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De
la

în spiritul plenarei C. C. al P. C. R

La plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie a.c. s-a subliniat pregnant 
necesitatea elaborării unui program 
detaliat de măsuri care să asigure 
— începînd cu anul 1971 - reduce
rea radicală a normelor de consum ■ 
de metal, astfel încît să se atingă ce) 
mai curînd realizările pe plan mon
dial la produse similare, 
sens. în anul 
să se facă un 
economisirea și 
dicioasâ a metalului 
1070 — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor ședinței plena
re a C.C. al PC.R. — prevede o re
ducere a normelor de consum de 
metal cu 8 la sută în construcția de 
mașini și 15 Ia sută Ia lucrările de 
construcții — dar aceste sarcini tre
buie considerate ca minime". Ce re-

în acest 
va
pas

trebui 
spre 

.iu-

ÎN ZIARUL DE AZI

© Măsurile bune sînt o
premisă favorabilă ; De' 
cisivă este însă aplica 

rea... © Pe teme medi

lor cu județul lasă de 
dorit, pierde economia 

națională.

cale de sezon • Cînd

viitor 
mare 

gospodărirea
„i „Planul pe anul 

tovarășul

surse nefructificate există în indus
tria metalurgică și în întreprinde
rile constructoare de mașini în 
meniul economisirii metalului, 
surse ce pot fi puse în 
primele zile ale anului 
dăm concluziile anchetei 
treprinse în unele din 
tâți. considerîndu-le ca 
propuneri pentru centralele 
triale respective si forurile de resort 
din Ministerul Industriei Metalurgi
ce și Ministerului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini

Ne oprim, pentru început, Ia Com
binatul siderurgic din Galați. Aici, 
în acest an, consumurile specifice de 
metal în diferitele faze ale proce
sului tehnologic au fost depășite cu 
circa 9 000 tone. Depășiri ale consu- 

■ murilor urmate și de pierderi de me
tal au fost înregistrate în toate sec-

do- 
re- 
din 
Re
in-

valoare 
viitor ?
noastre 
aceste uni- 
sugestii și 

indus-

RAPORTEAZĂ
Muncind cu însufle

țire, în întrecerea so
cialistă, pentru înfăp
tuirea. exemplară a sar
cinilor ce le revin, oa
menii muncii din jude
țul Satu Mare, în frunte 
cu comuniștii, au obți
nut un nou succes de 
seamă i îndeplinirea cu 
11 zile înainte de ter
men a sarcinilor de 
producție prevăzute în 
planul pe anul 1909

Exprimînd îndreptă
țită satisfacție a co
muniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din 
județul Satu Mare, 
pentru obținerea aces
tui succes, comitetul 
județean de partid a 
trimis o telegramă Co
mitetului Central a) 
partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se arată că aces
ta completează bilanțul 
bogat al realizărilor ob
ținute în cadrul entu
ziastei întreceri socia
liste inițiate și conduse 
de organizațiile de par
tid, prin care oamenii 
muncii români 
ghiari. germani și 
alte naționalități 
județ au ținut să 
stească Congresul 
X-lea al partidului 
aniversarea unui
de veac de la elibera-

ma- 
de 

din 
ei n- 

al 
si

sfert

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
A 

privind experimentarea noului 
sistem de salarizare și majorarea 

salariilor personalului medico- 
sanitar și tehnico-administrativ

rea patriei de sub ju
gul fascist

îndeplinind cu abne
gație indicațiile con
ducerii de partid și de 
stat — se spune în te
legramă — colectivele 
de muncă din județ au 
pus în centrul activită
ții lor ridicarea necon
tenită a eficienței eco
nomice, pe baza folosi
rii raționale a mijloa
celor materiale tehnice 
și financiare și a torței 
de muncă în acest fel 
au putut fi realizate 7.5 
milioane lei economii 
prin reducerea prețului 
de cost, față de 2.6 mi
lioane lei, cît prevedea 
angajamentul anual. De 
asemenea, s-au obținut 
17 milioane lei benefi
cii suplimentare 
ducția globală

Pro- 
supli- 

mentară care va fi rea
lizată pînă la 31 decem
brie va fi de peste 100 
milioane lei

Subliniindu-se că. deși 
condițiile climatice au 
fost mai puțin favora
bile. rezultatele obținu
te în agricultură indică 
îndeplinirea angaja
mentelor asumate în 
întrecere. în telegramă 
se arată că producția 
cerealieră este cu 6.7 la 
sută superioară mediei 
pe țară, iar la unele

produse agricole s-au 
livrat importante canti
tăți către fondul cen
tralizat peste prevede
rile de plan

Totodată, prin activi
tatea entuziastă a cetă
țenilor de la orașe și 
sate pentru înfrumuse
țarea și gospodărirea 
localităților județului, 
angajamentul în între
cere a fost îndeplinit și 
depășit, realizîndu-se 
prin muncă patriotică 
lucrări în valoare de 
peste 40 milioane lei.

In încheierea telegra
mei se spune : Comite
tul județean de 
folosește acest 
pentru a asigura 
dată conducerea 
dului și statului 
ganizațiile de partid și 
colectivele de muncă 
dm județul Satu Mare 
vor depune și în conti
nuare întreaga lor pri
cepere. și abnegație în 
vederea înfăptuirii e- 
xemplare a sarcinilor 
care ne revin în ultimul 
an al actualului cinci
nal pentru a pregăti 
complex condițiile tre
cerii la realizarea obiec
tivelor superioare sta
bilite pentru perioada 
următoare de dezvolta
re a scumpei noastre 
patrii.

toarele combinatului, ele fiind prile
juite nu numai de deranjamentele 
și opririle unor instalații, din cauze 
mai mult sau mai puțin „obiective", 
ci și de neglijențe în conducerea și 
exploatarea agregatelor, In respecta
rea tehnologiilor de fabricație La 
furnale, spre exemplu, apar depășiri 
frecvente ale încărcăturii metalice j 
la oțelărie, procesul de elaborare și 
turnare a oțelurilor calmate, necal
mate și slab aliate se stăpînește încă 
insuficient j iar la slebing, cantită
țile de metal șutate se mențin la un 
nivel exagerat de mare.

Vor putea, fi prevenite In anul vii
tor aceste cauze ale irosirii metalu
lui ? Tov ing luliu Ovesea, șeful 
secției laminor de tablă groasă, a- 
firma i „Laminoriștii noștri și-au 
propus să valorifice în 1970 o canti
tate de 15 000 tone capete de tablă, 
precum și circa 8 000 tone brame cu 
retasură și alte deficiențe de calita
te". Intențiile colectivului laminorului 
de tablă groasă sînt demne de apre
ciat Nu am înțeles însă de ce s-a 
mai admis situația că și în anul vii
tor vor exista brame defecte și ca
pete de tablă în proporții ridicate. 
Nu ar fi mai bine dacă s-ar inter
veni operativ și eficace pentru ca 
slebingul să livreze numai sleburi de 
bună calitate, fără rebut, ca însăși 
specialiștii de la laminorul de tablă 
groasă să asigure o programare știin
țifică a producției și debitarea cît 
mai rațională a tablelor, pentru a 
rezulta cît mai puține deșeuri ? în
trebarea, pe deplin justificată, a fost 
pusă de tov Gheorghe Neațu, secre
tarul comitetului de partid a) com
binatului. care a cerut consiliului de 
administrație al centralei industriale 
și conducerii combinatului să inițieze 
măsuri energice pentru înlăturarea 
produselor de slabă calitate, a rebu- 
cului — azi, cele mai mari surse de 
irosire a metalului în cadrul acestei 
mari unități siderurgice.

Am continuat sondajul nostru 
uzina „Laminorul de tablă"

din unitățile sanitare
sanitare cu o vechime de peste 25 
de ani și rezultate deosebite în asis
tența medicală a bolnavilor și în 
activitatea .științifică medicală se 
prevede posibilitatea acordării gra
dației de merit care aduce după sine 
o majorare de 10 la sută a salariu
lui.

Conform prevederilor 
funcțiile de medic primar, 
principal, chimist principal 
se ocupau pînă acum pe 
concurs, condiționat de 
unor posturi normate și vacante, se 
transformă în grade profesionale și 
se acordă pe bază de examen, fără 
schimbarea locului de muncă Aceas
tă reglementare permite promovarea 
celor mai buni specialiști și va con
duce la stabilitatea lor în aceeași 
unitate. Sînt asigurate, de asemenea, 
condiții mai bune și pentru promo
varea cadrelor sanitare auxiliare cu 
vechime, experiență și pregătire pro
fesională. introdueîndu-se noi grade 
profesionale, ca soră principală etc.

Ca și salariații din ramurile eco
nomiei naționale în care s-a gene
ralizat experimentarea noului sistem 
de salarizare. personalul sanitar 
beneficiază, în afara salariilor tarifa
re majorate, de * porul pentru vechime 
neîntreruptă în aceeași unitate, de 
gratificații la sfirșitul anului, pre
cum și de premii excepționale în 
cursul anului pentru obținerea de 
rezultate deosebite în activitate.

Prin introducerea noului sistem de 
salarizare se asigură _ . 
directă între cîștig și modui 
iwlinire a sarcinilor si .atri

Consiliul de Miniștri a aprobat re
cent, printr-o botărîre, experimen
tarea noului sistem de salarizare ’ și 
majorarea salariilor personalului 
medico-sanitar și tehmeo-adminis- 
trativ din toate unitățile sanitare cu 
începere de la 1 ianuarie 1970.

Potrivit prevederilor hotărîrii, sa
lariile întregului personal din unită
țile sanitare se majorează în medie 
cu 18.4 la sută1, împreună cu majora 
rea salariilor mici efectuată în anul 
1967 se asigură pe ansamblu o creș
tere medie de 19,8 Ia sută. De aceste 
majorări ale salariilor beneficiază 
circa 190 000 persoane, ale câtor ve
nituri anuale vor fi mai mari cu a- 
proximativ 580 milioane lei

Creșteri mai mari ale salariilor. 
înregistrează medicii, farmaciștii cu 
o vechime în muncă de pînă la 10 
ani, precum și personalul mediu și 
auxiliar sanitar (asistente medicale, 
surori, moașe etc.)

Noul sistem de salarizare este 
adaptat specificului activității me- 
dico-sanitare. Ținînd seama că la 
anumite specialități și locuri de 
muncă condițiile în care se desfă
șoară activitatea sînt mai grele, 
hotărîrea prevede ca la aceeași func
ție în asemenea cazuri să se acorde 
salarii tarifare mai mari. De exem
plu, pentru personalul medico-sani
tar cu pregătire superioară care ac-, 
tivează în mediul rural, salariile ta
rifare sînt mai mari cu 5—10 la sută 
față de cele ale personalului similar 
din mediul urban De salarii mai 
mări beneficiază și medicii din re- 
ț$a.t;a .de. igienă' ^..sănătate pnbligă,. 
cadrele medii și auxiliare care lu
crează în ture, în unități cu paturi 
(spitale, sanatorii, case de nașter’ 
etc.), în circumscripții sanitare, pre
cum și cei ce lucrează în specialită
țile pediatrie și 
gie.

S-a introdus 
dații. acordarea 
face din 3 în 3 
ționată de experiență și vechime in 
muncă, aptitudini personale și cali
tatea muncii efectuate.

Pentru stimularea personalului 
sanitar care își desfășoară activita
tea în unități din localități rurale în 
condiții de muncă mai dificile, ho
tărîrea prevede posibilitatea reduce
rii stagiului prevăzut pentru obține
rea gradațiilor de la 3 la 2 ani De 
asemenea, pentru cadrele medico-

obstetrică-ginecolo-

salarizarea pe gra- 
acestora putîndu-se 

ani. ea fiind condi-

partid 
prilej 
încă o 
parti- 

că or-

hotărîrii, 
farmacist 
etc., care 
bază de 
existența

o legătură 
... ... ., v1 de îh-

tsjtjJinire a sarcinilor și...atribuțiilor 
stabilite fiecărui salariat.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor per
sonalului din unitățile sanitare se 
înscrie pe linia înfăptuirii politicii 
partidului cu privire la creșterea 
cointeresării materiale și ridicării 
nivelului de trai a! oamenilor mun
cii și reflectă grija și atenția per
manentă de care se bucură cadrele 
medico-sanitare din partea partidu
lui și statului, a întregului popor 
Ea va constitui pentru întreg per
sonalul din unitățile sanitare tin sti
mulent deosebit în vederea ridicării 
continue a pregătirii și specializării 
lor profesionale, a întăririi discipli
nei în muncă, pentru mobilizarea 
acestuia la 
medicale a

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, întrunită în zilele de 22 și 
23 decembrie. 1969, exprimă Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român,- personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele cele mai pro- 
furfde de prețuire și devotament ale 
întregii țărănimi cooperatiste din pa
tria noastră pentru politica înțe
leaptă, clarvăzătoare a partidului, 
îndreptată spre avîntul continuu al 
agriculturii, creșterea nivelului de 
trai al țărănimii, spre sporirea con
tribuției acestui sector la progresul 
general al economiei noastre națio
nale.

Recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
a hotărît măsuri de o importanță de
osebită pentru dezvoltarea economiei 
naționale în ultimul an al planului 
cincinal, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. în 
numele întregii țărănimi coopera
tiste, Consiliul Uniunii Naționale își 
manifestă acordul deplin față de 
măsurile stabilite de partid, față de 
spiritul novator și profunzimea cu 
care au fost analizate problemele 
complexe ale construcției socialiste 
din etapa actuală.

Analiza amplă făcută de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, indicațiile cu
prinse în cuvîntarea rostită la ple
nară constituie pentru uniunile co
operatiste, pentru toți oamenii mun
cii din agricultură un prețios în
drumar în activitatea viitoare, un 
puternic îndemn spre perfecționarea 
muncii și înzecirea eforturilor 
scopul creșterii continue a 
ției agricole și progresului 
turii cooperatiste.

Pentru realizarea a’estor 
ve, țărănimea cooperatistă va folosi 
cît mai rațional, cu maximă efi
ciență, ajutorul multilateral acordat 
de partid și de stat agriculturii, a- 
jutor concretizat în tractoare și ma
șini agricole. în cantitățile sporite 
de îngrășăminte în instalații și ame
najări pentru irigații, în credite des
tinate intensificării și modernizării 
producției

în centrul atenției uniunilor coope
ratiste a tuturor cooperativelor va 
sta, în perioada imediat următoare, 
sarcina trasată de partid de a spori 
producția agricola globală în anul 
1970 cu peste 16 la sută față de re
zultatele din 1969 Avem convinge
rea fermă că aceasta este o sarcină 
întru totul realizabilă Așa cum o 
demonstrează experiența .multor., uni
tăți. folosind mai bine fondul fun
ciar și baza tehnico-materială apli- 
cînd întregul complex de măsuri re
comandat d» știința și practica agri
colă înaintate, există posibilități 
reale pentru sporirea substanțială a 
recoltelor medii la cereale, legume.

în 
produc- 
agricul-

obiecti-

fructe, struguri, a producției animale, 
la nivelul celor obținute de țările 
cu o agricultură avansată

Consiliul Uniunii Naționale, în ple
nara pe care o încheie astăzi, a 
dezbătut pe larg, în lumina Directi
velor Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, ansamblul de 
măsuri adoptate de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea multila
terală a agriculturii cooperatiste și, 
în urma consultării unui mare număr 
de președinți din C.A P., specialiști, 
activiști de partid și de stat, a adop
tat o hotărîre cu privire la perfec
ționarea organizării, normării și re
tribuirii muncii și unele măsuri de 
îmbunătățire a activității economice 
in cooperativele agricole de produc
ție

•Sinterr. pe deplin convinși că a- 
ceste hotărîri adoptate în unanimi
tate de membrii Consiliului Uniunii 
Naționale vor fi primite cu entu
ziasm de întreaga țărănime, iar a- 
plicarea lor va constitui un stimu
lent puternic în creșterea producției 
agricole vegetale și animale, conso
lidarea economieo-organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție, 
vor duce la sporirea aportului agri
culturii la opera de dezvoltare mul
tilaterală a societății noastre socia
liste.

Uniunile cooperatiste, în strînsă co
laborare cu organele agricole, vor fo
losi prilejul ținerii adunărilor gene
rale de sfîrșit de an în cooperati
vele agricole pentru a dezbate apro
fundat cu întreaga țărănime, măsu
rile preconizate de conducerea parti
dului, hotărîrile adoptate de plenara 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, stimulînd ini
țiativa și spiritul gospodăresc al 
cooperatorilor, pentru aplicarea. în 
funcție de condițiile concrete ale fie
cărei unități, a acestor măsuri.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român că vom 
face totul pentru punerea mai largă 
în valoare a posibilităților de care 
dispune agricultura, pentru aplicarea 
prevederilor statutului cooperative
lor agricole de producție, pentru în
tărirea spiritului colectivist, a ordi
nii șj disciplinei în muncă — factori 
de importanță deosebită în dezvolta
rea avuției obștești și consolidarea 
tuturor unităților, în.creșterea con
tribuției cooperativelor la îmbună
tățirea aprovizionării populației cu 
produse agroalimentare Uniunile 
cooperatiste, consiliile de conducere t 
ale''cooperativelor - toți cooperatorii 
își manifestă hotărîrea neabătută de 
a nu precupeți nici un etort pentru 
sporirea belșugului ogoarelor țării, 
pentru a face din fiecare cooperati
vă agricolă o unitate productivă pu
ternică. înfloritoare.

y

ț Relatarea desfășurării lucrărilor plenarei Consiliului j 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Ugricele ’ 

de Producție

A

In pag. a V-a

Cele 8 zile care ne mai despart 
de sfirșitul anului sînt zile de 
maxim etort pentru a se recupera 
rămînerile in urmă, pentru a 
îmbogăți cu noi realizări bilanțul 
general al anului 1969 și a asigura 
o pregătire bună a producției din 
anul viitor

La UZINA „ELECTRONICA" 
DIN BUCUREȘTI, la 20 decembrie 
a.c., din restanța existentă Ia pro
ducția marfă la 30 noiembrie a.c 
se recuperaseră 11 000 000 lei : ră- 
mînerea în urmă - de 8 000 000 lei 
- la producția globală, nu numai 
că a fost integra) recuperată, dar 
s-a obținut in plus o producție în 
valoare de 18 000 000 lei i pe sorti
mente. la radioreceptoare mai erau 
de recuperat 2 900 bucăți tdin II 200

la 30 noiembriel, iar la televizoare 
— 3 100 bucăți (din 8 000)

Se va îndeplini planul anual de 
producție ?

- Da. fără mei un tel de în
doială ' ne-a asigurat ing Con
stantin Faur, directorul general a) 
întreprinderii

Cum. pe ce căi ? Măsurile ener
gice întreprinse în ultimul timp 
în uzină sînt numeroase Succint, 
e vorba de asigurarea unei 
provizionări corespunzătoare 
materii Drime și materiale
atît din țară cît și din
port — de realizarea unei func
ționări aproape perfecte a utilaje
lor. de stabilirea unei dispecerizări 
a fluxului tehnologic, astfel 
acesta să se desfășoare cu

a- 
cu

im-

încît 
maxi-

la 
din 

Galați La întrebarea privind posibi
litățile legate de respectarea norme
lor de consum de metal în 1970 și 
chiar reducerea lor. directorul uzinei, 
ing Constantin Gingarasu, ne-a răs
puns cu o vădita nemulțumire

— Mai mult ca sigur că și în 1970 
se vor repeta aceleași deficiențe în 
aprovizionarea cu platine și cilindri 
de laminare, care - în acest an — 
au determinat depășirea normelor de 
consum cu .peste 920 tone metal La 
începutul lunii decembrie a c. nu pri
misem repartiții decît pentru 15 la 
sută din necesarul de materie primă 
al primului trimestru 1970

Oferim Ministerului Industriei Me
talurgice date privind implicațiile e- 
conomice ale acestei stări de lucruri 
Cele 920 tone oțeluri consumate în 
plus, datorită rebutului, deșeurilor și 
altor neajunsuri — care s-au trans
format apoi în fier vechi bun doar 
pentru retopit — valorează nu mai

În pagina a IV-a

OMUL FATĂ IN FATĂ 

CU EL ÎNSUȘI...

