. <

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia și-a împărtășit impresiile 
din călătoria făcută prin Uniunea 
Sovietică. Au fost, totodată, discu
tate probleme de iriteres comun.

în aceeași zi, mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., a oferit o masă 
în cinstea delegației militare ro
mâne. Au luat parte mareșalul 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii, comandant suprem al Forțelor 
Armate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice M. V. 
Zaharov, prim-locțiiior al minis
trului apărării, șeful Statului Ma
jor general al Forțelor Armate ale 
U.R.S.S., general de armată A. A. 
Epișev, șeful Direcției politice su
perioare a armatei sovietice și a 
flotei maritime militare, general de 
armată S. L. Sokolov, prim-locții
tor al ministrului apărării, amiralul 
S. G. Gorșkov, locțiitor al minis
trului apărării, comandantul su
prem al Flotei Maritime Militare 
a U.R.S.S., generali și ofițeri supe
riori sovietici.

Mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko și general-colonel 
Ion Ioniță au rostit toasturi.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.
flfW.tfJTd.n ’■•'fiTȚo- n> ’
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INFORMAȚIE
în cursul lunii decembrie a. c. va 

avea loc la Moscova o ședință a Comi
tetului miniștrilor apărării din țările 
participante Ia Tratatul de la Varșo
via.

Potrivit înțelegerii intervenite, mi
niștrii vor analiza în cadrul ședinței 
probleme privind situația armatelor 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia și măsurile referitoare lâ în
tărirea apărării acestor state.

(Agerpres)

KATMANDU 15 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Nepal, Petre Tănăsie, și-a prezentat 
la 14 decembrie 1969 scrisorile de a- 
creditare regelui Nepalului, Birendra 
Bir Bikram Sah Deva.

La ceremonie au fost prezenți mi
nistrul de externe, Gehendra Bahadur 
Rajbhandari, și alte oficialități.

AMBASADORUL ROMÂNIEI

IA BAMAKO SI-APR» «
SCRISORILE DE ACREDITARE

■<
BAMAKO 15 (Agerpres). -/ți.,a 

15 decembrie ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Re
publica Mali, Niculai Va’ncea, și-a 
prezentat . scrisorile de , «-acreditare, 
șefului statului-. Mali, președintele 
Comitetului' militar de eliberare 
națională, It. Maoussa Traore. La 
această ceremonie au fost prezenți 
membri ai Comitetului militar de 
eliberare națională și ministrul de 
externe al Republicii Mali, Sory 
Koulibaly.

Cu această ocazie, între șeful 
statului Mali și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

o g o a g g

0 nouă reuniune ministerială a Pieței comune,care va 
dura pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, cu unele întreruperi marți și miercuri, 
a început luni la Bruxelles. La acest super-consiliu ministerial iau parte mi
niștrii afacerilor' externe, miniștrii de finanțe și ai agriculturii. Ei vor încerca 
să găsească o rezolvare definitivă a problemelor privind contribuția diferitelor 
state membre la finanțarea politicii agricole comune.

Reuniunea așa-numitului 
comitet „Jean Monnet — 
pentru unitatea europea- 

a început luni la Bonn. La 
dezbateri iau parte 40 de delegați din 
cele șase țări membre ale Pieței co
mune și din Marea Britanie. Printre 
personalitățile prezente la deschiderea 
acestei reuniuni se aflau : cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, pre
ședintele U.C.D., Kurt Georg Kiesin- 
ger, foștii miniștri francezi Maurice 
Faure, Guy Mollet, Edgar Pisani, iar 
din partea Marii Britanii ministrul afa
cerilor externe, Michael Stewart. Pe 
ordinea de zi: adoptarea unui pro
iect de rezoluție în legătură cu hotă- 
rîrile reuniunii la nivel înalt a „celor 
șase" de la Haga.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, 
l-a numit pe Alexander 
Duhcek ambasador extraordinar și

plenipotențiar în Turcia — anunță a- 
genția C.T.K. Totodată, președintele 
l-a eliberat din această funcție pe Pa
vel Kanka, în legătură cu numirea sa 
în altă funcție.

Președintele Turciei, 
Cevdet Sunay, a sosit luni 
la Amman într_° vizita oficială, 
cea dintîi pe care un șef de stat turc 
o face în Iordania. în discursul rostit 
la sosire, președintele Sunay și-a ex
primat speranța că vizita și convor
birile oficiale vor avea ca rezultat 
dezvoltarea relațiilor bilaterale turco- 
iordaniene, precum și regretul în le
gătură cu evoluția evenimentelor în 
Orientul Apropiat.