© „Secretul" com
petenței : împros
pătarea perpetuă 
a cunoștințelor
© Mărirea și decă
derea unui escroc

Nicolae PANTILIE 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a III-a)

mum de randament Mai mult de- 
cît orice, trebuie subliniată anga
jarea totală a întregului colectiv 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni, mobilizarea sa hotărîtă pen
tru recuperarea neîntîrziată a res
tanțelor în producție, pentru reali
zarea unor produse de calitate su
perioară — acțiune în care comu
niștii au fost și sînt în primele rîn- 
duri Așa se explică înalta disci
plină în muncă, ajutorul efectiv, 
deosebit de prețios dat de nume
roși salariați care. în aceste zile 
decisive pentru producție, au tre
cut din 
trative, 
ducție 
această 
nerea unui ritm zilnic de producție

serviciile tehnice, adminis- 
auxiliare să lucreze in pr<>- 
Ce rezultate imediate are 
concentrare de forțe ? Obți-

de circa l 600 televizoare și 2 400 
radioreceptoare — ritm care pînă 
Ia 3) decembrie a. c. va duce la 
realizarea integrală a planului 
In privința aprovizionării pen
tru anul 1970. uzina mai întîmpină 
unele greutăți, mai ales la unele 
piese, și materiale din import 
Bunăoară, analizînd numai necesa
rul pe luna ianuarie 1970. uzina are 
probleme în asigurarea cu tranzis
tor! SPF 373, tuburi electronice 
pentru televizoare, rezistențe bobi
nate de 110 Ohmi și alte materiale

Dan MATEESCU 
Dumitru ISPAS 
Aurel POP

(Continuare în pag. a III-a)

pentru mobilizarea 
îmbunătățirea asistenței 
populației.

(Agerpres)
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® UTILAJELE Șl ECHIPELE MUNICIPALITĂȚII LUCREAZĂ ÎN PLIN... DEȘI RANDAMEN
TUL Șl OPERATIVITATEA AR PUTEA FI MAI MARI © ZĂPADA DIN FATA CASEI CINE-O 
CURĂȚĂ ? © DAR DRUMURILE DE ACCES LA INSTITUȚII, ÎNTREPRINDERI Șl MA
GAZINE CINE LE ÎNTREȚINE ? © UNEORI ÎNLĂTURAREA NEPĂSĂRII PARE MĂI ANE

VOIOASĂ DECÎT DESZĂPEZIREA © MAI MULTĂ GRIJĂ Șl PENTRU PIETONI !

Iarna ne-a pus, în sfîr- 
șit. in fața... faptului îm
plinit 1 A nins 1 Și pentru 
că ninsoarea nu trebuie să 
stînjenească activitatea co
tidiană, întreprinderile și 
serviciile edilitare speciali
zate, 
parte 
neze. Ce s-a întreprins în 
acest

— Acțiunea s-a declan
șat chiar din prima noap
te cind a început să nin- 
'gă — ne spune ing. Mihai 
Enescu, directorul general 
al gospodăriei comunale din 
Capitală. Au intrat în func
țiune utilajele pentru răs- 
pîndirea sării, iar apoi cele 
de înlăturare a zăpezii, â- 
pelîndu-se și la sprijinul 
unor unități militare. Uh 
fapt pozitiv ; toate trasee
le transportului în comun 
din oraș sînt degajate, cir
culația desfășurîndu-se a- 
proape normal.

într-adevăr. rezultatele 
eforturilor făcute sînt vizi-, 
bile. Totuși, căutînd răs
puns la întrebarea dacă s-a 
făcut tot ce se putea 
ce trebuia pentru a 
tura rapid urmările 
mei zăpezi, nu putem 
cu vederea neajunsurile 
pe care ni le-a dezvălui! 
acest prim „examen" al 
iernii De pildă, cum se ex
plică faptul că. după pa
tru zile, de pe multe străzi 
din perimetrul central al 
orașului - Maria Rosetti. 
Al Sahia, Academiei, 30 
Decembrie, Piața Națiunii,

fiecare cetățean în 
au datoria să acțio-
sens ?

Șl W 
tnlă- 
pri- 

trece

Smîrdan, Lipscani ș.a. — 
zăpada încă nu a fost înlă
turată ? Același lucru este 
valabil și pentru multe alte 
artere intens circulate, mai 
puțin centrale. Nu se știa 
că orice intîrziere îngreu
nează înlăturarea zăpezii 
înghețate ? Cu toate că a- 
cest adevăr elementar era 
cunoscut, chiar ieri, 
parcul de peste 350 
disponibile pentru 
pezire. au fost pe 
doar jumătate.

— Pe străzile din 
rul 6 din Capitală 
spune tov Constantin Pîr- 
vu, vicepreședinte al con
siliului popular al secto
rului — trebuiau să lucre
ze ieri 8 tractoare cu perii 
și pluguri, dar au fost nu
mai 3. din 10 autopluguri 
au fost numai 5. iar din 3 
încărcătoare de zăpadă — 
doar una, care a lucrat la 
mai puțin de jumătate din 
capacitate, deoarece. în loc 
să fie deservită de 10 au
tobasculante pentru trans
portul zăoazii. a avut la 
dispoziție numai cinci. Cu 
același randament scăzut au 
mai . lucrat 10 încărcătoare 
în Capitală și încă 
tea s-au. odihnit, 
palul deținător de 
întreprinderea de 
țațe din București, 
luat măsuri din timp pen
tru asigurarea numărului 
necesai de mașini.

din 
utilaje 
desză- 
teren

secto-
— ne

pe atî- 
Princi- 
utilaje, 

salubri- 
nu a

Așa cum spuneam însă 
la începutul acestor rinduri, 
deszăpezirea nu este o ac
țiune ce privește exclusiv 
întreprinderile specializa
te, dotate cu mașini si uti
laje, in stare să dea cale 
liberă circulației pe străzi 
și șosele, ci și o îndatorire 
civică a fiecărei întreprin
deri sau instituții, a fiecă
rui cetățean, care pot adu
ce o contribuție de preț.

Intr-adevăr, mii de ce
tățeni au înțeles să acțio
neze degajînd zăpada din 
fața caselor lor. de pe tro
tuarele din dreptul curții. 
In cartierul Parcul Copilu
lui, pe străzile Clucereasa 
Elena. V Pleșoianu. I. Bu- 
zoiani ș.a.. partea carosa
bilă. trotuarele și rigolele 
sînt curate Zăpada este a- 
dunatâ în grămezi. „Pe 
aici nu au trecut utilajele 
I.S.B. Au acționat, în schimb 
cetățenii — ne informează 
profesoara Olga Mic. depu
tată în consiliul popular a) 
sectorului 8. La fel se pre
zintă multe alte străzi din 
cartierele Rahovei. Feren
tari. Ciurel

— A fost suficient ca 
la noi pe stradă, să iasă 
cineva cu lopata și. in ci- 
teva ceaiuri, am avut stra
da curată 
ne spunea 
pescu de 
iani. Cînd 
își curăță 
posibil ca

lături, să nu-i duci pîrtia 
mai departe.

Pătrundem și în cartiere 
străjuite de blocuri impu
nătoare, cu cite 9 și 10 eta
je, in care locuiesc zeci și 
sute de familii. Parcurgem 
străzile Compozitorilor, Bă- 
ceni, Tincani. Bistra și al
tele din Drumul Taberii. A- 
proapt toate trotuarele și a- 
leile de acces spre ansam
blurile de locuințe sînt ne
curățate; de-a lungul și 
de-a latul spațiilor verzi 
s-au croit pîrtii de picior, 
pe care se circulă cu greu.

— în blocul nostru locu
iesc sute de oameni — ne 
spune Ion Mihăiescu, mem
bru în comitetul asociației 
locatarilor din 
de pe strada 
rilor. Aproape 
avea ce face,
ar da Ia o parte cîteva Io- 
peți de zăpadă. Dar, după 
cum vedeți, la noi gheața 
s-a spart destul de greu 
și la propriu. și la figurat : 
pe scara mea, in prima zi, 
abia au ieșit la zăpadă 8 
oameni. La scările 3 și 4 
n-a ieșit nimeni. E o si
tuație care vorbește de la 
sine despre felul cum în
țeleg

blocul O.D. 5 
Compozito- 

că nici n-am 
dacă fiecare

ca-n palmă 1 — 
inginerul l Po

pe str. I. Buzo- 
vezi că vecinul 

partea lui. e im- 
tu, care stai a-

unii să-și îndepli-

Al PLAIESU 
D. TÎRCOB

(Continuare în pag. a Il-a)
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Pînă la 
ultimul leu!

Nerespectarea normelor de 
prevenire a incendiilor atrage 
mal totdeauna mari prejudicii 
materiale. Așa s-a întîmplat, nu 
de mult, la secția de șlefuit a 
întreprinderii de industrie loca
lă „Poliprod" din Tîrgu-Secuiesc 
(Covasna), unde au ars 100 de 
garnituri de mobilă, 200 piese de 
tîmplărie și au fost avariate 
parțial 16 mașini de prelucrare. 
Sperăm că ancheta în curs va 
stabili, la centimă, gradul de vi
novăție a persoanelor în cauză, 
pentru recuperarea prejudiciului 
adus statului.

Clubul 
circulației

9

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Constanța al U.T.C. și 
Inspectoratului județean al mili
ției, in orașul de pe malul mării 
a luat -ființă „Clubul circulației" 
— primul de acest fel din țară. 
La activitatea clubului — a că
rui înființare a fost determinată 
de dezvoltarea masivă a trans
porturilor și de necesitatea pre
gătirii temeinice și permanente a 
conducătorilor auto — sînt an
trenați conducătorii de autovehi
cule, elevi ai școlii de șoferi pro
fesioniști, specialiști din dome
niul tehnicii auto etc. Prin ur
mare, club au. Le mai trebuie 
o circulație care să meargă ca 
pe roate.

Excesele 
odihnei

Sovata atrage, anual, mulți 
vizitatori. Găsesc oamenii aici 
tratamentul, odihna și liniștea 
dorite. Mai ales liniștea. Regi
mul de odihnă nu exclude insă 
lectura ziarelor și anumite di
vertismente. Din păcate, la So
vata ziarele și revistele ajung și 
ele cu întîrziere de cîteva zile, iar 
la clubul stațiunii doar arareori 
își dau concursul unele formații 
artistice (deși în județ sînt des
tule). Imaginea monotoniei 
„distracțiilor" e deplină. Vizita
torii au născocit în această pri
vință și o zicală : „La masă, la 
baie și la odaie". Nu-i prea de 
oaie ?

Cioplitorul 
din Șugag

Numele lui Nicolae Cernat, 
cioplitor în lemn, din comuna I 
Șugag (Alba) a devenit cunoscut • 
cale de șapte sate. Cu o rară i 
măiestrie, el a realizat numeroa
se obiecte : furci de tors, priste- | 
ne (greutăți pentru fus), căuce, 
florare, fluiere — bogat orna- I 
mentate cu motive populare 
dintre cele mai diverse. De alt- ■ 
fel, multe dintre aceste obiecte 
sînt achiziționate de muzeele 
din Cluj, Sibiu și alte orașe, . 
stîrnind admirația vizitatorilor. 
Posesor al unei bogate colecții | 
— el însuși deține aproape 5 000 ,
de obiecte ! — meșterul din Șu-> I 
gag’ colindă numeroase sate, | 
culegînd noi motive de in- ■ 
spirație. Nemaifiind tînăr, 'a • 
început de curînd să-și [ 
scrie memoriile. în versuri 
populare, el arată cum a învățat • 
meseria, cum a ajuns s-o stăpî- I 
nească, ce greutăți a întimpinat, 
diverse recomandări viitorilor I 
învățăcei. Contribuție la o artă I 
care își păstrează tradiția.

Pagini I
„negre" I

Tot mai multe scrisori, primite | 

în ultima vreme, ne semnalează 
deficiențe constatate in tipărirea 
cărților: pagini lipsă, pagini 
albe, capitole întregi inversate 
sau repetate etc. etc. Iată cum 
ar trebui citit — după „mostra" 
oferită de Editura pentru lite
ratură — volumul de „Cintece I 
bătrinești și doine" al lui Cristea I 
Sandu Timoc : pină la pagina 
144, ca toate cărțile. Mai depar
te insă... Intîi o pagină nenii- | 
merotată (după toate aparențele 
149. Apoi, înainte și-napoi, vor- I 
ba cîntecului, de cîteva ori, 
pînă ce te-ai lămurit... buștean. . 
încercați să vă descurcați ! Lu
crarea „Plante medicinale" apă
rută în Editura medicală este și . 
mai tranșantă. Lipsesc cu desă- 
virșire paginile 129—160. In |
schimb — repetiția e mama in- . 
vățăturii ! — regăsim paginile 
65—96. De unde deducem că n-ar | 
fi rău dacă respectivele edituri 
ar dovedi mai multă exigență la 
felul in care întreprinderile po- | 
ligrafice care le tipăresc lucrări
le respectă contractele din punct 
de vedere calitativ.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
C îw

Dacă ar fi sa încercăm o caracte
rizare succintă a dezbaterilor care 
au avut loc în adunarea de dare de 
seamă cu activul a Comitetului mu
nicipal de partid Brăila, ar trebui să 
notăm. în primul rînd, faptul că ele 
au reflectat puternicul ecou pe care 
l-a avut în rândurile participanților 
cerința pregnant subliniată in lu
crările recentei plenare a C.C. al 
P.C.R. privind creșterea continuă a 
spiritului de răspundere și a exigen
ței în munca de partid. Dacă aceeași 
combativitate si exigență care au ca
racterizat dezbaterile din adunarea 
cu activul se vor manifesta și în 
cursul transpunerii în viață a măsu
rilor stabilite, cu siguranță că rezul
tatele pozitive nu se vor lăsa aștep
tate.

„Tonul" dezbaterilor l-a dat darea 
de seamă, prezentată de tovarășul 
Constantin Radu, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid. 
Fără a neglija latura pozitivă a bi
lanțului. cum era și firesc, darea de 
seamă a pus accentul pe analiza cau
zelor care au generat unele rămîneri 
în urmă în activitatea economică.

A fost reliefată, în mod îndreptă
țit, eficiența ajutorului pe care co- 
leotive trimise de biroul comitetului 
municipal de partid l-au acordat uni
tăților : de' la uzina „Progresul", 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului, Fabrica de 
confecții, cooperativa „Arta popu
lară", în vederea diversificării ga
mei de sortimente și sporirii volu
mului de mărfuri destinate exportu
lui. Cu bune rezultate s-a soldat și 
ajutorul acordat Combinatului de 
celuloză și hîrtie, Fabricii de ciment 
„Stînca", întreprinderii de industrie 
locală nr. 1 in stabilirea unor măsuri 
adecvate pentru rentabilizarea tutu
ror produselor, atingerea parametri
lor proiectați la noile capacități de 
producție, întărirea disciplinei tehno^ 
logice etc. Intr-o serie de cazuri 
biroul comitetului municipal de 
partid a organizat dezbateri cu se
cretarii comitetelor de partid și con
ducătorii de întreprinderi din uni
tățile unde se semnalau rămîneri în 
urmă la realizarea .anumitor indica
tori de plan, stabili.ndu-se măsuri 
pentru realizarea integrală a planu
lui și a angajamentelor. Ar mai pu
tea fi amintite analizele, dezbateri
le, consfătuirile organizate în scopul 
creșterii rolului organizațiilor <je 
partid în conducerea activității eco
nomice. Toate acestea au contribuit 
ca 15 întreprinderi republicane și de 
interes local din municipiul Brăila 
să-și depășească sarcinile de plan la 
producția globală, pe 11 luni, cu 94 
milioane lei, în aceeași perioadă li- 
vrîndu-se la export, peste prevede
rile planului, produse in valoare de 
11 milioane lei.

Și totuși, pe ansamblul industriei 
municipiului, planul producției globa
le pe 11 luni a fost Îndeplinit numai

în proporție de 99,4 la sută. Princi
pala „contribuție" la această nerea- 
lizare au adus-o Combinatul pentru 
fibre artificiale și Uzina „Lamino
rul". De altfel, aceste două mari 
unități (cărora li se mai adaugă și 
întreprinderea piscicolă) au o res
tanță, pe 11 luni, la producția mar
fă vîndută și încasată în valoare de 
129 milioane lei, restanță care ani
hilează (ca și în cazul producției 
globale) depășirea de către celelalte

zut de calificare a unor categorii de 
muncitori, slabei fructificări a poten
țialului de cunoștințe a personalului 
tehnico-ingineresc etc. l

în cadrul lucrărilor s-a subliniat 
necesitatea de a se acorda o aten
ție sporită calității produselor, in- 
trucît în 11 luni, industria municipiu
lui a înregistrat 4 300 refuzuri de 
produse care nu întruneau condiții
le de calitate cerute. Lipsa contro
lului exigent în fazele „cheie" ale

ție planificate pentru mia de Iei pro
ducție marfă au fost depășite cu 
5,10 lei, rezultatul fiind că planul 
de beneficii pe industria municipiu
lui nu s-a realizat cu 12 milioane 
lei. Cauzele trebuie căutate în de
pășirea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, slaba gos
podărire a fondurilor bănești, men
ținerea unui volum mare de cheltu
ieli neproductive. La 31 octombrie, 
stocurile supranormative în între-

ADUNĂRI DE DĂRI DE SEAMĂ ALE COMITETELOR MUNICIPALE DE PARTID

sînt o premisă favorabilă;

ÎNSĂ APLICAREA
BCWÂ tSÎE )

întreprinderi a acestui indicator de 
plan cu 51 milioane lei. Sarcinile de 
plan în domeniul creșterii producti
vității muncii au fost realizate pe 11 
luni doar in proporție de 99,8 la sută 
în întreprinderile municipiului. Așa 
cum au subliniat tovarășii Anton 
Lungu, prim-vicepreședinte al consi
liului popular municipal, Gheorghe 
Poteraș, secretarul comitetului de 
partid de la Șantierul naval, Gheor
ghe Borhan, director tehnic la C.C.H., 
Vasile Nicolae, președintele consi
liului municipal al U.G.S.R., nerea- 
lizarea acestui important indicator de 
plan se datorește deficiențelor în 
organizarea producției, nefolosirii 
integrale a fondului de timp de mun
că, întreruperilor accidentale care 
au dus la folosirea incompletă a capa
cităților de producție, gradului scă-

procesului de fabricație, deficien
țele în asigurarea unei asistențe teh
nice corespunzătoare în toate schim
burile ca și în desfășurarea cursuri
lor de ridicare a calificării, tendin
ța unor conduceri de întreprinderi 
de a urmări realizarea planului va
loric, chiar făcînd rabat calității, ne- 
interesîndu-le ce se întîmplă cu pro
dusele după ce ies pe poarta între
prinderii — iată tot atîtea cauze ale 
acestor refuzuri, relevate în cuvintul 
lor de tovarășii C. Dima, directorul 
filialei Brăila a B.N.R.. Ovidiu Udor, 
secretar al comitetului municipal de 
partid și de alți tovarăși.

Critici îndreptățite au fost aduse 
în cadrul dezbaterilor insuficientei 
preocupări a conducerilor unor în
treprinderi pentru eficiența activită
ții economice. Cheltuielile de produc-

prinderile industriale, de construcții 
.și comerț se ridicau la 140 milioane 
Tei, iar pierderile cauzate de rebuturi, 
•în 10 luni, se cifrează la 14 milioane 
lei.

Se pune întrebarea : cum a acțio
nat față de această stare de lucruri 
biroul comitetului municipal de par
tid, pentru că a fost vorba, în pri
mul rînd. de analiza activității sale ?

Așa cum a apreciat de altfel și da
rea de seamă, comitetul municipal de 
partid nu a acționat totdeauna 
prompt și operativ pentru înlătura
rea neajunsurilor, deși multe din ele 
îi erau bine cunoscute. Insuficienta 
perseverență în aplicarea unor mă
suri stabilite de conferința munici
pală de partid, care vizau înlătura
rea unor deficiențe serioase în acti
vitatea economică, a împiedicat fi

PE TEME MEDICALE
DE SEZON

Discuțiile despre GRIPA — afec
țiune curentă în anotimpul friguros
— sînt, poate, anul acesta„rnai nu
meroase decît altădată, ținînd sea
ma de caracterul de largă răspîn- 
dire al bolii, care i-a conferit și de
numiri din cele mai fanteziste, in- 
cepînd cu termenul de gripă „side
rală" și terminînd cu cel de gripă 
„cosmică". De fapt, e vorba de 
obișnuita evoluție sezonieră a diver
selor surse de virus gripal, care se 
propagă în această perioadă.