Președintele Comisiei 
pentru cercetarea criminali
tății din S.U.A., Prof Milton 
Eisenhower, a declarat că aceasta 
continuă „să reprezinte un pericol 
pentru viitorul țării". Printre princi
palele cauze ale creșterii permanente

a criminalității, el a enumerat „in
fluența nefastă" a războiului din Viet
nam asupra americanilor.

0 delegație guvernamen
tală bulgară, condusă de ing. 
Konstantin Popov, ministrul pentru e- 
nergetică și combustibil al R. P. Bul
garia, a plecat în Turcia, la invitația 
ministrului energiei și resurselor na
turale al Turciei, Sabît Osman Avcî. 
După cum anunță agenția B.T.A., de
legația va purta tratative cu privire 
la conectarea sistemelor electro-ener- 
getice ale celor două țări.

Conferința Organizației 
trOl (O.P.E.C.), la care participă

Curtea Supremă a S.U.A. 
a dispus ca procesul de integrare ra
sială a învățămîntului de stat din șase 
state sudice să fie încheiat pînă la 1 
februarie 1970. Verdictul pronunțat de 
Curtea Supremă, deși se referă la ca
zul celor șase state din sudul S.U.A., 
are aplicabilitate generală pe întreg 
teritoriul Statelor Unite, stabilind, în 
consecință, un termen pînă la care se
gregația rasială trebuie să fie abolită 
în institutele de învățămînt ameri
cane.

țăriîor exportatoare de pe-
delegați din zece țări producătoare de

petrol (Algeria, Venezuela, Arabia Saudită, Qatar, Libia, Iran, Irak, Indonezia, 
Abu-Dhabi și Kuweit), s-a deschis duminică după-amiază în capitala emiratului 
arab Qatar din Golful Persic. Surse informate apreciază că discuțiile se vor 
concentra asupra problemei stabilirii unor „cote de producție" pentru fiecare 
din țările membre, cu scopul asigurării stabilității prețurilor mondiale la pro
dusele petrolifere.

La închiderea ediției

LA MILANO Șl ROMA
tit cele sociale cît și cele politice". 
La rîndul său, organul democrat-creș
tin, „IL POPOLO", apreciază că a- 
vertismentul pe care îl constituie e- 
venimentele tragice de la Milano 
nu poate fi ignorat și sufocat de ac
cente polemice „Dimpotrivă — scrie 
ziarul — problema trebuie înfruntată 
cu sinceritate și cu un riguros simț 
al responsabilității privind problema, 
evident nu ușoară, a relațiilor între 
partidele majorității guvernamentale; 
în așa fel îneît guvernul să poată con
tinua (așa cum și face) acțiunea de 
a apăra; într-un moment tulbure, 
dar nu negativ, ci de creștere a so
cietății italiene, bazele conviețuirii 
civilizate, democratice a țării împo
triva arbitrariului, ilegalității, vio
lenței". „Nu par acceptabile — con
tinuă „II Popolo" — solicitările pen
tru „un bloc de ordine" ce pornesc 
de la dreapta și care găsesc ecou în 
rîndurile partidului liberal...".

Cele trei mari centrale sindicale 
italiene au hotărît să contramandeze 
greva feroviarilor și a funcționarilor 
publici — care urma să aibă loc 
ieri — râspunzînd astfel apelului lan
sat de guvern. Liderii sindicali au 
declarat că ziua de luni este pen’ru 
organizațiile sindicale din întreaga 
Italie zi de doliu.

Intre timp, poliția italiană con

tinuă. cercetările pentru identifi
carea’ atentatorilor de la Milano și 
Roma. Guvernul italian a anunțat 
luni că se oferă o recompensă de 50 
milioane de lire persoanelor care vor 
furniza informații care să. ducă la a- 
restarea asasinilor. Prefectul de po
liție din Milano, V. Guida, a anunțat 
presei că, pînă în prezent, la Milano 
și Roma au fost anchetate de poli
ție 238 de persoane, dintre care 65 se 
mai află încă sub anchetă. Guida 
a menționat, de asemenea, că poliția 
a făcut cercetări minuțioase la Ban
ca comercială din Milano, unde a fost 
descoperită cea de-a doua bombă 
(prima fiind cea care a explodat la 
Banca agricolă). S-a aflat astfel că 
în valiza care conținea bomba se 
mai afla un disc metalic de culoare 
neagră, pe marginea căruia erau 
scrise cifre de la 10 la 60. Pînă în 
prezent nu se știe la ce servea discul. 
Pe valiză nu au fost găsite amprente 
digitale S-a aflat, de asemenea, că 
bomba care a explodat la Roma, la 
monumentul „Eroului necunoscut", era 
de aceeași fabricație cu cele de la 
Milano, dar avea o încărcătură de 
exploziv mai mică. Poliția a emis 
ipoteza că toate aceste bombe au fost 
fabricate la Milano. S-a anunțat că 
doi funcționari ai poliției din Milano 
au extins ancheta și în străinătate.

| Proiectul „Nordek" 
| din nou amînat
0 HELSINKI 15 (Agerpres). — Confe- 
a rința primilor miniștri ai țărilor nor- 
“ dice, care s-a încheiat în capitala 
I Finlandei, a consacrat, în opinia ob

servatorilor. impasul în care se află 
planul „Nordek" Acesta se datorează, 

n între altele, faptului că interesele 
g comerciale, esențiale ale celor patru 
u țări nu se află in zona respectivă, ci 
“ în afara ei Un motiv în plus, de 
g dată recentă, îl constituie hotărîrile 
ra reuniunii la nivel înalt a țârilor 
w membre ale Pieței comune, ținute
n recent la Haga — hotărîri care 
U permit să se întrevadă posibilitatea 
g deschiderii negocierilor cu țările can- 
Sdidate, Danemarca și Norvegia. Or, 

intrarea acestora în Piața comună ar 
însemna ridicarea unui zid vamal in
tre ele și celelalte țări nordice.

B La sfîrșitul reuniunii de la Helsinki 
g a fost dat publicității un comunicat 
H care afirmă în termeni foarte vagi. 
h hotârîrea primilor miniștri de a con- 
H tinua eforturile lor în vederea .,în- 
K făptuirii unei cooperări economice 

lărgite și realizarea unei formule de 
S colaborare permanentă" Comunicatul 
a precizează însă că nu poate fi luată 
® o hotărîre finală înaintea Consiliului 0 nordic, programat în februarie 1970 

la Reykjavik

L0VITURĂ DE STAT
MILITARĂ ÎN PANAMA
CIUDAD DE PANAMA 15 (Agerpres). — Șeful guvernului militar pana

mez, generalul Omar Torrijos, a fost destituit luni de ofițeri ai Gărzii na
ționale, principala forță militară din Panama.

Coloneii Amado Sanjur și Ramiro 
Silvera sînt considerați ca autori ai 
acestei lovituri de stat, care, potrivit 
agențiilor de presă, s-a desfășurat 
fără vărsare de singe. Se crede că 
principalii colaboratori ai lui Torri
jos — care se află în Mexic într-o 
vizită particulară — au fost arestați. 
Colonelul Sanjur a declarat că ge
neralul Torrijos nu se va putea în
toarce în țară.

Agențiile France Presse și Reuter 
transmit din Washington că în cercu
rile informate nord-americane înlă
turarea lui Torrijos este considerată 
ca o victorie a elementelor conser
vatoare. îngrijorate de ceea ce apre

ciau că âr fi fost o „deplasare spre 
stînga". Printre măsurile care ar fi 
putut alimenta această îngrijorare 
ale unor cercuri militare se numără 
o reformă agrară limitată și hotă- 
rîrea de a organiza alegeri în decem
brie 1970. Se menționează însă că în 
perioada guvernării generalului Tor
rijos a fost închisă Universitatea 
națională, considerată ca „focar de 
subversiune", au fost suprimate par
tidele politice și au fost arestați și 
exilați numeroși lideri politici, sin
dicali și studențești.

Omar Torrijos a fost unul din con
ducătorii loviturii de stat din octom
brie 196S, care a dus la înlăturarea 

președintelui Ar
nulf o Arias. în 
cele 13 luni care 
au trecut de a- 
tunci, divergențe
le dintre militarii 
veniți la putere 
au generat nu mai 
puțin de trei re
voluții de palat, 
însuși Torrijos a 
devenit șeful gu
vernului după o 
asemenea „revo
luție" in februarie 
1969.
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