Se știe că gripa este o maladie 
infecțioasă foarte contagioasă, dato
rată unui virus filtrabil specific, ca
racterizată printr-un debut brusc, cu 
frisoane, febră, strănut, cu o stare 
de toropeală, cu dureri musculare, 
cefalee, răgușeală, dureri ale globilor 
oculari, tuse etc. După cîteva zile, 
boala dispare, lăsînd în urmă o sta
re de astenie, cu lipsă de poftă de 
mincare, vomă, diaree, care poate 
persista mult timp. După predomi
nanta unora sau altora dintre simpto- 
me, se descriu gripele cu feno
mene nervoase, gastro-intestinale 
sau respiratorii. Extensia rapidă a 
bolii e legată și de faptul că pe
rioada de incubație este foarte 
scurtă (1—3 zile) și, totodată, pen
tru că există multe cazuri latente, 
perpetuarea virusului între fepidemii 
făcîndu-se prin purtătorii de viruși, 
sănătoși. Nu există, în gripă un tra
tament specific, virusul fiind rezis
tent la sulfamide și antibiotice. 
Tratamentul va fi simptomatic (adi
că de combatere a simptomelor), cu 
repaus la pat, regim ușor, hrănitor, 
cu lichide (ceaiuri) calde abundente 
și medicație antitermică (aspirină, 
piramidon, acalor) și contra tusei 
(calmotusin, tricid).

Ușurința în răspîndire aduce pe 
primul plan măsurile profilactice, 
pe care fiecare dintre noi le poate 
lua. Se recomandă, înainte de toate, 
evitarea aglomerației (mai ales de 
către copii și vîrstnici), a expunerii la 
frig timp îndelungat, vitaminizarea 
și hrănirea corespunzătoare a orga
nismului.

Legat tocmai de acest ultim aspect
— hrănirea organismului în condiții 
corespunzătoare — ne-am gîndit că 
sînt oportune unele observații, baza
te pe experiența practicii curente, 
care să clarifice tocmai legătura de 
cauzalitate între o ALIMENTAȚIE 
CORECTA și gradul de sănătate, 
respectiv forța de rezistență a or
ganismului împotriva îmbolnăvirii. 
Nu este o noutate faptul că alimen
tația trebuie să cuprindă, zilnic, anu- 
miți factori calitativi de hrană. 
Mai mult, cercetări recente au 
demonstrat că pentru a pre
veni și chiar pentru a vindeca 
unele boli grave, alimentația trebui» 
să fie bine condusă, ea constituind, 
de altfel, unul din principalii factori 
în prelungirea duratei medii de via
ță. Astfel, este binecunoscut că ate- 
roscleroza — cauza principală a mor
talității omului vîrstnic — se dato
rește unei alimentații rău conduse 
timp de 25—30 de ani. Ca rezultat al 
rolului hranei în organism, știința a 
fixat o seamă de reguli de alimen
tație corectă. Deci, este nevoie să 
asigurăm organismului o hrană ra
țională, adică alcătuită în așa fel 
incit să-l mențină la o greutate nor
mală (în raport cu înălțimea și se
xul) și să-1 ajute să reducă pier
derile datorate consumului de ener
gie, intr-un cuvînt să-1 mențină să
nătos, în plină vigoare.

Zecile de cazuri ce se perindă zil
nic prin cabinetul nostru de circum
scripție demonstrează că sînt încă 
destul de mulți cei care, necunoscînd 
unele noțiuni elementare, prejudicia-

ză de fapt propriile lor interese, 
propria lor sănătate. în . dorința, ere 
a-și fortifica organismul, unii a'bi- 

' zează pur și simplu de o serie de a- 
limente. Astfel, consumul excesiv de 
carne și grăsimi produce în organism 
perturbații de asimilare, de digestie 
și chiar îmbolnăviri de tip dispeptic, 
toate ducînd, în final, la slăbirea și 
scăderea capacității de apărare a or
ganismului. Proporția relativ ridica
tă a bolnavilor de ficat, stomac, 
coeficientul ridicat al diferitelor ma
ladii gastro-intestinale este legat toc
mai de persistența în țara noastră a 
unor asemenea deprinderi — mai bine 
zis, prejudecăți alimentare. La aces-
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tea se mai adaugă și faptul că în 
perioada sărbătorilor de iarnă, obi
ceiuri încă adine înrădăcinate la noi, 
ne antrenează spre o alimentație 
carnată și grea (însoțită deseori de 
un consum exagerat de alcool), care 
nu întîrzie să-și arate consecințele. 
Oare ce medic nu știe că iarna, mai 
ales perioada sărbătorilor și după 
trecerea lor, se umplu cabinetele de 
pacienți cu tulburări mai mult sau 
mai puțin grave, legate de o alimen
tație dezechilibrată și abuzivă ? Pare 
poate ciudat.; dar adevărul este că 
acești pacienți ne dau chiar mai 
mult de lucru decît însăși gripa.

Preceptele vieții moderne — cu 
care se familiarizează astăzi mase 
tot mai largi — ne impun să luptăm 
împotriva obiceiului de a face din 
carne si grăsimea animală principa
lele alimente ale hranei zilnice. De
sigur că la temperaturile scăzute 
consumul de grăsime înseamnă aport 
de calorii, dar tot ceea ce depășește 
un consum rațional devine abuz, 
consecințele fiind inevitabile.

Se pot înlocui carnea și grăsimea 
cu alte alimente, care să permită or
ganismului să treacă cu succes, fără 
suferințe, peste perioada de iarnă ? 
Răspunsul este categoric afirmativ. 
De pildă, carnea poate fi înlocuită 
in primul rînd de acele alimente 
care conțin albumină vegetală — fa
sole uscată, mazăre, varză etc. Ele 
însă nu sînt singurele. In aceeași mă
sură este nevoie să ne orientăm spre 
consumul de legume, care aduc or
ganismului, sărăcit iarna de vitami
ne (pe care carnea nu le are în su
ficientă măsură), aceste substanțe 
atît de necesare. Să nu ne sfiim deci 
să introducem în alimentație ridi
chile negre, de exemplu, morcovii, 
andivele (în general, salatele de cru
dități, preparate cu zeamă de lă- 
mîie), varza acră, care conțin vita
mina C„ după cum bogate în vita
mine sînt și varza albă (înfășurată 
căpățînă cu căpățînă, în ziar și păs
trată la . întuneric, în pivniță, frun
zele de pătrunjel (păstrate verzi, în 
lădițe, pe geamul bucătăriei), țelina, 
prazul, măceșul (folosit pentru ceai) 
etc. Există o întreagă gamă de pre
parate culinare care au drept bază 
legumele conservate — ce se găsesc 
în cantități mari în magazine — și

care sînt deosebit de nutritive. Aș 
aminti doar fasolea, verde păstăi sau 
uscată, dovleceii, vinetele, guliile, 

1 mazărea. ardeii, castraveții, "primele 
uscate și afinate etc.

Neîntrecuta artă culinară a gos
podinelor noastre trebuie să știe să 
folosească aceste produse deosebit de 
prețioase în prepararea hranei zil
nice. Pe lingă acestea, se pot adău
ga făinoasele și dulciurile, care să 
întregească aportul caloric necesar. 
Din paste făinoase, orez, griș, com
binate cu diverse legume, rezultă o 
gamă largă de preparate — de la 
borșuri și budinci la colțunași, cro- 
chete și găluști etc. — care trebuie 
consumate mai frecvent decît car
nea, rezultatele fiind optime pentru 
sănătate. Căci în acest fel, întreg a- 
paratul digestiv este supus la efor
turi mai mici, — se îmbunătățește 
digestia, sînt evitate multe 
năviri digestive și hepatice, 
mină multe din condimentele 
Ia prepararea cărnii (piper, 
iute, muștar etc.), se evită 
mul de mîncăruri prăjite, : 
dăunătoare.

în completare, un cuvînt 
fructe. Mai ales cele crude, 
să fie obligatoriu prezente la masă, 
cu precădere acolo unde sînt copii 
sau vîrstnici, al căror organism are 
nevoie de surplus de vitaminizare 
pentru mărirea rezistenței.

Iată deci că și în această perioadă 
putem înlocui unele din alimentele 
considerate cîndva, datorită unei 
greșite mentalități, drept „princi
pale", cu altele tot atît de bogate și 
valoroase din punct de vedere nu
tritiv și, îndeosebi, mai sănătoase. 
Totul depinde de noi. de efortul de 
a ne acomoda unei alimentații mai 
echilibrate, mai complete și mai 
variate.

îmbol- 
, se eli- 
; folosite 
, ardei

consu- 
atît de

despre 
trebuie

nalizarea lor cu eficiența scontată. 
Pe bună dreptate sublinia tovarășul 
Ștefan Ilieș, secretar al comitetului 
județean de partid, în cuvintul său 
de concluzii, că la menținerea unor 
neajunsuri in activitatea economică 
au contribuit și carențele din stilul 
de muncă al biroului comitetului mu
nicipal de partid, al organizațiilor de 
partid din unele întreprinderi. In 
primele opt luni ale anului, situația 
activității întreprinderilor din muni
cipiu era, în general bună; ceea ce a 
determinat însă unii tovarăși din 
conducerea unor întreprinderi să-și 
permită o „relaxare", — cu consecin
țele care se văd abia acum. Biroul 
comitetului municipal de partid nu a 
combătut la timp această tendință 
dăunătoare, după cum nu a dat do
vadă de perseverența necesară in 
controlul îndeplinirii măsurilor sta
bilite. Cu excepția primului secretar 
și a secretarului cu probleme econo
mice, ceilalți membri ai biroului co
mitetului municipal de partid n-au 
participat decît foarte rar la ședin
țele comitetelor de direcție din în
treprinderi, deși aceste 
sînt 
au 
jin

> organisme 
la începutul activității și

realmente nevoie de un spri- 
„... concret. Nici activiștii co
mitetului municipal de partid nu
acordă incă organizațiilor de partid 
din întreprinderi ajutorul eficient de 
care acestea au nevoie.

In urma unor dezbateri ample, pă
trunse de exigență partinică, aduna
rea cu activul a adoptat, în spiri
tul hotărîrilor recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., un ansamblu de măsuri bine 
gîndite care vizează mobilizarea tu
turor forțelor pentru a recupera pe 
cit posibil rămînerile în urmă și 
pentru pregătirea temeinică a pro
ducției pe anul viitor. Problemă cu 
atît mai presantă cu cit materiile 
prime necesare întreprinderilor pen
tru producția planificată a se rea
liza în primul trimestru al anului 
1970 sînt contractate doar în pro
porție de 50 la sută, iar contractele 
cu beneficiarii nu acoperă decît 83 
la sută din volumul produselor ce se 
vor fabrica în trimestrul I. In dome
niul investițiilor, doar 58 la sută din 
documentația pentru planul de con- 
strucții-montaj din primul trimestru 
este asigurată.

Hotărâtor este acum ca toate mă
surile stabilite de adunarea cu acti
vul să fie aplicate în viață cu tena
citate, spirit de răspundere și perse
verență. La rezolvarea acestor pro
bleme e de dorit și de așteptat — 
în sfîrșit — ajutorul demult promis 
al Ministerului Industriei Chimice și 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
pentru a scoate din postura de „ce
nușăreasă" cele două mari întreprin
deri — Combinatul de fibre artificia
le și uzina „Laminorul" — care, în 
fapt, „trag" acum înapoi toate rea
lizările industriei brăilene.

Stelian SAVIN

PERFECIA

Concurs specia!
PRONOEXPRES

costă
I 

J

1

*

!
ț

Strălucirea imaginii de pe 
micul ecran al televizorului 
„Venus", care se vinde în aces
te zile și cu plata în 12—18 
rate lunare, permite o bună vi
zionare a programelor chiar și 
în încăperi luminate. Dimen
siunile imaginii de 380x305 mm 
se păstrează constante pentru 
variații ale tensiunii de rețea 
între 198 V și 231 V, iar acor
dul țin se menține și atunci 
cind se trece de la un canal 
la altul. Schema electrică a 
televizorului conține 15 tuburi . 
electronice (inclusiv tubul ci- | 
nescop), 1 tranzistor și 8 diode l 
semiconductoare și vă oferă >’semiconauctoare șt va oiera / 
posibilitatea de montare uite- > 
rioară a unui selector de ca- ț 
nale pentru receptionarea pro- 
gramelor de televiziune trans- < 
mise în benzile IV și V —U.I.F. ’ 
Televizorul „Venus" costă ț 
3 400 lei.

Iată premiile concursului spe
cial PRONOEXPRES organizat 
cu ocazia Revelionului 1970. 
Participarea la acest concurs vă 
poate aduce o excursie în Mexic, 
la turneul final al campionatul’ ; 
mondial de fotbal din anul 1970, 
o excursie „Turul Austriei" și 
„Belgrad —- Budapesta — Sofia", 
premii fixe în numerar. Concursul 
va avea loc la 1 ianuarie 1970. 
Biletele de participare se vînd 
pînă la 31 decembrie 1969.
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I
I

A

LA MAGAZINELE DE PREZENTARE

Pentru avantajele certe pe care 
le prezintă confecțiile — între a- 
cestea numărîndu-se calitatea ma
terialelor și croiala deosebită, 
precum și importanta economie 
de timp în procurarea îmbrăcă- 
minții — nu este nevoie de nici 
o pledoarie. Confecțiile și-au cîș- 
tigat un public numeros, în con
cordanță cu progresele înregistra
te de industria noastră producă
toare. Unele dintre cele mai reu
șite confecții le găsiți la maga
zinele de prezentare și desfacere 
ale Ministerului Industriei Ușoa
re. Unde anume : în București, la 
magazinele „Confecția" din Calea 
Victoriei, colț cu str. Doamnei, 
„Trei Ursuleți" din str. Doamnei 
nr. 9 și „Arta modei" din str. Ber
zei, nr. 100, precum și la magazi
nele din Brăila (str. Republicii 
nr. 41), Cluj (str. 30 Decembrie

(Urmare din pag. I)

în- 
lo- 
noi

nească o elementară 
datorire. Calitatea de 
catari ai unor blocuri 
nu ne scutește (ci dimpo
trivă !), de calitatea 
gospodari...

într-adevăr, așa 
Oricîte forțe ar angaja 
siliul popular și oricît de 
bine ar fi organizată

Dr. Lucian BALANESCU

de

In Capitală, nămeți formați nu de viscol ci de utilajele de 
deszăpezire Foto : M. Andreescu

f
", ' " & ■. '

nr. 2), Craiova (str. Unirii nr. 21), 
Focșani (bd. Republicii nr. 73), 
Iași (str. Ștefan cel Mare nr. 13),

Oradea (bd. Republicii nr. 9), Si
biu (Piața Republibii nr. 5), 
Vaslui (str. Primăverii nr. 11—13).

ceastă acțiune — care să 
nu uităm, costă multe mi
lioane de lei — ea nu va 
fi dusă la capăt fără con
tribuția directă a fiecărui 
cetățean, așa cum se în- 
timplă în toate țările. Sute 
de mii de metri cubi de ză
padă nu pot fi înlăturați 
decit dacă pun umărul toți 
cetățenii (60 000 mc au fost 
ridicați numai in ultimele 
patru zile). Iar pentru că 
elevii sînt în vacanță, in 
special cei mai. mari ar pu
tea fi antrenați in acțiune. 
Este nevoie să fie degajate 
trotuarele și rigolele, că- 
rîndu-se zăpada, acolo unde 
este posibil, spre gurile de 
canal.

...înaintăm spre capătul 
străzii Bujoreni. Un tro
tuar lat de cîțiva metri, 
plin cu zăpadă murdară, 
este străbătut de sute și 
sute de pietoni. în fața 
complexului comercial, si
tuat în imediata apropiere 
a capătului liniei de 
leibuze 90, trotuarul... 
pare brusc.

— Noi am curățat 
țiunea din fața magazinu
lui — ne spune responsa
bilul David Constantin. 
Restul nu ne privește !

Scurt și clar. Dar decizia 
nr. 1019 a consiliului popu
lar municipal spune și ea 
tot atit de clar : /.Respon
sabilii magazinelor, ai cen
trelor de desfacere și ai de
pozitelor vor lua măsuri de 
curățire a zăpezii, imediat 
după așezare, asigurind ac
cesul de la partea carosa
bilă a străzii...". Și, din pă
cate, nu este singurul caz 
cind această decizie este 
ignorată de unități comer
ciale sau alte instituții care 
cunosc o mare afluență de 
public. Zăpada de pe tro
tuarele din jurul spitalului 
de copii „Caraiman" este 
intactă, iar administrato
rul Sebastian Alexandrescu 
ne spune că n-a putut fi 
degajată, deoarece „e cam 
multă". Deci... așteaptă să 
se adune și mai multă.

tro- 
dis-
por-

Situații identice am întîinit 
și în fața clădirii Inspecției 
sanitare de stat a munici
piului București, a 
roaselor magazine 
Bd. Coșbuc, Calea Plevnei, 
Calea 13 Septembrie, a fa
bricii de pîme „Steagul 
roșu" ș.a.

Am consemnat si 
nomalii ce se cer 
înlăturate.

— Am muncit cu 
am reușit să eliberăm rigo
lele din dreptul caselor — 
ne spunea Elena. Bares, de
putată in circumscripția 
nr. 56 a sectorului 8 — dar 
la cîteva ore după aceasta 
au venit niște pluguri și 
le-au astupat. Păcat de 
muncă și de timpul pierdut 
al atîtor oameni !

Ne-am adresat mai mul
tor controlori și „capi de 
linie" I.T.B. cu întreba
rea : de ce nu se curăță 
refugiile și platformele de 
așteptare din stații 7 „Nu 
știu. Asta nu-i treaba 
noastră" — ni s-a răspuns 
invariabil, cu suveran dis
preț pentru cetățenii care 
escaladează mormanele de 
zăpadă. Faptul demon
strează încă o dată că de
cizia amintită a consiliului 
popular municipal nu este 
cunoscută de cei ce trebuie 
să o aplice. Conducerea 
I.T.B. așteaptă oare să se 
înregistreze accidente pen
tru ca să ia măsuri 7 .

Acțiuni de mare anver
gură în vederea deszăpezi
rii se desfășoară — după 
cum ne informează cores
pondenții noștri — și în 
numeroase județe din țară, 
în județul Bacău, de pildă, 
au fost deszăpezite drumu
rile naționale Bacău-Bu- 
huși-P. Neamț, Bacău-Ro- 
man, Ghimeș-Comănești, 
Tg. Ocna-Gh. Gheorghiu- 
Dej și cîteva drumuri ju
dețene. Aproape 60 de u- 
tilaje sînt în funcțiune zi 
și noapte, pentru a degaja 
și celelalte drumuri troie
nite.

nume-
de pe

alte a- 
grabnic

toții și

în Vaslui se acționează 
intens la deszăpezirea dru
murilor județene. Lipsește 
însă aproape cu desăvîrșire 
sarea, necesară amestecu
lui antiderapant ce se îm
prăștie pe șosele (ca și în 
județul Ilfov, de altfel). 
Ministerul Minelor — care 
are o restanță de 2 200 de 
tone — este intens solici
tat să urgenteze livrările 
de sare.

în județele Dolj și Gorj, 
deși la respectivele direc
ții județene de drumuri 
am fost asigurați că pe 
toate rutele circulația se 
desfășoară în condiții op
time, pe cîteva trasee, pri
ma zăpadă și primul îngheț 
au provocat unele greutăți 
circulației rutiere. Pe dru
mul Craiova-Bălcești n-au 
fost luate măsuri pentru 
asigurarea nisipului și îm- 
prăștierea lui pe pantele 
lunecoase, iar pe traseul 
Craiova - Sălcuța - Plopșor. 
deși a existat nisip, can
tonierii n-au acționat ope
rativ pentru a-1 împrăștia.

Prima zăpadă i-a găsit 
deci pe unii mai pregătiți, 
pe alții mai puțin.

Se putea acționa mai 
ordonat, mai operativ, eu 
participarea mai multor u- 
tilaje și brațe de muncă ? 
Fără îndoială ! Ridicînd a- 
ceastă problemă, avem in 
vedere o chestiune esenți
ală. Primul examen al 
iernii trebuie să ducă la 
măsuri corespunzătoare. Și 
aceasta fără întîrziere. Este 
neapărat nevoie sa fim ab
solut siguri că planurile fă
cute Ia nivelul unor coman
damente centrale, pregăti
rile desfășurate pentru a a- 
sigura, în funcție de evo
luția vremii și de necesi
tăți, participarea întregii 
populații la deszăpezire, la 
desfășurarea unei activități 
normale în toate sectoarele 
vieții economice și sociale, 
pot fi imediat traduse ia 
fapt.
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL INSUȘI

Secreții 1“ competenței

ÎMPROSPĂTAREA PERPETUĂ
K CUNOȘTINȚELOR

Octavian GROZA
ministrul energiei electrice

Problema împrospătării periodice 
și a lărgirii cunoștințelor prezintă o 
importanță deosebită și este una din 
condițiile de bază ale progresului 
ramurii energiei electrice și termice, 
avînd în vedere nivelul tot mai înalt 
de înzestrare tehnică a întreprinderi- 
pr și necesitatea de a se dezvolta în 
ritmuri superioare celorlalte ra
muri ale economiei naționale. Am
ploarea și complexitatea problemelor-* 
ce se pun și se vor pune în cursul 
anilor viitori în fața specialiștilor 
din această ramură reies și mai 
mult în evidență în lumina însem
natelor sarcini trasate energeticii 
noastre de recenta plenară a Comi
tetului Central al partidului. Poate 
că în domeniul nostru de activitate, 
mai mult ca oriunde, se aplică pre
țioasa îndrumare cuprinsă în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„...Este necesar să ne așezăm să stu
diem, să facem schimb de păreri și 
să ne clarificăm asupra unor proble
me esențiale ale dezvoltării sociale și 
economice ; altfel vom lucra fără 
perspectivă, vom rezolva problemele 
cu mare greutate".

Această situație a făcut necesar ca 
ministerul nostru să se preocupe 
organizat și continuu , de ridicarea 
nivelului cunoștințelor profesionale, 
atît la personalul de execuție, cît și 
la specialiști.

Ținînd seama de particularitățile 
domeniului propriu de activitate, 
ministerul nostru a organizat îm
prospătarea periodică și lărgirea 
cunoștințelor personalului pe niveluri 
de pregătire și specialități, astfel : 
~ — muncitorii și maiștrii participă 
lunar la informări privind noutățile 
din domeniul tehnic și organizatoric 
legate de activitatea practică a aces
tora, făcîndu-se totodată verificarea 
gradului de pregătire și cunoștințe 
în domeniul în care lucrează ;

— pentru a se asigura exploatarea 
corespunzătoare a noilor obiective 
energetice, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii sînt pregătiți, teoretic și 
practic, prin participarea în perioada 
de montaj a instalațiilor la lucră
rile executate de montor și prin spe
cializări la unități similare din sis
temul energetic național sau din 
străinătate ;

— organizarea de cursuri pentru 
ingineri cu scoatere periodică din 
producție (circa o lună) la speciali
tățile cu progrese tehnice foarte ra
pide (automatizări, protecții prin 
relee etc.) ;

— organizarea, cu sprijinul 
CEPECA, a unor cursuri de pregă
tire în problemele de conducere și 
organizare a activității, la care par
ticipă periodic (o dată la circa 4 ani), 
cadrele de conducere și specialiștii 
din unități.

In afară de aceste forme de pre
gătire. se pun lunar la dispoziția oa
menilor cu funcții de răspundere din 
minister, precum și din unitățile sub
ordonate, materialele documentare 
și informațiile care cuprind ultime
le noutăți și realizări din țară și străi
nătate în domeniul energetic.

Considerăm că măsurile luate 
pînă în prezent de ministerul nostru 
pentru perfecționarea și specializa
rea cadrelor reprezintă un început 
care se impune să fie continuat, ex
tins și perfecționat.

conducere din Întreprinderi — 
CEPECA — organism care, alături 
de. cursurile proprii de perfecțio
nare ale unor ministere și de cabine
tele județene pentru probleme de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, a izbutit să asigure, în 
decurs de numai doi ani, perfecțio
narea, specializarea și informarea a 
circa 35 000 cadre de conducere și 
de specialitate.

Luînd drept punct de pornire ex
periența dobîndită pe acest tărîm, la 
noi și în alte țări. Ministerul Muncii 
a format un colectiv larg, în care au 
fost antrenați, în afara reprezentan
ților institutului central de studii 
pentru problemele conducerii econo
miei, organizarea și perfecționarea 
cadrelor din economie, specialiști 
din cadrul Comitetului de Stat ai 
Planificării, al altor organe centrale 
de sinteză și al unor ministere eco
nomice direct interesate. După o in
vestigare temeinică a necesităților și 
posibilităților, colectivul a elaborat

salariații filialei franceze a întreprin
derii americane ----- 
nent ocupați 
cunoștințelor lor profesionale. Evi
dent. aceasta costă. Dar tot atît de 
evident e că 
Cu atît mai 
în condițiile unei economii socialiste, 
în care toate eforturile sînt îndrep
tate spre atingerea unui țel comun.

In consecință, reciclarea trebuie să 
constituie o activitate prevăzută in 
planul economiei naționale, ca sar
cină obligatorie pentru ministere și 
celelalte organe centrale.

Referindu-mă la munca economiș
tilor, contabililor, organelor de con
trol financiar sau bancar, mă în
treb cum ar putea să fie ea dusă în
tr-un viitor nu prea depărtat dacă, 
spre pildă, nu se iau de pe acum mă
suri de adaptare a metodelor de lu
cru la organizarea conducerii între
prinderilor cu ajutorul calculatoare
lor electronice. Să nu uităm că infor
mațiile pe care le pot da aceste cal-

I.B M sînt perma- 
în școli de reînnoire a .

investiția e rentabilă, 
mult ea este rentabilă

Analizînd cu pătrunzătoare profunzime, într-un ascuțit spirit cri
tic, problemele complexe pe care le ridică îndeplinirea exemplară a pre
zentului cincinal și pregătirea condițiilor necesare în vederea etapei 
1971—1975 de dezvoltare a economiei naționale, lucrările recentei ple
nare a C.C. a) P.C.R. — și îndeosebi cuvîntarea rostită 
în încheiere de tovarășul Nicolae Ceaușescu — au subli
niat cu multă tărie că înlăturarea hdtărîtă a lipsurilor existente 
încă pe felurite tărimuri ale vieții economice și sociale este indisolu
bil legată de creșterea spiritului de răspundere și a competenței celor 
ce înfăptuiesc traducerea în viață a planurilor elaborate de partid. 
„O îndatorire importantă a organelor și organizațiilor de partid — 
atrăgea atenția secretarul general al partidului - este de a sprijini și 
stimula eforturile pentru ridicarea competenței cadrelor din economie, 
a pregătirii profesionale și politice a muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, a tuturor oamenilor muncii — aceasta fiind o condiție primor
dială a soluționării corespunzătoare a problemelor tot mai complexe 
pe care Ie ridică dezvoltarea economiei noastre in etapa actuală".

Pe această temă ne sosesc la redacție numeroase ecouri referitoare la 
ancheta socială despre reciclare, publicată sub titlul „Cît timp ține 
instruirea omului ? Atît cît ține viața !“ în cadrul paginii „Omul față 
in față cu el însuși" (vezi „Scinteia" nr 8196 și 8252). Spicuim 
unele dintre cele mai interesante puncte de vedere
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„Propunerile cu privire la sistemul 
de perfecționare, specializare și pre
gătire în domeniul organizării știin
țifice a conducerii, a producției și 
a muncii", sistem menit să asigure, 
in anii următori, reciclarea periodi
că a nu mai puțin de 270 000 de cadre 
de conducere 
nerile se află, 
urmînd să fie 
dezbateri mai 
parte toți cei 
deplină a acestui 
mare însemnătate 
națională.

Chiar și fără a intra în detalii — 
deoarece pot surveni încă suficiente 
îmbunătățiri ale propunerilor pină 
la traducerea lor în practică — pu
tem sublinia că sistemul propus com
portă. drept caracteristică principală, 
o mare varietate de forme și moda
lități, mergînd de la cursuri speciale 
de cîteva luni, cu scoaterea din pro
ducție, sau cursuri postuniversitare, 
pînă la cicluri de informare și do
cumentare de cîteva zile sau progra
me de conferințe, ținute în afara 
orelor de producție, pe lîngă cabine
tele județene sau în cadrul centrale
lor industriale.

Este vorba, după cum se vede, nu 
de o campanie limitată în timp — 
de neconceput într-un domeniu cu 
implicații atît de profunde — ci de 
o activitate cu un suflu larg, care 
are în vedere ridicarea întregii munci 
de conducere și organizare în econo
mie Ia nivelul exigențelor impuse de 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

și specialitate. Propu- 
deocamdată, în studiu, 
supuse, eventual, unei 
largi, la care să ia 
interesați în reușita 

vast proces, de 
pentru economia

culatoare trebuie să corespundă unei 
programări competente, că ele tre
buie rapid descifrate pentru a se ac
ționa cu eficiență nu numai la nivel 
central, dar și în fiecare unitate e- 
conomică.

Reciclarea constituie o preocupare 
permanentă și pentru Ministerul Fi
nanțelor care, ca instituție de sinte
ză și control în economie, 
participe la rezolvarea a 
se. importante și variate 
In cadrul unor cursuri de 
calificării profesionale.
Finanțelor t .. ’j__ : 2________
cunoștințelor economiștilor în dome
niul economic și financiar, a pus la 
dispoziția aparatului propriu și a 
celui din unitățile sistemului finan
ciar materialul documentar și știin
țific care să-1 ajute în activitatea de 
planificare, ana" 
adevărat 
puțin 
țiuni 
rii
pe care îi îndrumă. Recent, colegiul 
ministerului nostru a dezbătut și a- 
ceastă problemă și a luat măsura 
elaborării unui program unitar de 
învățămînt pentru instruirea profe
sională atît a lucrătorilor din admi
nistrația centrală, cît și a celorlalți 
lucrători din sectoarele financiare.

Ne propunem să continuăm aceas
tă acțiune pe arii tot mai largi și 
cu o orientare de tot mai vastă per
spectivă.

trebuie să 
numeroa- 
probleme 
ridicare a 
Ministerul 

a asigurat îmbogățirea

de 
de 

profesionale

ijute m activitatea de 
iliză și control. Este 

că s-a preocupat mai 
organizarea unor ac- 
ridicare a califică- 

a economiștilor

...Antidotul eficace
reciclarea

Ing. Ernest BĂLTĂREȚII 
șeful serviciului de proiectări 
la Uzina de pompe București

Datorită necesității de afirmareDatorită necesității de afirmare a 
inițiativei creatoare, de concretizare 
a energiei în înfăptuiri, oamenii tră
iesc un_ permanent proces de căutare 
a condițiilor care să le favorizeze o 
activitate de valoare maximă. Cu 
atît mai pregnant este fenome
nul autoafirmării tipului creator în 
socialism, unde omul apare descătu
șat de' relația de subordonare deter
minată de autoritatea materială a 
patronului față de salariat. Problema 
se pune însă astfel : cum valorificăm 
noi inițiativa creatoare, cum asigu
răm utilizarea maximă a capacității 
de concepție în condițiile de largă 
perspectivă ale realității istorice so
cialiste ?

Una dintre căi este și reîmprospăta
rea conținuă a competenței profesio
nale. ceea ce numim îndeobște reci
clare. Reciclarea în domeniul ingine
riei trebuie, după opinia mea, să por
nească de la condițiile concrete ale 
dezvoltării acestei profesii în vremu
rile noastre.

Asociind calitatea de creator al mo
delului cu calitatea de colaborator al 
conducerii economice pentru traduce
rea lui în documentația efectivă de 
realizare, se ajunge la stabilirea ca
racterului complex a! unui realizator 
unic, cu calificare superioară, capabil 
să desfășoare o muncă de creație in- 
tegrînd atît proiectarea, cît și cerce
tarea, pe care îl vom denumi cu un 
termen, poate rebarbativ la prima ve
dere, dar capabil să-i cuprindă inte
gral semnificația : PROCER (rezultat 
din unificarea unor grupe sonore a- 
parținînd cuvintelor i proiectant + 
cercetător).

Cum se poate desfășura mai eficient 
acel proces de permanentă regene
rare a „țesuturilor" intelectuale pe 
care o presupune, ca un dat indis
pensabil, calitatea de procer ?

Un imperativ sine qua non al aces
tui proces este menținerea continuă
— fără întreruperi păgubitoare, 
fără pauze comode, dar care aduc nu 
o dată prejudicii greu de recuperat
— pe fluxul de informare și cunoaș
tere a meseriei.

O formă dintre cele mai utile de 
împrospătare a cunoștințelor la acest 
nivel este dezbaterea tehnico-științifi- 
că, fie în formă organizată, cu largi 
participări (simpozioane, conferințe 
etc.), fie spontană, în cadrul colecti
velor de lucru. îndemnul de adîncă 
rezonanță lansat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna recentei 
plenare a Comitetului Central: „Tre
buie ca, începînd de sus și pînă jos, 
să organizăm un program de discu
tare și studiere a problemelor noi pe 
care le ridică conducerea activității 
economice și sociale" cristalizează 
unul dintre cele mai importante im
perative ale vieții noastre. Pe lîngă 
informarea reciprocă pe care o îngă
duie această modalitate de acțiune, 
ea creează și cadrul acelor fecunde 
confruntări ale opiniilor și punctelor 
de vedere care, singurele, pot gene
ra dinamism creator și receptivitate 
acută la nevoile imperioase ale prac-

A conduce-o știință 
care trebuie temeinic

V

Si in domeniul
*

cunoștințelor există 
uzură morală"...JJ

învățată
Radu MANESCU

adjunct al ministrului finanțelor

Ing. Vlad NECȘULESCU
director de studii — CEPECA

Unul dintre domeniile în care ne
cesitatea reciclării s-a impus cu deo
sebită stringență este organizarea și 
conducerea activității economice.

în cadrul recentei plenare a C.C. a! 
P.C.R., unde s-au pus cu atîta acui
tate problemele lichidării neajunsu
rilor ce mai stăruie în anumite sec
toare ale economieij s-a accentuat — 
și nu întîmplător — asupra imperati
vului de a se perfecționa continuu 
capacitatea de conducere a cadrelor 
cu munci de răspundere la toate eșa
loanele. „Cel care vrea să conducă o 
activitate în viața socială, să contri
buie la conducerea societății noastre 
socialiste — a subliniat în cuvîntarea 
rostită la plenară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să-și perfecțio
neze continuu cunoștințele, să stu
dieze cu rîvnă ! Și activitatea de con
ducere este o știință — poate mai 
importantă decît alte domenii ale ști
inței — deoarece pină la urmă are 
repercusiuni asupra întregii societăți".

Pentru economia noastră, aflată în 
impetuoasă ascensiune, această nece
sitate s-a impus în ultimii ani cu 
pregnanță. Mergînd în intîmpinarea 
ei, în 1967 s-a înființat Centrul de 
perfecționare a pregătirii cadrelor de

Problema reînnoirii cunoștințelor 
profesionale ale specialiștilor din 
toate domeniile vieții sociale consti
tuie — așa cum s-a reliefat și în ca
drul dezbaterilor importantei Plenare 
a C.C. al P.C.R. ținută recent — o 
parte integrantă a amplului proces de 
ridicare a calificării cadrelor, la 
nivelul cerințelor unei economii în 
plină dezvoltare. Subestimarea im
portanței reciclării poate avea, 
după părerea mea, consecințe si
milare celor pe care le-a avut, în 
perioada postbelică, negarea uzurii 
morale a utilajelor în condițiile eco
nomiei socialiste.

în fond sînt supuse unei asemenea 
uzuri nu numai mijloacele de muncă, 
ci toți factorii care determină forța 
productivă a muncii, dintre care 
Marx menționează : ....nivelul mijlo
ciu de indeminare a muncitorilor, 
gradul de dezvoltare a științei și a 
aplicabilității sale tehnologice, com
binarea socială a procesului de pro
ducție, volumul și eficacitatea mij
loacelor de producție, precum și con
dițiile naturale"

Reînnoirea cunoștințelor profesio
nale ale specialiștilor apare astfel nu 
numai ca o acțiune determinată de 
existența în economie a unor utilaje 
și procedee tehnologice moderne, care 
trebuie bine folosite, ci și de cerința 
ca — intr-o următoare etapă — a- 
ceastă acțiune să devină la rîndul ei 
unul din elementele modernizării e- 
conomiei.

Citeam undeva că 10 la sută din

ANALIZĂ UTILĂ
Primim din partea Ministerului 

Transporturilor, Direcția generală 
a aviației civile, următoarele : 
„După apariția articolului „CINE 
APĂRA AVIAȚIA UTILITARA 
tMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR 2" 
publicat în ziarul Scinteia nr. 8202 
din 30 septembrie 1969, conducerea 
Ministerului Transporturilor și co
mitetul de partid al sectorului 1 au 
dispus constituirea unei comisii 
care să analizeze activitatea colec
tivului de salariați din întreprin
derea de aviație utilitară.

Comisia a fost formată din cadre 
cu funcții de răspundere din par
tea : Comitetului de partid al secto
rului 1, comitetului Uniunii sindi
catelor din întreprinderile de trans
porturi și telecomunicații, Consi
liului sindicatelor — sectorul 1, Mi
nisterului Transporturilor, Direcția 
generală a aviației civile, Direcția 
de control a ministerului și Direcția 
personal și învățământ.

Comisia astfel constituită a ana
lizat întreaga activitate a întreprin
derii de aviație utilitară și a colec
tivului de conducere a unității. Re
feratul întocmit de comisie a fost 
analizat de Comitetul de partid al 
sectorului 1 și de conducerea 
nisterului Transporturilor, care 
fost de acord cu propunerile 
misiei și anume : schimbarea 
ginerului Evi Simion și a lui 
nașcu Dumitru din funcțiile de
rector și respectiv, de șef al biroului 
personal, ocupate pînă in prezent, 
in funcții inferioare, corespunzătoa
re, de altfel, pregătirii lor; sanc
ționarea administrativă- a șefului 
serviciului plan și organizarea 
muncii. Necula Gh. a pilotului șef 
Petrila Vasile și a tov. Ștefănescu 
Constantin, pilot instructor de eli
coptere

Totodată, s-a hotărit recuperarea

Mi
au 

co- 
in- 
lo- 
di-

bacalaureat 
de Li- 

„Coriolan Brediceanu" 
' „ j. la 15 august 

Bine, dar la 15 au- 
iar 

a IV-a a terminat-o 
în 1945. Da, și ? Nu 
primul și nici ultimul 
în viața sa. In orice 
diploma falsificată în 
este prima dovadă a

Diploma 
teoretic, eliberată 
ceul 
din Lugoj, 
1948 .
gust 1948 era soldat, 
clasa 
abia 
este 
fals 
caz, 
1948 ____ __ _
activității infracționale pe 
care o avem din partea lui

giner Mircea Hrib" i „Sub
semnatul desfășor o acti
vitate de studii geotehnice. 
hidrologice și topografice. 
Astfel, printre altele, am 
contribuit la executarea de 
studii pentru o serie în
treagă de lucrări noi din 
Capitala noastră, ca : con
strucții industriale, econo
mice. administrative, po
duri, blocuri de locuințe..." 
și dă-i, și dă-i I

Urmează alte trepte. In-

laborator de expertiză cri
minalistică, ci) la între
prinderea de comerț exte
rior „Meialimport". Ingi
nerul „activează" aici pa
tru ani pînă cînd, în 1966, 
se face propunerea să fie... 
avansat. Un funcționar 
conștiincios — primul, 
după 18 ani 1 — îi cere di
ploma de studii în original 
(la dosar exista fotocopia), 
încearcă s-o scalde, dă din 
colț în colț, și 
adevărul iese la

în sfîrșit...
A fost exclus din partid 

șt deferit justiției. Cerce
tări, procese, recursuri, 
pină la starea de fapt din 
clipa de față, cînd se aș
teaptă rejudecarea de că
tre Tribunalul Municipiu
lui București.

Cam 
Mircea

Am avut sub ochi, în zi
lele din urmă, o vasta do
cumentare privind activi
tatea infracțională a unuia 
dintre cei mai abili impos
tori cu care s-au întilnit
tribunalele noastre. Proce
sul său va fi pe rol nu 
peste mult timp. Din 
punctul de vedere al legii, 
lucrurile vor fi deci lămu
rite.

Cazul ridică însă o mul
țime de întrebări laterale. 
Dar să începem prin a pre
zenta o scurtă și. inevita
bil, incompleta biografie a 
numitului Mircea Hrib.

★
S-a născut la 21 iunie 

1929. Este una dintre pu
ținele certitudini documen
tare pe care le avem cu 
privire la el : data naște
rii. Locul ? Certificatul de 
naștere, ca și toate actele 
ulterioare, indică comuna 
T. lată insă că singurul act 
mai vechi pe care îl pre
zintă (certificatul de absol
vire a patru clase de liceu, 
eliberat în 1946 de liceu) 
„B. P Hașdeu" din Buzău) 
spune că s-a născut... în 
comuna V.

(Adevărul adevărat ? Nu 
este rostul articolului de 
față să aleagă între diver
sele înșelăciuni ale lui 
Mircea Hrib. Noi ne măr
ginim doar să semnalăm 
o parte dintre ele celor 
chemați să facă lumină și 
celor care — prin defini
ția profesiunii lor, prin o- 
bligațiile elementare ale 
îndatoririlor de serviciu — 
ar fi trebuit s-o facă. Am 
numit toate serviciile de 
personal ale unităților unde 
a funcționat el și — bine
înțeles — 
partid care 
tingență cu i 
Mircea Hrib.

Declară peste tot, în toa
te documentele pe care le 
completează, că tatăl său 
a fost muncitor. Că tatăl 
său a fost, în realitate, alt
ceva, nu-1 inoportunează 
prea tare. S-a prins min
ciuna ? înseamnă că a fost 
bună. înseamnă, deci, că 
e un adevăr pe care se 
poate clădi o altă minciu
nă. care, la rîndul ei... și 
așa mai departe. Aceasta a 
fost tehnica vieții lui Mir
cea Hrib ; nu s-a sfiit să 
mintă nici partidul atunci 
cînd prin înșelăciune și 
fals s-a strecurat în rîndu- 
rile sale.

în 1945 termină școala e- 
lementară. Taie frunză la 
cîini vreun an și ceva pînă 
cînd, în 1946, apare ca 
funcționar la administrația 
financiară a sectorului TI 
Negru din București. Este 
perioada „frumoasă" a vie
ții lui. în 1947, viitorul 
escroc urmează chiar... o 
școală de balet (dacă, nu 
cumva, și legitimația aceea 
e falsă) Va declara, ulte
rior, că 
„cursuri speciale' 
le... 
tră.

O 
1948 
să-și satisfacă stagiul mili
tar. 2 
drept absolvent al liceului 
teoretic. Ca și într-o fișă 
de personal pe care o com
pletează în 1953. în trece
re, un amănunt care, în 
alte împrejurări, ar fi u- 
moristic : într-o caracteri
zare făcută în 1962, des
pre eroul nostru se spune ; 
„Din perioada cît a urmat 
liceul este apreciat ca fiind 
unul dintre elevii cei mai 
buni ai clasei, întotdeauna 
reușea să vină cu lecțiile 
bine învățate și, în afară 
de aceasta, dădea ajutor 
și celorlalți elevi, care se 
pregăteau mai slab la în
vățătură" ~ 
chiar 
mică 
Hrib 
colo, 
rat...

Sau... nu cumva greșim ? 
A dat bacalaureatul. Dova
da o avem în fața ochilor

organele de 
au avut con- 

activițatea lui

în 1947 a urmat 
Specia- 

înțelegeți dumneavoas- 
puțin mister nu strică, 
certitudine ; în mai 

este incorporat ca
în armată se dă

Foarte frumos, 
înduioșător I Cu o 
corectură : Mircea
n-a făcut liceul. In- 
totul este ca în refe-
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pagubelor materiale constatate de 
comisie și dezbaterea aspectelor ne
gative și a măsurilor adoptate cu 
întregul colectiv de salariați, Di
recția generală a aviației civile tre
buind să sprijine întreprinderea 
pentru lichidarea lipsurilor in ac
tivitatea acesteia

De asemenea, s-a propus birou
lui Comitetului de Partid al secto
rului 1 să analizeze întreaga acti
vitate politică desfășurată de biroul 
organizației de bază P.C.R. din în
treprindere".

SPECIALIȘTI, RĂSPUNDERI 
ȘI... RĂSPUNSURI

Consemnăm aici o seamă de răs
punsuri primite la redacție in ul
tima vreme, consecutive unor arti
cole publicate de ziarul nostru in 
legătură cu acțiunea de redistribui
re a cadrelor de specialiști in raport 
cu nevoile economiei naționale. Re- 
ferindu-se la articolul Bărăganul 
vă așteaptă, așa cum așteaptă ploa
ia în timpul verii, INSPECTORA
TUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI IA
LOMIȚA (Inspector școlar șef, 
Nițu Titus) ne scrie că după pu
blicarea articolului „numărul cadre
lor prezentate la post a crescut de 
la 113 la 148, iar numărul cadre
lor didactice care solicită plecarea 
a scăzut foarte mult". Inspectora
tul consideră că articolul nostru „a 
avut un răsunet favorabil în con
știința unora dintre absolvenți".

în legătură cu articolul Specia

în sfîrșit, 
lumină.

Mărirea
Șl 
decăderea

escroc

— Alt gură cască la rînd I
Desen de EUG. TARV

In 1951 
doi ani, ca 

trust
Mircea 
este angajat, 
șef de lucrări la un 
de construcții din Bacău. 
Și... profesor la două școli 
medii tehnice. Ei, dar via
ța curge mai departe, im
postorul începe să urce alte 
trepte sociale De prin 1953 
semnează „inginer Mircea 
Hrib". Cum ? Foarte sim
plu Și-a falsificat o diplo
mă de inginer geodez, ab
solvent al Institutului de 
măsurători terestre. Pri
vesc documentul : ștampile, 
semnături, timbre, totul în 
ordine. Cum a reușit? Asta 
ar fi trebuit să afle cei care 
l-au cercetat... Dar n-au 
aflat.

Deci, „Inginerul" este în
cadrat ca proiectant I la In
stitutul de proiectări căi 
ferate din București. Ce 
face acolo? Aflăm din- 
tr-o cerere scrisă în februa
rie 1955 de „subsemnatul in-

ginerul Mircea Hrib devi
ne referent tehnic de spe
cialitate, apoi șef al eșalo
nului de studii topogeoteh- 
nice din Ministerul Trans
porturilor. Pînă în 1960 îl 
mai găsim pe posturi de e- 
conomist principal trans
porturi și inginer construc
tor la Uniunea Cooperati
velor Metalo-Chimice și U- 
niunea Cooperativelor Meș
teșugărești București. în 
1960, Mircea Hrib devine, 
nici mai mult, nici mai pu
țin, decît director adjunct 
al Institutului de fizică al 
Academiei, însărcinat cu 
probleme administrative.

Cu 
Fură 
lui V 
mele 
după
(Apropo, 
a fost judecat. încă).

în 1962, este numit con
silier tehnic (nu la vreun

ce se ocupă aici ? 
diploma de licență a
R. și „o face" pe nu- 
lui. O fotografiază, 

care o distruge, 
pentru furt nu

au semnat

atît despre viața lui 
Hrib.

★
ce surprinde dinCeea 

capul locului pe oricine se 
ocupă de eroul nostru este 
ușurința cu care timp de 
13 ani un impostor s-a dat 
drept inginer și a funcțio
nat în diferite posturi teh
nice, între care, unele, 
posturi de conducere. Ori- 
cît am dori să înțelegem 
concursul de împrejurări 
și justificări care au dus 
la perpetuarea vreme de 
aproape un deceniu și ju
mătate a unei imposturi 
grosolane, ne este imposi
bil.

Nu ne referim doar la 
faptul că avea diplome fal
se, ci și la acela că în bio
grafia sa „documentară" 
exista o lungă serie de 
inadvertențe și contradic
ții ce săreau în ochi.chiar 
la o privire superficială ; 
dar nimeni nu le-a văzut. 
Ce au făcut serviciile de 
personal în tot acest timp ? 
De ce nimeni nu a cerut 
originalul actelor pe care 
falsificatorul pretindea că le 
are ? Apoi, și ceea ce este 
mult mai important, nu nu
mai despre hîrtii este vorba. 
Cum de nu s-a văzut, din 
activitatea practică, din 
acțiunile — sau din lipsa 
de acțiune — a lui Mircea 
Hrib că diploma nu avea 
acoperirea în aur a com
petenței, a cunoștințelor 
tehnice pe care un inginer 
autentic ar fi trebuit să 
Ic aibă ?

Ce au făcut, ani și ani 
de zile, colegii săi de la di
ferite locuri de muncă ? 
Acum, mulțî ne spun că 
era un incompetent ; dar 
atunci nimeni n-a ridicat 
glasul pentru a demasca 
impostura, pentru a arăta, 
așa cum fac acum, că „in
ginerul" Hrib muncea sub 
orice critică. Chiar și în 
ședința cînd el a fost exclus 
din partid, atunci cînd vor
bitorii au veștejit activita
tea sa infracțională, ei s-au 
mulțumit (cu o excepție) 
să-l califice ca incompe
tent și dăunător, fără să 
menționeze că patru ani de 
zile au constatat aceste lu
cruri, dar au tăcut.

Tot acum, diferiți foști 
colegi se referă la atmos
fera de suspiciune, de in
timidare pe care Mircea 
Hrib ar fi instaurat-o la 
locurile lui de muncă. Șu
bred argument 1 El ar fi 
trebuit să simtă fermitatea, 
puterea comuniștilor de la 
locurile unde a „lucrat", 
să simtă că atmosfera de
vine irespirabilă pentru 
el. In locul unei opoziții 
deschise, fățișe, el a întîl- 
nit, în cel mai bun caz, 
vorbe spuse pe la colțuri, 
îndoieli exprimate între 
patru ochi Adică, exact 
ceea ce îi convenea.

Cariera escrocului s-a 
terminat. Facem însă ca
zul cunoscut opiniei publi
ce, pentru a-i pune sub 
oqhi un exemplu de im
postură, care a funcționat 
ani și ani, într-o oarecare 
măsură și din vina celor 
din jur.

George-Radu CHIROVICI

liști la noile lor posturi din județe, 
INSTITUTUL DE STUDII ȘI PRO
IECTĂRI HIDROENERGETICE din 
București (director dr. ing. Florin 
Iorgulescu) ne precizează că, deși 
nu s-a prezentat la postul unde fu
sese inițial repartizat (județul 
Alba), ing. Braica Călin s-a pre
zentat, cu aprobările de rigoare, în 
județul Mehedinți unde în prezent 
este salariat al consiliului popu
lar județean. în același sens, DI
RECȚIA INVAȚAMINT ȘI PER
SONAL din MINISTERUL SĂNĂ
TĂȚII (director conf. dr. Duțescu 
Benone) ne trimite o adresă din 
care reiese că din motive foarte în
temeiate, explicate pe larg, „co
lectivul de conducere al Ministeru
lui Sănătății a aprobat schimbarea 
repartiției absolventului Libotean 
Ștefan (despre care fusese vorba în 
articolul nostru intitulat Cîți spe
cialiști aveți — n.n.) din județul 
Vaslui în județul Satu Mare".

Referinctu-se la același articol, 
CONSILIUL POPULAR AL JUDE
ȚULUI VASLUI (prim-vicepreșe
dinte Const. Amariei) ne scrie :

„In legătură cu negația făcută de 
Șantierul de drumuri și poduri pen
tru tov ing. Moșneguțu Angela, 
s-a comunicat Direcției județene de 
drumuri și poduri Iași că această 
negație nu este valabilă, deoarece 
asemenea atribuțiuni nu intrau în 
competența Șantierului de drumuri 
și poduri, ci în competența Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular al județului Vaslui.

Pentru aceste încălcări, s-a dis
pus ca tov ing Chiriac M. și tov

Mirescu Alexandru, care 
această negație, să fie sancționați 
pe linie administrativă.

Vă mulțumim pentru 
cordat prin publicarea acestui 
ticol"

Ne exprimăm insă nedumerirea 
prilejuită de faptul că alte orga
nisme și instituții vizate in artico
lele despre redistribuirea specialiș
tilor nu au dat curs obligației le
gale de a răspunde chestiunilor ri
dicate in coloanele ziarului, ches
tiuni care le privesc direct. Aștep
tăm neîntiTziat răspunsuri de la : 
MINISTERUL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI (Scin- 
teia nr. 8 224), COMBINATUL TEX
TIL CRAIOVA. DIRECȚIA JUDE
ȚEANĂ DE INDUSTRIE LOCALA 
COVASNA, MINISTERUL INDUS
TRIEI UȘOARE, MINISTERUL IN- 
VAȚAMINTULUI (foruri amintite 
in articolul publicat in Scinteia nr. 
8 245).

Ne facem, de asemenea, dato
ria față de cititori consemnind mo
dul nesatisfăcător în care CONSI
LIUL POPULAR AL JUDEȚULUI 
PRAHOVA (prim-vicepreședinte 
ing. Vasile Chivulescu) a răspuns 
problemelor ridicate in articolul 
Azi unul., mîine altul... și „schema 
mișcării hirtiilor" s-a triplat. Di
rectorul adjunct al întreprinderii de 
legume și fructe, care la 1 martie 
1958 Avea în schemă trei ingineri 
iar astăzi are nouă, declara textual: 
„Noi cu cel mult trei ingineri 
ne-a.m descurca foarte bine". Ce 
spune consiliul popular județean 2 
„Din cele nouă posturi numai 6 
posturi sînt necesare a fi încadrate 
cu ingineri". în numai cîteva zile, 
necesarul s-a dublat. Ciudat ! Ingi
nerul Șulț Gheorghe ne declara : 
„Nu-i locul meu aici... Am crezut 
la început că o să pot aplica aici 
cunoștințele acumulate... Vreau să 
scap dintre acești patru pereți in 
care singur am intrat !.“ Consiliul 
popular „demonstrează" că om mai 
potrivit pentru l.L.F. Prahova de-

ajutorul a-
ar-

puteacit tov. Șulț cu greu s-ar putea 
găsi. Despre numirea unui inginer 
in postul de șef al C.T.C., numire 
pe care toți interlocutorii noștri au 
considerat-o ca nejustificată, ni se 
răspunde „aceasta e necesar intru- 
cit salariatul respectiv se ocupă de 
calitatea produselor...". Ca și cum 
noi am fi susținut că se ocupă de 
zborurile interplanetare I In schimb, 
nu se suflă o vorbă ca răspuns la 
întrebarea reală din articol: de ce 
este nevoie de un inginer in acest 
post 2

în același articol se semnala fap
tul că la Palatul Culturii din Plo
iești o profesoară de biologie și 
una de istorie se ocupă, ca metodis
te, de ansambluri corale și alte 
formații artistice. Directorul Pala
tului Culturii ne declara : „Dato
rită faptului că tovarășele nu sini 
în specialitate, nu pot face mare 
lucru ca metodiste. Și atunci acti
vitatea lor se rezumă la mobilizări, 
la un telefon pentru o programare 
și... cam atît".

In aceeași adresă a consiliului 
popular, după ce ni se aduce la cu
noștință că absolventa facultății de 
biologie „se ocupă de cercul foto, 
balet, artă plastică și acordeon, clu
bul de jazz și ansamblul de dan
suri", iar absolventa facultății de 
istorie de „corul palatului, camera
la, muzică ușoară și de orchestra de 
cameră" ni se spune că „ambele 
tovarășe dovedesc pasiune". Avem 
trei nedumeriri. Prima : nu cumva 
s-a procedat neștiințific incredVn- 
țîndu-i-se profesoarei de biologie 
corul și celei de istorie clubul de 
jazz 2 Nu era oare mai potrivit in
vers 2 A doua : cum se răspunde 
criticii concrete făcute de însuși di
rectorul Palatului Culturii 2 A 
treia : ce înseamnă „se ocupă" 2 Nu 
cumva exact ceea ce se semnala in 
articol: „activitatea lor se rezumă 
la. mobilizări, la un telefon pentru 
programări" 2 Ca și in cazul l.L.F., 
așteptăm și în această problemă un 
răspuns serios din partea Consiliu
lui popula^ Prahova.
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Noul sistem de salarizare și majorarea salariilor

in întreprinderile constructoare de mașini
ClND CONLUCRAREA MINISTERELOR

Bază largă pentru creșterea

eficacității muncii intr-o ramură
7

industrială de primă importanță
Presa de ieri a publicat 

Hotărirea Consiliului de 
Miniștri privind generaliza
rea noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor 
în întreprinderile construc
toare de mașini. Corespun
zător prevederilor hotărîril. 
salariile muncitorilor, ingi
nerilor, economiștilor, teh
nicienilor și funcționarilor 
din această ramură de bază 
a economiei naționale vor 
fi majorate, în medie, cu 
9,2 la sută; împreună cu 
majorarea salariilor mici, 
care a avut loc în 1967, se 
asigură pe ansamblu o creș
tere de 9,8 la sută. De a- 
ceste substanțiale sporuri 
ale salariilor beneficiază 
peste 460 000 salariați din 
întreprinderile 
construcțiilor de 
ale căror venituri 
vor fi cu circa 830 
lei mai mari față 
realizate înainte de 1 
gust 1967.

La cunoscuta întreprin
dere bucureșteană „Tim
puri noi", ziarele ce publi
cau hotărirea erau afișate 
în toate secțiile și atelierele: 
de fapt, peste tot, la trata
mente termice, forje, tur
nătorie, în secția prelu
crări mecanice, tema de 
discuție era aceeași : gene
ralizarea experimentării 
noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor.

— După primele calcule 
— ne-a spus dr. ing. Va
lentin Cosoroabă, inginerul-

CU JUDEȚUL LASĂ DE DORIT,
PIERDE ECONOMIA NAȚIONALĂ

prezent o depășire de 19 la 
sută. Anul acesta, vom ob
ține beneficii de 28 mili
oane lei, cu 8 milioane lei 
peste plan.

Din discuțiile purtate în 
întreprindere am reținut 
că noua hotărîre asigură o 
legătură mai strînsă între 
rezultatele cantitative și ca
litative ale_ fiecărei unități, 
și cîștigurile muncitorilor, 
inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționa
rilor, o corelație directă în
tre salariu și răspunderea 
în muncă, stabilindu-se în 
acest sens sarcini precise 
pentru fiecare meserie și 
funcție în parte. Cei de la 
turnătorie și forje, sau care 
lucrează pe mașini-unelte 
de mare gabarit și execută 
lucrări de complexitate 
deosebită, vor beneficia de 
salarii tarifare mai mari 
cu 5 pînă la 15 la sută, față 
de muncitorii încadrați în 
aceleași categorii, dar care 
lucrează în condiții obiș
nuite.

— Este și normal să fie 
așa, a apreciat rectificato
rul loan Cotigă, din secția 
prelucrări mecanice. Noile 
prevederi stimulează munca 
lucrătorilor de înaltă cali
ficare, pe cei care muncesc 
în condiții mai dificile, in- 
fluențînd favorabil stabi
litatea oamenilor în unită
țile în care lucrează. Eu 
sînt în uzină de 19 ani și, 
deci, voi beneficia și de 

_..o____ sporul de vechime neîntre- .
șef al întreprinderii — cî.ș- ruptă. -în. aceeași. întreprin-
tigurile realizate. în anul 
viitor de către muncitorii 
uzinei vor fi mai mari cu 
peste 2 milioane lei, iar 
cele ale personalului teh- 
nico-administrativ cu circa 
950 000 lei.

Secretarul comitetului de 
partid, tov. Patru Pavel, a 
adăugat:

— Colectivul întreprin
derii este ferm hotărît 
să-și îndeplinească inte
gral, pînă la data de 28 de
cembrie a.c., sarcinile din 
planul anual. De altfel, 
încă de la începutul aces
tei luni, uzina și-a realizat 
prevederile pe anul 1969 la 
producția destinată expor
tului, înregistrînd pînă în

colectivul de 
angrenat în 
pentru înde-

industriei 
mașini, 
anuale 

milioane 
de cele 

au-

interes de 
aici, adine 
bătălia finală 
plinirea' integrală a sarci
nilor de plan pe anul în 
curs.

— Aplicarea noilor pre
vederi — ne-a relatat 
Traian Pătrașcu, șeful ser
viciului 
seamnă 
noastră un spor anual al 
fondului de salarii de circa 
9 milioane lei. De aceste 
creșteri vor beneficia 6 419 
salariați, din care 5 475 
muncitori.

Ne-am notat cîteva exem
ple în legătură cu ridica
rea nivelului salariilor în 
această uzină. Lăcătușul 
mecanic Dumitru Gh. 
Stoica, de la secția IV 
piese de schimb, va primi 
un salariu mai mare cu 
248 lei, ajungînd la 1,714 
lei pe lună, iar maistrul 
Eugen Floscaru, din secția 
mecanică grea, va primi
2 420 lei, față de salariul 
său de bază, de pînă acum, 
de 1 775 lei. Cît privește ing 
Toma Constantin, proiec
tant principal la serviciul 
constructor-șef, prin sporu
rile de încadrare și vechi
me va primi un salariu de
3 147 lei pe lună.

Directorul general al u- 
zinei, Gheorghe Tănăsoiu, 
a ținut să spună că aplica
rea noii hotărîri a Consi
liului de .Miniștri reflectă, 
grija ■ constărită-* ’ a partidu-

salarizare — în- 
pentru uzina

— Entuziasmul este firesc 
— ne-a spus ing. Miron 
Negrilă, directorul gene
ral al uzinei. Practic, de 
noile prevederi se vor bu
cura toți cei peste 5 000 sa
lariați ai întreprinderii, 
iar sporul anual la fondul 
de salarii va fi, după un 
sumar calcul, de peste 7,5 
milioane Iei. Grijii parti
dului și statului nostru 
pentru creșterea sistemati
că a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporu
lui îi vom răspunde prin- 
tr-o muncă de calitate, le
gată nemijlocit de obiecti
vele planului pe anul vii
tor, de sarcinile trasate de 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.

Am vizitat cîteva din sec
toarele și atelierele uzinei. 
Oprindu-ne la turnătorie, 
i-am văzut pe maiștrii oțe
luri Ioan Solomon, Ion 
Schiau și muncitorul Ste
fan Span, cu ziarul în mînă, 
făcînd unele calcule.

— Mi se pare toarte 
portant și mă bucură 
odată faptul că noua
tărîre — ne spunea maistrul 
Ion Schiau — prevede sa
larii tarifare corelate cu 
norme tehnice judicios sta
bilite. cu condițiile de lu
cru efective Eu, de pildă, 
voi beneficia de o creștere 
totală de circa 500 lei a sa
lariului lunar. Sînt foarte 
mulțumit Prima noastră 
grijă ■ constă în sporirea 
productivității muncii, re- 

,ducerea consumurilor de 
metal, respectarea cu stric
tețe a termenelor de livra
re a utilajelor tehnologice.

Din sondajul nostru a 
reieșit cu claritate că noua 
hotărîre a Consiliului de 
Miniștri: reprezintă un pu
ternic stimulent în înfăp
tuirea prevederilor actua
lului cincinal și a sarcini
lor trasate de ce! de-al 
X-lea Congres al partidu
lui, privind dezvoltarea in
dustriei construcțiilor de 
mașini.

im- 
tot- 
ho-

(Urmare din pag. I)

„dere,. de. pr,emii anuale.
In uzină ni s-au prezen

tat] cîteva calcule. Tov. 
Gheorghe Barbu, muncitor 
de categoria a Vil-a în 
secția turnătorie, are acum 
un salariu de bază de 1306 
lei și a realizat 
cîștig mediu de 1 546 
Conform 
deri, în 
deplinirii sută la sută

un 
lei: 

noilor preve- 
condițiile în- 

' “ a 
normei, el va primi un sa
lariu de 1948 lei. Adău- 
gîndu-i-se și sporul de 
vechime, va realiza un sa
lariu de 2 084 lei.

Iată-ne și la Uzina de u- 
tilaj 
viște. 
fost

petrolier din Tîrgo-
Recenta hotărîre a 
primită cu deosebit

” lui-’și statului nostru peri- 
tru r'idicafiSa' nivelului de 
trai ai oamenilor muncii și 
constituie un puternic fac
tor mobilizator pentru spo
rirea productivității mun
cii, a răspunderii fiecăruia 
în muncă, pentru crește
rea eficienței activității e- 
conomice.

Și la uzinele „Indepen
dența" din Sibiu — 
un veritabil „mecanic-șef" 
pentru industria chimică, 
siderurgică, minieră, ali
mentară și altele, cu o pro
ducție anuală de peste 
26 000 tone utilaj, în mare 
parte unicate — hotărirea 
amintită a produs o vie 
satisfacție și însuflețire.

Sever UTAN 
Constaniin SOCI 
Nicolce BRUJAN

Potențialul industrial al județului 
Olt, ca și al altor județe ale țării, se 
află într-o continuă creștere. Fondu
rile materiale și bănești alocate dau 
roade, concretizîndu-se în noi și im
portante obiective productive, ridica
te la Slatina și Caracal, la Balș și 
Corabia, în alte părți ale județului. 
Abordînd unele probleme ale crește
rii economice a județului nostru, in
tr-un articol publicat in „Scînteia" 
căutam să dau un răspuns tocmai la 
întrebarea : se achită județul Olt, in 
mod corespunzător, de sarcinile de 
plan și investiții, de angajamentele 
asumate în întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid, răsplătește 
el prin fapte grija partidului și sta
tului de a-i asigura dezvoltarea mul
tilaterală pe tărîm industrial ? în 
parte, răspunsul era pozitiv ; unele 
rețineri în acest sens porneau de la 
persistența anumitor neajunsuri în 
realizarea planului de producție de 
către întreprinderi, între care și 
Uzina de aluminiu din Slatina, ale 
cărei rezultate — în primul semestru 
— nu se situau la nivelul posibilități
lor reale.

Receptiv la solicitările noastre de a 
depăși această stare de lucruri, forul 
de resort din Ministerul Industriei 
Chimice a luat măsurile cuvenite ; ca 
urmare, colectivul uzinei nu numai că 
și-a îndeplinit sarcinile de plan și an
gajamentele în anul 1969, dar a și 
realizat în plus circa 1 600 tone alu
miniu primar. Forul ei de resort, con- 
lucrîna îndeaproape cu Ministerul 
Comerțului Exterior, a putut acoperi 
operativ „golurile" în aprovizionarea 
uzinei cu cantitățile necesare de 
anozi, cocs, cît și cu alte materii pri
me. Ministerele amintite au interve
nit, în continuare, pentru asigurarea 
din vreme a bazei de materii prime 
necesare producției uzinei slătinene 
în anul viitor. Totodată, a fost bine 
pregătită investiția privind dublarea 
capacității de producție a acestei în
treprinderi. unele lucrări putînd fi 
demarate, în avans. Dar uzina 
mai are și alte probleme care 
trebuie soluționate neîntîrziat. Este 
vorba de asigurarea de către Comite
tul de Stat al Planificării a fonduri
lor necesare procurării a 900 tone de 
siliciu, achiziționării de către Ministe
rul Comerțului Exterior a clorurei de t______ . _ ___ ______ _ _ __ ,
aluminiu, asigurării de către forul și tov. Gheorghe Moldovan, ministrul 
de resort a necesarului de piese
.de schimb din import pen
tru instalațiile întreprinderii. Prin in
troducerea noului sistem de salari
zare, în uzină au crescut interesul și 
răspunderea colectivului pentru îm
bunătățirea randamentului muncii și 
a disciplinei, pentru valorificarea de 
noi .rezerve ; o dată cu încheierea ac
țiunilor întreprinse în vederea per
fecționării condițiilor de muncă in 
toate halele de electroliză, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei au po
sibilitatea de a obține noi rezultate 
de prestigiu în anul viitor

Cu toate eforturile intense depuse 
în uzina de aluminiu. în alte între
prinderi, totuși nu s-a putut preveni 
nerealizarea — în acest an, pe ansam
blul județului — a producției globale 
industriale planificate : se estimează

Ing. Nicolae LUNGU,
secretar al Comitetului judefean Olt al P.C.R.

că rămînerea în urmă la acest indi
cator se va ridica la peste 72 milioane 
lei. Numai la Fabrica de zahăr de la 
Corabia restanța va însuma circa 110 
milioane lei. Cauzele sînt multiple ; 
menținerea lor constituie, atît pen
tru noi, forurile locale, cît și pefltru 
unele organe centrale, un prilej de 
meditație foarte serioasă asupra răs
punderii cu care au fost utilizate fon
durile de investiții.

Biroul Comitetului județean de 
partid Olt, cu sprijinul Consiliului 
Economic, a analizat în cîteva rîn- 
duri cauzele intîrzierilor pe unele șan
tiere cu obiective ce urmau să intre 
în funcțiune în 1969, precum și măsu
rile de redresare. La analizele res
pective au participat miniștri și ad- 
juncți ai miniștrilor, șefi de departa
mente, care au promis tot sprijinul 
lor, la vremea aceea absolut necesar. 
Dar, pe’ parcurs s-a constatat că pro
misiunile lor au rămas, în cele mai 
multe cazuri, simple vorbe goale. Ca 
urmare a ușurinței condamnabile, ma
nifestate de către Ministerul . Indus
triei Alimentare și fostul Minister al 
Industriei Construcțiilor, Fabrica de 
zahăr de la Corabia — a cărei punere 
în funcțiune este întîrziată cu mai 
bine de un an — a. fost închisă, la 
numai o lună de zile de probe tehno
logice, datorită provizoratelor și mul
tiplelor defecțiuni tehnice. In timpul 
probelor tehnologice, deși a consu
mat aproape 50 000 tone sfeclă, fabri
ca nu a realizat decit circa 2 000 tone 
zahăr, atingîndu-se in producție un 
randament derizoriu, de numai 5 la 
sută. Pînă acolo a fost împinsă tac
tica provizoratelor, incit, ministerul 
de resort a repartizat fabricii, cred 
în necunoștință de cauză, în anul 1969, 
un plan de 26 400 tone zahăr, ceea ce 
reprezintă peste 50 la sută din ca
pacitatea ei de producție proiectată.

Noi am fost împotriva acestei prac
tici de dezinformare economică, de a- 
coperire a neajunsurilor ; la pornirea 
probelor tehnologice se afla de fața 
și tov. Gheorghe Moldovan, ministrul 
industriei alimentare; l-am informat 
atunci că, potrivit constatărilor noas
tre, fabrica nu prezintă garanții pen
tru a fi dată în producție, întrucît 
existau prea multe defecțiuni tehnice 
și provizorate. „Decît deloc, mai bine 
să producă ceva" — ne-a răspuns tov. 
ministru. Nimic de zis, așa este ! Dar 
fabrica este șubred construită ; ime
diat după punerea în funcțiune, s-a 
defectat cea mai mare.parte din in
stalații — printre care cele de ali
mentare cu apă industrială, ener
gie electrică și termică. Acum, 
o comisie sosită de la cen
tru caută vinovatul între benefi
ciar, constructor sau printre cei care 
au lucrat la instalații. Pierderile pen
tru economie sînt mari 
misibilă trecerea lor în 
Iui C-ei care au irosit

și este inad- 
contul statu- 
fondurile de

investiții și au tolerat arbitrariul 
realizarea acestei fabrici trebuie 
plătească pînă la ultimul leu 1

în 
să

Din păcate, nivelul producției in
dustriale și, în general, potențialul 
economic al județului nostru sînt 
trase înapoi și de Fabrica de conser
ve de la Caracal. Doar 65 la sută din 
hala principală de fabricație este fo
losită în scopuri productive, restul 
spațiului construit fiind transformat 
în depozite și încăperi auxiliare. Și 
în acest an, conducerea ministerului 
a făcut promisiuni privind acoperi
rea cu diferite repartiții a capacită
ții de producție disponibile a fabri
cii; dar acestea — în ultimă instan
ță — nu au fost onorate. Iată, 
deci, că tovarășii din conducerea Mi
nisterului Industriei Alimentare nu 
au reușit pînă acum să soluționeze 
problemele activității celor două fa
brici, să pună capăt pierderilor. Vor 
reuși în anul viitor ?

Pe alte șantiere de investiții din ju
deț altfel stau lucrurile ; angaja
mentele asumate în întrecerea din
tre organizațiile județene de partid 
se îndeplinesc. Cea de-a 4-a hală de 
electroliză de la uzina de aluminiu, 
a fost dată în exploatare cu 6 luni 
mai devreme față de plan ; înainte 
de termen a intrat in probe tehnolo
gice și va fi pus în funcțiune și 
turnul de pastă de aici, pentru a intra 
și el într-o corelație bună de aprovi
zionare cu necesarul de anozi al celei

de-a doua etape de dublare a capa
cității de producție de aluminiu a 
uzinei. Aprecieri pozitive se pot face 
și în cazul altor obiective productive 
în construcție, cum ar fi Uzina de 
prelucrare a aluminiului Slatina, sau 
Fabrica de osii și boghiuri de la Balș, 
care se apropie cu pași repezi de in
trarea în funcțiune, chiar mai devre
me. Reprezentanții forurilor de re
sort, inclusiv miniștrii respectivi, au 
acordat investițiilor amintite un aju
tor eficient, au conlucrat bine cu ju
dețul pentru înlăturarea operativă a 
neajunsurilor.

La recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au trasat sarcini deose
bite, de ordin calitativ, organelor de 
partid și de stat, tuturor oamenilor 
muncii, pentru ridicarea eficienței 
economice în toate domeniile de acti
vitate. Corespunzător ritmului _ înalt 
de dezvoltare a economiei naționale, 
în anul 1970 producția industrială a 
județului Olt va crește cu peste 35 la 
sută față de 1969. In anul viitor vor 
intra în funcțiune Fabrica de osii 
și boghiuri din Balș, Uzina de 
prelucrare a aluminiului și Fa
brica de produse cărbunoase din 
Slatina; totodată, vor înceoe lu
crările la alte obiective industriale și 
social-culturale. Deci, ne revin sar
cini de mare răspundere, pe care or
ganizațiile de partid, toți oamenii 
muncii din județul nostru se vor 
strădui să le îndeplinească. Conside
răm că ministerele și organele 
centrale de resort au datoria să a- 
corde un sprijin mai operativ și mai 
eficient, cu spirit de răspundere, pen
tru ca toate problemele care depă
șesc la un moment dat puterile noas
tre să fie soluționate judicios, în con
diții optime.

O PREOCUPARE UNITARA: 

® Recuperarea restanțelor 

• Depășirea planului 

® Pregătirea producției 

anului viitor
(Urmare din pag. I)

puțin de 1,3 milioane lei. Cine su
portă aceste pierderi ? Oare și în 
anul viitor ele vor afecta prețul de 
cost al produselor și rentabilitatea 
uzinei ?

Deci înseși Întreprinderile side
rurgice mai au încă multe de făcut 
pentru economisirea metalului în 
procesul de elaborare a oțelurilor și 
laminatelor — necesitate primordială 
atît pentru fiecare combinat și uzină 
în parte, cît și în relațiile de apro
vizionare dintre ele. Este o sar
cină la ordinea zilei! Nu poate 
fi trecută cu vederea, în acest 
sens, următoarea situație întîlnită în 
unele unități ale metalurgiei: unii 
specialiști cu care am discutat nu au 
știut cu precizie la ce nivel se află 
consumurile la care au ajuns, in 
comparație cu cele mai bune per
formanțe mondiale, iar alții și-au 
exprimat părerea că atingerea unor 
asemenea performanțe este dificil de 
realizat. Cu o atare optică este greu 
ca lucrurile să fie rapid urnite din 
loc !

Este cît se poate de evident fap
tul că industria metalurgică poate 
contribui din plin la înlăturarea con
sumului exagerat de metal și prin 
creșterea producției de oțeluri aliate 
superioare, livrînd întreprinderilor 
constructoare de mașini profile mul
tiple la dimensiuni fixe, corespun
zător nevoilor lor concrete. Cît de 
importantă este această sarcină sub
liniată la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. se desprinde și din investiga
țiile noastre efectuate la uzina „1 
Mai" din Ploiești — o mare consuma
toare de oțeluri și laminate, de metal 
în general.

— La noi, ne relata tov. Gheorghe 
Grădișteanu, șeful serviciului apro
vizionare al uzinei ploieștene, livra
rea altor profile decît cele necesare 
se oglindește în „maladia" derogări
lor". Anul acesta, în uzină s-au e- 
mis peste 250 de derogări în ceea ce 
privește utilizarea profilelor de me
tal. Uneori, chiar specialiștii noștri 
exagerează ; dar — în majoritatea 
cazurilor — derogările apar din cau
za întreprinderilor siderurgice.

Șeful serviciului de aprovizionare 
ne-a spus, în continuare, că siderur
gia nu onorează decît cereri de 
Ia o anumită cantitate de metal în 
sus (zeci de tone) pentru un profil 
sau altul. In plus, intervine nerit- 
micitatea livrărilor de laminate de 
metal din partea unor unități ale 
industriei metalurgice. De pildă, 90 
la sută din comenzile uzinei „1 Mai", 
în trimestrul IV al acestui an, au 
fost prevăzute să se onoreze doar de 
la 24 decembrie încolo. Ca atare, în
treprinderea ploieșteană este obliga

tă să recurgă la derogări. Nesoluțio
nată este și problema mal veche a 
programării de laminare-cadru, care 
să asigure la momentul oportun tipo- 
dimensiunile de laminate necesare 
unei producții economicoase, atît în 
uzina „1 Mai", cît și în ramura con
strucțiilor de mașini. „Să nu se gă
sească de ani de zile nici un fel de 
soluții acestei probleme ? — se în
treabă tov. ing. Gheorghe Bobaru, 
directorul uzinei. Tărăgănîndu-se re
zolvarea ei, siderurgia nu ne întin
de mina, nu ne ajută, ci ne împinge 
la irosirea metalului" — conchidea 
directorul întreprinderii ploieștene.

Adevărul este că nici uzina nu se 
străduiește să gospodărească fiecare

misia economică a Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., cît și în 
rîndul inginerilor uzinei, ideea de 
economisire a metalului în întreprin
dere este legată strîns de promova
rea acestui sistem de debitare, care 
ar pune stavilă risipei metalului. 
Poate că centrala industrială de re
sort va fi mai receptivă și nu va tă
răgăna la infinit darea în folosință 
a secției amintite, aceasta fiind în 
interesul gospodăririi judicioase a 
metalului.

Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie a.c. a indicat cu claritate 
că o deosebită atenție trebuie acor
dată, în toate ramurile economiei 
naționale, acțiunii de reproiectare a

cauze diverse, dar mai ales de or
din tehnic și organizatoric, la turnă
toria de oțel, volumul lor a crescut 
aproape cu 20 la sută față de anul 
trecut. Rebuturile produse aici apar 
mai ales la secțiile de prelucrări 
(deci și o cantitate mare de ma
noperă consumată neproductiv). Iar 
la secția mecanică II, rebuturile au 
înregistrat (din cauza „viciilor as
cunse" de turnarel o creștere cu 
20.5 la sută.

— Nu s-ar putea închide acest ro
binet de irosire a metalului ?

Ing. Anghel Petcu, consilier tehnic 
al Centralei industriale de utilaj pe
trolier, care se ocupă cu sectoarele 
calde, ne-a răspuns.

MAXIMA RĂSPUNDERE
IN GOSPODĂRIREA METALULUI!

capăt de bară, fiecare profil. In a- 
cest sens, tov. ing. Constantin Cio
can, secretar al Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R., ne spunea că 
la secția construcții metalice a uzi
nei nu se constată o grijă permanen
tă pentru folosirea rămășițelor de 
bare. Ele se adună sau nu; apoi, se 
uită de ele și cînd se declanșează 
o „curățenie generală", aceste can
tități mari de metal se expediază la 
fier vechi.

Tov. ing. Constantin Ciocan a adus 
în discuție și o altă problemă mai 
veche : debitarea centralizată a me
talului în uzina ploieșteană, prin 
care se pot evita în mare măsură 
pierderile. Știm și noi de vreo 5 ani 
că, în uzină, se tot amenajează o 
secție de acest gen. Dar și acum de
bitarea metalului se face tot ca îna
inte. Nici azi secția respectivă nu-i 
dată în exploatare. începute cu 5 ani 
în urmă, lucrările au stagnat din 
cauză că podurile rulante comandate 
la Uzina mecanică Timișoara n-au 
venit și, după cum se afirmă, nu vor 
sosi nici în semestrul I al anului 1970. 
Conducerea uzinei și forul de resort 
au acționat cît se poate de lent pen
tru a rezolva problema debitării 
centralizate a metalului. Atît la co-

produselor realizate din metal, revi
zuirii și perfecționării tehnologiilor 
de fabricație. Această sarcină — în 
contextul economisirii și valorifică
rii superioare a metalului — a făcut 
obiectul unor dezbateri aprinse în 
adunarea generală a organizației de 
partid a uzinei ploieștene. Comuniștii 
au adus aspre critici celor care 
risipesc economiile altora.

Prin ce mijloace s-a economisit 
metalul ? Mai întîi, prin activitatea 
constantă a proiectanților împotriva 
„obezității" pieselor. S-au reproiectat, 
în ultimele luni, noi și noi subansam- 
ble. De pildă, prin reproiectarea in
stalației de prevenire a erupțiilor, tip 
D. F. 14 x 350, greutatea ei a fost 
diminuată de la 9 tone la 3,5 tone, a- 
ceasta fiind cea mai redusă greutate 
cunoscută în momentul de față pe 
plan mondial. Instalațiilor de foraj în 
fabricație li s-a „ușurat" și lor greu
tatea cu 2 tone, prin reproiectarea 
sistemului pentru prepararea, circula- 
rea și depozitarea noroiului. Dar a- 
ceste economii de metal ( în total 760 
tone în anul curent) nu apar în 
scriptele contabile. De ce? O sursă de 
pierderi o constituie rebuturile. Nu 
numai că ele se mențin, dar mani
festă și o tendință de creștere. Din

— Se poate, cu o condiție : să ae 
întărească și mai mult simțul de răs
pundere la toate nivelurile. In uzină 
se manifestă neglijență la pregătirea 
turnărilor, la formare, la modelărie; 
nu toți maiștrii au ajuns șă răspundă 
direct de buna organizare a locu
lui de muncă. Nu mai vorbesc de 
marea responsabilitate a inginerului 
șef de secție, care trebuie să asi
gure, în primul rînd, o asistență teh
nică corespunzătoare în toate cele 
trei schimburi.

întărirea răspunderii — de la con
cepție la ultimul executant — iată 
deci cheia succesului în acțiunea de 
economisire a metalului la uzina „1 
Mai" în anul viitori Față de norma
tivul acestui an, colectivul uzinei 
trebuie să realizeze în 1970 o econo
mie de cel puțin 5 000 tone metal.

— Este o sarcină care trebuie în
deplinită exemplar, arăta secretarul 
comitetului de partid al uzinei, tov 
Grigore Dobre. Și, pentru aceasta, 
vom acționa nu numai asupra lichi
dării rebuturilor, ci și pentru întări
rea spiritului de răspundere în va
lorificarea metalului.

Aceeași preocupare intensă de a 
economisi metalul tinde să se facă tot 
mai mult simțită și în construcția de

nave ; principala pîrghie ce va fi fo
losită în acest scop este reproiectarea 
produselor și perfecționarea tehnolo
giilor în fabricație.

— Proiectanții și constructorii de 
nave nu uită nici un moment că 70-80 
la sută din greutatea vaselor o deține 
metalul — ne spunea ing. Corneliu 
Cloșcă, consilier la ICEPRONAV din 
Galați. Și cu cit scade cantita
tea de materiale feroase și ne
feroase utilizate pentru construc
ția unei nave, cu atît crește ca
pacitatea de transport" a acesteia. O 
maximă eficiență are deci utilizarea 
oțelurilor cu rezistențe superioare. La 
două proiecte noi, elaborate de insti
tutul nostru — nava pentru transpor
tul de marfă în vrac de 15 000 tdw și 
cargoul de 7 500 tdw — s-au redus 
consumurile prevăzute, prin extinde
rea oțelurilor aliate și înalt aliate, 

cu 90 și, respectiv. 30 tone de lami
nate.

Inginerul-șef adjunct al Uzi
nei mecanice navale Galați, Petre 
Bălăceanu, ne-a dat cîteva exemple 
de mecanisme și utilaje reproiectate, 
care au permis obținerea unor însem
nate economii de oțeluri.

— Dar economisirea în practică nu 
a fost posibilă în toate cazurile — 
ne-a relatat interlocutorul. In acest 
an, de pildă, noi am realizat vinciul 
de încărcare modernizat, mai ușor 
față de construcția inițială cu peste 
500 kg. Ce folos, dacă nu putem trece 
la fabricația lui în serie I Șantierul 
naval din Galați n-a insistat pentru a 
obține acordul beneficiarilor săi în 
vederea echipării vaselor' cu acest 
tip de vinci.

Este oare justificat că, în practică, 
strădaniile specialiștilor din proiec
tare și cercetare, de a promova so
luții constructive noi — care econo
misesc metalul — nu dau roadele 
scontate ? Iată o întrebare la care 
așteptăm răspuns din partea Centra
lei industriale de construcții navale 
și a Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

★
Problemele ridicate în ancheta 

noastră vizează, în mod concret, căi 
sigure de gospodărire mai bună a 
metalului în economia națională — 
necesitate înțeleasă nu numai ca o 
reducere a normelor de consum, ci 
și prin prisma valorificării superioa
re a acestei prețioase materii prime, 
transformării ei în mijloace tehnice 
cu însușiri la nivelul performanțelor 
mondiale. S-a văzut că specialiștii, 
colectivele de întreprinderi din in
dustria metalurgică și a construc
țiilor de mașini au capacitatea de a 
îndeplini exemplar indicațiile trasa
te în acest domeniu de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R.. Totul este să 
se persevereze hotărît și cu ma
ximă răspundere pe această cale I

Asemenea dereglări trebuie de 
urgență lichidate, iar în această 
direcție sprijinul neîntîrziat al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și al organelor de comerț 
exterior trebuie să se facă pe de
plin simțit, pentru ca uzinei ..Elec
tronica" să i se asigure condiții 
pentru un ■ demara.] viguros al pro- 
ducției din primele zile ale anului 
viitor

In continuarea raidului nostru 
ne-am oprit și la UZINA „ÎNFRĂ
ȚIREA" DIN ORADEA. Sînt bine 
cunoscute rezultatele înregistrate 
în acest an de harnicul colectiv al 
acestei uzine. în direcția moderni
zării fabricației Numai că. la un 
moment dat. sv fost scăpate din 
vedere unele sarcini cantitative 
legate de realizarea indicatorilor 
de plan fizici și valorici.

„în fiecare trimestru, uzina noas
tră și-a îndeplinit sarcinile de plan, 
ne-a spus tov. Olimpiu Șerban, șe
ful serviciului plan lată însă că, 
în prima decadă a lunii decem
brie, uzina a înregistrat o restanță 
în valoĂre de un milion lei la 
producția globală. S-a dat semna
lul de alarmă. Comitetul de direc
ție a luat o seamă de măsuri or
ganizatorice, pentru a lichida risi
pa de timp și de capacități de pro
ducție și a urmărit îndeaproape 
aprovizionarea ritmică a fiecărui 
loc de muncă, cu materii prime, 
materiale și scule".

Comitetul de partid a lansat o 
chemare către toți comuniștii ce- 
rîndu-le să se situieze în fruntea 
acțiunii de recuperare a restanței. 
Și după cîteva zile de muncă în
cordată, rezultatele au început să 
se arate: sarcinile de plan au fost 
depășite, iar restanțele s-au dimi
nuat cu fiecare zi. După 10 zile de 
muncă intensă, restanțele au scă
zut la jumătate.

Am vizitat uzina în aceste zile. 
In fiecare secție, în fiecare loc de 
muncă domnește o disciplină ri
guroasă. La secțiile de prelucrări 
mecanice și la turnătorie ne-am 
interesat de numărul absențelor și 
peste tot ni s-a răspuns : „N-avem 
nici un absent".

Directorul uzinei, tov. Constan
tin Ionescu, ne spunea cu satisfac
ție: „Vom trece cu bine peste a- 
cest mic impas. După calculele 
noastre preliminate, ne vom înde
plini planul anual cu două zile 
înainte de termen și vom realiza 
în plus o producție globală de 
1 700 000 lei și o producție marfă în 
valoare de jumătate milion lei".

— Cum v-ați pregătit pentru a- 
nul viitor?

— Deși planul de producție va 
fi cu 11 la sută mai mare decît 
în acest an, deci, evident sarcini 
cantitative sporite, ne-am propus 
și un program — aș spune cura
jos — de asimilare de noi produ
se. Noul program cuprinde și a- 
similarea unor produse, care se vor

fabrica pentru prima oară în țara 
noastră. Pentru a asigura mașini
lor noastre o eficiență economică 
cît mai ridicată, vom realiza în 
anul viitor mașini cu un grad cît 
mai mare de universalitate prin 
diversificarea și echiparea lor cît 
mai completă cu accesorii. Așa, 
de exemplu, familia de mașini de 
găurit vertical, care se va asimila, 
va fi alcătuită din 64 de variante.

Privită în ansamblu, activitatea 
colectivului ÎNTREPRINDERII DE 
PREFABRICATE „PROGRESUL" 
DIN BUCUREȘTI este pozitivă. 
El și-a îndeplinit sarcinile de 
producție olanificate pînă la 
sfîrșitul decadei a doua din de
cembrie. Alta este însă concluzia 
dacă analizăm stadiul realizării pla
nului pe sortimente. bunăoară, 
dacă la panouri mat i și stîlpi elec
trici planul s-a îndeplinit în pro
porție de 101,1 și, respectiv, 104,2 la 
sută, la alte două sortimente — pro
duse diverse și spalieri — s-au în
registrat cîteva procente sub plan, 
în schimb, la alt sortiment de ba
ză — tuburile „premo" — care nu 
are asigurată desfacerea, s-au de
pășit cifrele de plan.

Este desigur bine ca peste tot, a- 
colo unde există posibilități pentru 
depășirea unor indicatori de plan, 
acestea să fie puse în valoare. Dar 
cu o condiție : producția marfă rea
lizată suplimentar să aibă în între
gime asigurată desfacerea. Produc
ția „pentru stoc" nu interesează și 
nu trebuie să se recurgă la această 
soluție, chiar cu riscul nerealizării 
integrale a planului. Un asemenea 
mod de a gîndi și a proceda este 
neeconomic, el afectînd în final re
zultatele financiare ale activității 
întreprinderii. Nu întîmplător, în 11 
luni, întreprinderea de prefabri
cate „Progresul" a realizat planul 
de beneficii doar în proporție de 
78 la sută

Lucrurile nu par a se îmbunătăți 
nici în anul viitor, întrucît pentru 
primul trimestru nu sînt asigurate 
repaitiții și contracte la nivelul 
planului de producție. La tuburi 
„premo", de exemplu, s-au dat re
partiții numai în proporție de 14,8 
la sută Deși la spalieri pentru viță 
de vie s-au primit repartiții pentru 
întreaga cantitate din plan, iar 
contractele s-au încheiat, se men
ține încă o mare incertitudine, de
oarece aceste acte s-au primit de 
la uniunile județene ale cooperati
velor agricole de producție cu men
țiunea • spalierii se vor solicita în 
raport cu volumul creditelor acor
date C.A.P.-urilor. Ciudată proce
dură ! Cu alte cuvinte, în anul vii
tor desfacerea producției la un alt 
sortiment rămîne la latitudinea 
bunăvoinței beneficiarilor, care se 
arată deocamdată nehotărîți. Evi
dent, Centrala industrială a indus
triei prefabricatelor și Ministerul 
Industriei Materialelor de Con
strucții trebuie să clarifice această 
situație ce s-a creat nu numai la 
unitatea bucureșteană, ci și la alte 
intreprinderi similare din țară.
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Plenara Consiliului
Uniunii Naționaleâ
a Cooperativelor

Agricole de Producție
. In zilele de 22 și 23 decembrie a. c. 

a avut loc plenara Consiliului Uni
unii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

La lucrările plenarei au participat 
președinții uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de producție, 
directorii direcțiilor agricole jude
țene, ai sucursalelor Băncii Agricole, 
miniștri, șefi ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, lucrători 
din cadrul Uniunii Naționale și Mi
nisterului Agriculturii și Silvicul
turii.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii : Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

în lumina Directivelor Congresului 
al X-lea al P C.R., a ansamblului de 
măsuri adoptate de conducerea parti
dului pentru îmbunătățirea multila
terală a agriculturii cooperatiste, 
plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, în urma consultării unui măre 
număr de președinți de cooperative 
agricole de producție, specialiști, ac
tiviști de partid și de stat, a ample
lor dezbateri care au avut loc a 
adoptat o hotărîre cu privire la per
fecționarea organizării, normării și 
retribuirii muncii și unele măsuri de 
îmbunătățire a activității economice 
in cooperativele agricole de produc
ție.

Hotărîrea adoptată, care va fi dată 
publicității, urmează să stea la baza 
organizării, normării și retribuirii 
muncii în cooperativele agricole de 
producție începînd cu anul 1970.

Plenara apreciază că aplicarea mă
surilor adoptate va duce la dezvolta
rea și consolidarea economico-orga- 
nizatorică a tuturor cooperativelor 
agricole, la sporirea producției agri
cole vegetale și animale, Ia îmbună
tățirea nivelului de viață al țărăni
mii cooperatiste, la o mai bună apro
vizionare a populației cu produse 
agroalimentare; la creșterea contri
buției cooperativelor agricole la dez
voltarea întregii economii naționale.

Primind cu deosebită satisfacție 
hotărîrea adoptată de recenta plena
ră a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român privind majora
rea pensiilor țăranilor cooperatori, 
plenara a stabilit măsurile, care să 
asigure aplicarea, cu începere de la 
1 ianuarie 1970, a prevederilor aces
tei hotărîri și a adus modificări co
respunzătoare Statutului Casei de 
pensii „probînd bugetul Casei de 
pensii Țfe anul 1970.

Plenara a hotărît eliberarea' tova
rășului Vasile Vilcu din funcția de 

■ președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. ca urmare a alegerii sale în 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Plenara a ales în funcția de pre
ședinte al Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție pe 
tovarășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

La dezbaterea problemelor aflate 
pe ordinea de zi au luat cuvîntul în 
ședință plenară și in grupele de lu
cru tovarășii : Virgil Semescu, pre
ședintele C.A.P. Vișina, județul Dîm
bovița, Nicolae Lupu, vicepreședinte 
al U.J.C.A.P. Suceava, Traian An- 
dea, președintele C.A.P. Macea, ju
dețul Arad, Andrei Balint, președin
tele C.A.P. Săcele, județul Brașov, 
Teodor Maghiar, președintele C.A.P. 
Mădăras. județul Bihor, Dumitru 
Toma, președintele C A.P. Panciu, 
județul Vrancea, Ion Spătărelu, pre
ședintele C.A.P. Gh. Doja, județul 
Ialomița. Vasile Dragoș, președinte
le U.J.C.A.P. Bihor, Costică Mișcă, 
președintele C.A.P. Bucov, județul 
Prahova, Maria Zidaru, președinta 
C.A.P. Păuleșt.i, județul Satu Mare, 
Ladislau Nemeth, directorul Direc
ției agricole Covasna, Marin Panait, 
președintele C.A.P. Sălcioara, jude
țul Ialomița. Mircea Călin, președin
tele C.A.P. Ripiceni, județul Boto
șani, Emil Petrache, președintele 
U.J.C.A.P. Galați, Nicolae Hudițeanu, 
președintele C.A.P. Comana, județul 
Constanța, Dumitru Dinișor, preșe
dintele C.A.P. Goicea Mare, județul 
Dolj, Samoilă Barbă, directorul Di
recției agricole Suceava, Gheorghe 
Goina, președinție C.A.P. Sîntana, 

. județul Arad, Gavrilă Olteanu, pre
ședintele C A.P. Luna, județul Cluj, 
Tănăsie Fanea. președintele C.A.P. 
Luduș, județul Mureș, Vasile Dră- 
mașcu, președintele U.J.C.A.P. Vran
cea, Ion Rușinaru, președintele 
Băncii Agricole. Mastan Ruvin, pre
ședintele C.A.P. Românași, județul 
Sălaj, Angelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii și silviculturii, Dumitru 
Tudose, președintele C.A.P. Stoică-, 
nești, județul Oii.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Virgil Trofin.

în numele întregii țărănimi coope
ratiste. participanții Ia plenară au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, o scrisoare 
prin care-și exprimă totala adeziune 

...la politica partidului și își manifestă . 
hotărîrea de a munci, fără pregg! 
pentru înfăptuirea .exemplară. a pr.o- . 
gramului partidului’'ele infibfire a a- 
griculturii noastre cooperatiste. (Scri
soarea se publică in pag. I).

(Agerpres)

Sărbătorirea prof. dr. docent 
Gheorghe Ștefan

în cadrul unei ședințe ce a avut 
loc marți la amiază, Prezidiul Acade
miei Republicii Socialiste România a 
sărbătorit pe prof. dr. docent Gheor
ghe Stefan, membru corespondent al 
Academiei, cu prilejul împlinirii virs- 
tei de 70 ani. în cadrul ședinței, săr
bătoritul a fost felicitat călduros de 
acad. Andrei Oțetea, președintele 
secției de științe istorice a Acade
miei, acad. Emil Condurachi, directo
rul Institutului de arheologie, prof. 
Ion Nestor, membru corespondent al 
Academiei, prof. Dumitru Almaș, de 
la facultatea de istorie, Ion Barnea, 
din partea colaboratorilor, și Petre

Diaconu, din partea foștilor elevi. 
Vorbitorii au relevat bogata activitate 
în domeniile cercetării științifice și 
invățămîntului — specialitatea istoria 
veche și arheologia României — pen
tru care a fost distins, printre altele, 
cu titlurile de laureat al Premiului 
de Stat și profesor emerit. Pentru 
mărturiile de prețuire și cinstire ce 
i-au fost arătate, prof. Gheorghe Ște
fan a mulțumit și a exprimat hotă
rîrea de a munci și in viitor neobosit 
pentru progresul științei și învăță- 
mîntului din țara noastră.

(Agerpres)

Consfătuire pe tema perfecționării pregătirii practice 
a elevilor din invățămintul profesional și tehnic

în Capitală s-au desfășurat luni 
și marți lucrările unei consfătuiri pe 
țară, organizată de Ministerul învă
țământului, pe tema îmbunătățirii 
organizării și desfășurării instruirii 
practice a elevilor din școlile profe
sionale și tehnice. Participanții au 
dezbătut diferitele modalități de îm
bunătățire a pregătirii practicii 
viitorilor muncitori și tehnicieni și 
noul regulament al practicii elabo
rat de Ministerul Invățămîntului în 
colaborare cu ministerele economice 
Regulamentul prevede, printre alte
le, coordonarea practicii de către un 
colectiv alcătuit din specialiști în 
producție, directori ai școlilor pro
fesionale și tehnice și șefi de ate

liere, gradarea complexității lucră
rilor de la începerea anului școlar 
spre finele lui, paralel cu creșterea 
continuă a nivelului de pregătire a 
elevilor, participarea lor directă la 
procesul de fabricație, ca și la de
montarea, repararea și instalarea 
diferitelor subansamble ale unor ma
șini și agregate.

In timpul instruirii practice de 
inițiere cit și al practicii în produc
ție, elevii vor folosi caietul de 
practică unde vor consemna activita
tea cotidiană, evidența lucrărilor 
efectuate, sistematizarea cunoștințe
lor însușite și datele tehnice în le
gătură cu operațiile executate.

(Agerpres)

Plecarea delegației municipale 
a orașului Ankara

Delegația municipală a orașului 
Ankara, condusă de primarul Ekrem 
C. Barias, care a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră, a părăsit marți 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie

Pe aeroportul Băneasa. oaspeții au 
’fost conduși de Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Ion Cos-

ma, prim-vicepreședinte, și alți mem
bri ai Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești

Au fost de față Kâmuran GQrun, 
ambasadorul Turciei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

felicitări ziarului MUNCA 
la a 25-a aniversare

Cu prilejul aniversării a 25 de 
ani de la apariția ziarului „Mun
ca" — organ al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România -r adresăm un căl
duros salut tovărășesc și colegial 
întregului colectiv redacțional al 
ziarulu-, tuturor colaboratorilor și 
corespondenților săi voluntari, mun
citorilor care il tipăresc.

Vreme de un pătrar de veac, zia
rul „Munca" (apărut mai intîi săp- 
tămînal. sub numele „Viața sindi
cală", apoi, din 1947, zilnic) s-a a- 
firmat ca o puternică armă a sin
dicatelor, a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, în lupta' 
pentru realizarea programului mă
reț trasat de forța conducătoare a 
poporului nostru, partidul comu
nist, în bătăliile de clasă pentru cu
cerirea puterii, pentru reconstruc
ția țării și apoi in activitatea paș
nică și creatoare pentru edificarea 
societății socialiste.

Acționînd ca purtător de cuvînt al 
sindicatelor, jucînd un rol important 
in îndrumarea eforturilor clasei 
muncitoare, tuturor salariaților din 
agricultură, intelectualității, pentru

înfăptuirea industrializării socia
liste, a dezvoltării socialiste a a- 
griculturii noastre, pentru dezvol
tarea științei și culturii românești, 
„Munca" și-a cucerit pe merit pre
țuirea unor pături largi de cititori. 
Organul sindicatelor din țara noas
tră s-a afirmat ca o tribună a ex
perienței înaintate in construcția 
socialistă, un apărător al interese
lor celor ce muncesc și un impor
tant instrument de educație a ma
selor în spiritul patriotismului so
cialist și internaționalismului pro
letar

Urăm ziarului „Munca" succes 
deplin în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere trasate presei de 
către Congresul al X-lea al P.C.R. și 
expuse pe larg în cuvintarea din 25 
septembrie 1969 rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în fața zia
riștilor — sarcini de mărire a 
eficacității, a forței de pătrundere 
și de convingere, de ridicare a ni
velului ideologic și a calității pu
blicistice, de sporire a contribuției 
ziarului la lupta poporului nostru 
pentru înflorirea României socia
liste.

MUNICIPII Șl ORAȘE 

PREMIATE
Avînd în vedere rezultatele obți

nute în acțiunea de înfrumusețare și 
bună gospodărire a localităților, care 
a antrenat in acest an milioane de 
cetățeni din întreaga țară, Comisia 
centrală pentru urmărirea și îndru- 

. marea întrecerii patriotice a hotărît 
să acorde premii și mențiuni urmă
toarelor municipii și orașe :

Municipii cu peste 50 000 <1e locui
tori — premii Baia Mare I, Tg. 
Mureș II și Buzău III.

Municipii cu o populație sub 50 000 
de locuitori — premii : Tîrgoviște I. 
Tecuci II și Botoșani Ill.

Orașe cu peste 10 000 de locuitori — 
premii : Ineu I. Dorohoi II, Comă- 
nești III. Cisnădie IV și Jimbolia 
V ; mențiuni : Adjud I, Oțelul Roșu 
II și Făgăraș III.

Orașe cu o populație sub 10 000 de 
locuitori — premii : Beiuș 1, Vînju 
Mare 11. Băile Herculane III, Odo- 
bești IV și Berești V ; mențiuni : 
Predea] 1, Huedin II, Videle III, 
Sovata IV, Buziaș V. Găești VI.

Potrivit prevederilor Hotărîrii Con
siliului de Miniștri, premiile și men
țiunile ce se acordă municipiilor și 
orașelor vor consta din utilaje gos
podărești, de salubritate, de con
strucții de drumuri, aparate și in
strumente muzicale, echipament 
sportiv și alte obiecte necesare bunei 
funcționări a instituțiilor social-cul- 
turale locale Premiile și diplomele 
vor fi înmînate în cursul trimestrului 
1 al anului viitor, în cadrul unor adu
nări festive.

(Agerpres)

Premiile Festivalului

IN ZIUA DE 3 IANUARIE NU SE VA LUCRA
0 hotărîre a Consiliului de Miniștri și a Consiliului 

Central al U.G.S.R.

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri și a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor s-a 
stabilit ca în afara zilelor de 1 și 2 
ianuarie 1970 să hu. se lucreze nici în 
ziua de 3 ianuarie 1970. In acest fel, 
zilele de 1, 2. 3 și 4 ianuarie vor fi 
zile de repaus.

In compensarea timpului nelucrat 
în ziua de 3 ianuarie, angajații vor 
lucra în una din duminicile din lu
nile ianuarie sau februarie 1970, sta
bilită de conducerea, unității împreu
nă cu comitetul sindicatului.

Hotărîrea nu se aplică unităților

productive în care se desfășoară un 
proces continuu de muncă, unități
lor comerciale, de transporturi pu
blice și altor unități de servire a 
populației, precum și tuturor locuri
lor de muncă unde angajații, prin na
tura serviciului, nu au ziua de du
minică stabilită ca zi de repaus.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și comitetele executive ale con
siliilor populare vor stabili progra
mul unităților care vor asigura ser
virea populației in ziua de 3 ianua
rie 1970.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 
decembrie. In țară : Vremea va fi în 
general umedă și rece, exceptînd 
sud-vestul țârii, unde se va încălzi 
treptat. Vor cădea ninsori locale 
care, izolat, se vor transforma în la-

poviță și ploaie Vîntul va sufla 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 13 și minus 6 grade în 
jumătatea de nord a țării și între 
minus 7 și minus 2 în rest, iar ma
ximele între minus 8 și plus 2 grade. 
Ceață locală In București Vremea 

, se menține rece și umedă, cu cerul 
mai mult noros. Temporar ninsoare. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară spre sfîrșitul 
intervalului.

// SERA" FLORILOR
ÎNMIRESMATE

i

Atelierul de flori din mase 
plastice de la întreprinderea 
„Flaro"-Sibiu poate fi compa
rat cu o „seră” în care se 
cultivă peste 40 specii florale 
O adevărată „grădină” indus
trială, cu mașini de înaltă teh
nicitate încredințate unor spe
cialiști ce asiqură aici perma
nența unei primăveri veșnice 
cu flori de tot felul : trandafiri, 
qladiole și garoafe, lalele, li-

liac și marqarete, brebenei 
narcise, cale, maci și anemo
ne, de care ai fi mîndru orice 
grădinar. Florile acestea, ce 
nu se veștejesc niciodată, 
sînt desprinse parcă din de
corul lor natural, pentru ca să 
împodobească interioarele. în
miresmatele flori sibiene, cu 
nimic mai prejos de cele natu
rale, se desfac prin maqazi- 
nele de specialitate. Totodată, 
ele se exportă tn peste 10 țări.

republican al liceelor 
si școlilor de muzică » « 

și coregrafie, ediția 1969
A luat sfîrșit Festivalul republican 

al liceelor și școlilor de muzică și 
coregrafie, ediția 1969. tn cadrul 
unei festivități care a avut loc marți 
în sala „George Enescu" a Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu", ju
riul a .conferit celor mai bune forma
ții corale,- orchestrale, coregrafice, 
de muzică de cameră, precum și so
liștilor instrumentiști și dansatori, 
peste 100 de premii și mențiuni. Pe 
primul loc s-au situat ; corul clase
lor V—VIII de la Liceul de muzică 
din Timișoara, corul de muzică de 
cameră al Liceului de muzică din 
Sibiu, orchestra de coarde a Liceu
lui de muzică din Oradea și orches
tra simfonică a Liceului de muzică 
din Cluj. Au fost distinși, de aseme
nea, cu premiul I, instrumentiștii > 
Zaharie Lupu Șerban și Ilinca Du
mitrescu de la Liceul de muzică nr. 1 
din București t Tudor Horia de la 
Liceul de muzică ar. 2 din Bucu
rești ; Paul Florin de la Liceul de 
muzică din Timișoara ; Dan Atana- 
siu de la Liceul de muzică din Ga
lați, precum și dansatorii : Eugen 
Văduva și Magdalena Rovinescu de 
la Liceul de coregrafie din Bucu
rești ; Florin Brîndușe și Natalia 
Stan de la Liceul de coregrafie din 
Cluj

Juriul a mai acordat un premiu 
special liceelor de coregrafie din 
București și Cluj.

(Agerpres)
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Delegația P.C.R. care vizitează Italia 
a avut o întîlnire cu luigi teuge

ROMA 23. — Corespondentul 
Agerpres N. Puicea transmite : 
Luni la prînz, Luigi Longo, secre
tar general al Partidului Comu
nist Italian, a primit delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al PC.R,, care face o vi
zită în Italia la invitația Parti
dului Socialist Italian. Din dele

gație fac parte Roman Moldovan, 
membru al C-C. al P.C.R., și An
drei Ștefan, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R. Cu acest 
prilej, a avut loc o convorbire cor
dială, frățească, la care a partici
pat Carlo Galluzzi, membru al Di
recțiunii P.C.I. A fost, de aseme
nea, de față Iacob Ionașcu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Roma.

1

*
teatre

© Opera Română : Lacul lebedelor — 
19 30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 19,30; (sala Studio) : O femeie 
cu bani — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Nicnic — 20. 
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Un 
tramvai numit dorință — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) • Transplantarea ini
mii necunoscute — 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 
19,30.
© Teatrul 
Tango — 
© Teatrul 
de iarnă 
© Teatrul 
niile lui 
Nagvan -
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase44 
(sala Savoy) ; Varietăți ’69 — 19,30.

(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Ni- 
cuță la Tănase — 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu44 : Acul cumetrei Gurton — 
19,30.
q Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
© Circul de stat : Rapsodia suedeză 
— 16; 19,30.

csnema

10,30;Mic : Maria 1714
20.

Giulești : Visul unei nopți 
— 19,30.
„Ion Creangă44 : Năzdrăvă-

Păcală — 10; Umbra dr. 
• 16.

© Bătălia pentru Roma : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
© Valea păpușilor : FESTIVAL — 
8,30; 11. 13,30; 16; 18,45; 21,15; MELO
DIA - 8,30; 11; 13,30; 16;
MODERN - 8,30; 11; 13,30, ;
21, CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12,30.
© Prieteni fără grai : REPUBLICA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
© Băieți în haine de piele : VICTO
RIA - 8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20.45.

Pentru cei ce joacă la LOTO, 
tragerea specială organizată cu o- 
eazia Revelionului constituie un 
bun prilej de a obține noi și va
loroase premii.

Un buletin LOTO de 2 lei vă 
permite să cîștigați un autoturism, 
o excursie peste hotare sau un 
premiu în bani. Puteți participa 
și cu variante de 5, 15 lei, cu 
mai multe șanse de cîștig.

La tragerea care va avea loc la 
2 ianuarie 1970 se vor extrage 36

de numere. Premiile constau în 
autoturisme „Dacia 1 300“ și „Da
cia 1 100“, „Moskvici 408", „Sko- 
da 1 000 M.B.“, ,.Trabant 60I“, 
excursii în japonia, în Italia, pe 
ruta București — Belgrad — Za
greb — Veneția — Parma — Mi
lano — Verona — Padova — 
Triest — Kesthely — Budapesta 
— București și în Bulgaria. Pe 
lîngă acestea se vor acorda și nu
meroase premii în bani.
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De la ADAS j
ADMINISTRAȚIA ASIGU- ț 

RARILOR DE STAT anunță \ 
că tragerea de amortizare pe 
luna decembrie 1969 a asigu- 
rarilor mixte de, viață are loc < 
la 31 decembrie 1969 în ora- ? 
șui București. J

Participă la tragere asigu- > 
rările mixte de viață pentru | 
care primele sînt achitate 
la zi. |

Cu acest prilej, se vor plăti, i 
înainte de termenele stabilite < 
în polițe, sumele asigurate co- / 
respunzătoare tuturor combi- J 
națiilor de litere ieșite Ia j 
sorți. |

Fondul pus la dispoziție 
pentru această tragere de a- ț 
mortizare este nelimitat, i

ASIGURAȚI 1 ACHITA- / 
ȚI-VA DIN TIMP PRIMELE ’ 
DE ASIGURARE PENTRU A 1 
PARTICIPA CU ȘANSE | 
MARI LA ACEASTĂ TRA- ț 
GERE DE AMORTIZARE 1 l

ROMA 23. — Corespondentul. A- 
gerpres N Puicea transmite urmă
torul comunicat dat publicității la 
încheierea vizitei în Italia a delega
ției P.C.R :

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, care a tăcut o vizită în Italia 
la invitația Partidului Socialist Ita
lian, a avut - între 16 și 20 decem
brie — convorbiri la Roma cu con
ducătorii Partidului Socialist Ita-. 
lian, desfășurate într-o atmosferă 
cordială, prietenească și frățească.

Din delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Gheor
ghe Pană, membru a! Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C al P.C.R., au făcut 
parte tovarășii Roman Moldovan, 
membru al C.C. si P C.R., Andrei 
Ștefan, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C al P C.R.

Tn timpul șederii la Roma, delega
ția P.C.R. a avut convorbiri cu prin
cipalii conducători ai P.S.I. și îndeo
sebi cu tovarășii Franceso de Mar
tino, secretarul national, și Giacomo 
Mancini, vicesecretar național al 
partidului. Pietro Nenni și Riccardo 
Lombardi Delegația a purtat, de a- 
semenea. discuții cu numeroși 
membri ai Direcțiunii naționale, cu 
tovarășul Luciane de Pascalis, șeful 
tecției internaționale, și alți activiști 
din conducerea secției, precum și cu 
conducerea ziarului „Avânți", coti
dianul central al partidului

Delegația s-a întîlnit cu președin
tele grupului parlamentar socialist 
din Camera Deputaților, Antonio 
Giolitti, și cu alți membri ai con
ducerii grupului, cu președintele 
grupului parlamentar socialist din 
Senat, Giovanni Pieraccini, și cu 
membri ai conducerii grupului, cu 
lideri socialiști din conducerea celor 
trei confederații sindicale, cu Direc
țiunea națională a Federației Tinere
tului Socialist.

Tn timpul convorbirilor dintre de
legația P.C.R. și conducătorii P.S.I. 
s-a procedat la o amplă informare 
reciprocă privind situația economică 
și politică din cele două țări, acti
vitatea și preocupările celor două 
partide și s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale.

Prilejuind un prietenesc și sincer 
schimb de opinii, convorbirile au de
monstrat dorința comună a părților 
de a dezvolta tot mai mult în vii
tor relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide în pro
bleme de interes comun și, îndeo
sebi, în problemele luptei pentru

zx

întîlnire la
ROMA 23. — Corespondentul A- 

gerpres N Puicea transmite : Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv a! Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care face o vi
zită în Italia la invitația Partidului 
socialist italian, s-a întîlnit marți cu 
tovarășul Vincenzo Gatto, membru al

crearea unui sistem de securitate în 
Europa și în lume, care să garan
teze dezvoltarea liberă și indepen
dentă a popoarelor și națiunilor.

Cele două partide au subliniat 
marea însemnătate pe care o au pen
tru înfăptuirea securității și păcii în 
Europa dezvoltarea și lărgirea rela
țiilor politice, economice, țehnico- 
științifice și culturale dintre toate 
statele europene pe baza principii
lor respectării independenței, suvera
nității. ega'ității în drepturi, al nea
mestecului în treburile interne, por- 
nindu-se de la realitățile istorice sur
venite în Europa ca urmarp a ce
lui de-a) doilea război mondial.

In acest cadru s-a relevat impor
tanța convocării unei conferințe în 
problemele securității europene cu 
participarea tuturor statelor din Eu
ropa și a altor state interesate, care 
să poală deschide procesul de des
ființare a blocurilor militare și de 
renunțare la logica războiului rece, 
pentru depășirea actualei scindări a 
Europei, pentru crearea unui climat 
în care fiecare popor, fiecare na
țiune să aibă garanția . securității, 
intangibilității frontierelor și inte
grității sale teritoriale.

Părțile consideră că succesele do- 
bîndite în această direcție vor avea o 
Influență pozitivă :

— asupra situației internaționale 
tn ansamblul său, influențată încă 
negativ de continuarea agresiunii a- 
mericane1 în Vietnam. în acest cadru, 
P.C.R și P.S 1 și-au reafirmat de
plina solidaritate cu poporul și con
ducerea Republicii Democrate Viet
nam. cu Frontul de Eliberare Na
țională din Vietnamul de Sud i

— asupra soluționării politice a si
tuației din Orientul Mijlociu, care 
a dus. la „creșterea tensiunii în 
această zonă a lumii ;

— asupra reducerii amenințării la 
adresa păcii, generată de politica co
lonialistă și neocolonialistă ;

— asupra sporirii autorității orga
nizațiilor internaționale și, în pri
mul rînd. a O.N.U., care să devină pe 
deplin universală.

Constatînd numeroase convergențe 
asupra problemelor discutate, P.S.I. 
și P.C.R s-au declarat gata să-și 
unească eforturile — printr-o mai 
strînsă colaborare, bazată pe stimă 
și respect reciproc, întărită de dis
cuțiile purtate cu prilejul vizitei în 
Italia a delegației P.C.R. — pentru a 
contribui la promovarea soluțiilor 
menite să ducă la consolidarea păcii 
și securității în Europa și în lume, 
acționînd fiecare potrivit mijloace
lor și condițiilor specifice.

P. S. I. U. P.
Biroului Politic al Partidului socia
list italian al unității proletare 
(P.S.I.U.P.) și cu tovarășul Giorgio 
Migliard'. din secția internațională a 
P.S.I.U.P

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, a avut loc un 
schimb de păreri în probleme ac
tuale ale mișcării muncitorești și ale 
vieții internaționale.

Ședința Comisiei C.A.E.R.
pentru statistică

• Winnetou în Valea morții : LU
CEAFĂRUL • - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, FAVORIT - 10; 13; 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FEROVIAR - 9; 11; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
© într-o seară, un tren... : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21.
© Femeia îndărătnică : CENTRAL — 
8,30; 11, 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREAS- 
CA — 9,30; 12; 15, 18; 20.30, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
O Tinerețe fără bătrînețe : LUMINA
— 9,15—15,45 în continuare , 18,15; 
20,30.
O Program pentru copii ; DOINA — 
9—16 în continuare.
q Baladă pentru Măriuca : DOINA — 
18,15; 20,30.
© 101 dalmațieni : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare
© Războiul domnițelor : EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30. 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 
20,30.
© Blow-up : GRIVIȚA - 9—13,30 în 
continuare ; 15,45; 18,15; 20,30.
© Lupii albi : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,15; 17,45: 20.
© Căldura : BUZEȘTI - 15.30: 
20,30.

18:

e Păpușa : DACIA — 8,15—20 în con
tinuare.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
BUCEGI - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30, PACEA - 15,45; 18; 20,30.
$ Frații Karamazov : UNIREA — 15;
19.30,
• Beru și comisarul San Antonio î
LIRA - 15,30, 18; 20.30, COSMOS - 
15,30; 18; 20,15.
e Corabia nebunilor : DRUMUL SĂ
RII - 15,30; 19.
e Morții rămîn tineri : COTROCEN1 
- 15,30; 18; 20,30.
@ In împărăția Leului de argint : 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30, ARTA - 9,15—15.45 în con
tinuare ; 18,15; 20,30.
o Stelele din Eger : CRINGAȘI —
15.30, 19.
O Să trăim pînă luni : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• My fair lady î GLORIA - 9; 12,30;
16,15; 19,45.
6 Vă place Brahms ? MIORIȚA -
8.30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS - 
9—15.45 în continuare ; 18,15; 20,30.
• Sezon mort : MOȘILOR — 15,30; 19. 
O Viridiana : POPULAR - 15,30; 18;
20.30,
O Cînd se aud clopotele ; MUNCA — 
16; 18; 20.

© La Nord prin Nord-Vest : FLACĂ
RA - 15,30; 19.
q Contesa Cosei : RAHOVA — 15,30; 
19.
q Mîna cu briliante : PROGRESUL 
- 15,30; 18; 20,30.
e Baltagul : FERENTARI - 15,30; 18; 
20,15.
© Război și pace (seriile I și II) : 
VITAN - 15; 19.30.

t

18,00 Studioul pionierilor. La start... 
vacanța ! 18,30 Actualitatea muzicală. 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 Me
lodiile săptămînii. Prezintă Elly Ro
man. 19,40 Studex - Rolul mașinilor 
de calcul în cîntărirea cunoștințelor. 
20,00 Tele-cinemateca ,.Trubadurii 
diavolului4* — producție a studiouriloi 
franceze. Prezintă Henriette Yvonne 
Stahl. 22,05 Telejurnalul de noapte 
22,25 Salonul literar al televiziunii. 
Amfitrion George Macovescu. 23,05 
închiderea emisiunii.
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MOSCOVA 23 (Agerpres). — între 
17 și 21 decembrie 1969. la Moscova 
s-a desfășurat cea de-a 14-a ședință 
a Comisiei permanente a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc pen
tru statistică

La lucrările ședinței au luat parte 
delegațiile următoarelor țări mem
bre ale consiliului : Republicii 
Populare Bulgaria. Repub icii Socia
liste Cehoslovace, Republicii Demo
crate Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste România, Repu
blicii Populare Ungare, Uniunii Re
publici or Sovietice Socialiste

La lucrările ședinței au participat 
în calitate de observatori reprezen
tanții Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile sale 
care decurg din hotărîrile celei de-a 
43-a ședințe a Comitetului Executiv 
a) consiliului. privind elaborarea 
propuneri or și. recomandărilor con
crete în domeniul colaborării în pro
blemele de statistică și informații 
statistice reciproce

Comisia a examinat o serie de 
probleme metodologice de primă im
portanță din sfera statisticii și a 
adoptat recomandările corespunză
toare în scopul efectuării lucrărilor 
statutare ale comisiei, au fost adop
tate sistemul de indicatori statistici 
pentru-producția și consumul produ
selor siderurgice și un nomenclator 
unic de mărfuri perfecționat, pre
cum și indicatorii de bază și preci
zările metodo ogice pentru statistica 
desfacerii cu amănuntul, clasificarea 
elevilor, studenților, precum și indi
catorii de bază pentru turismul in
ternațional A fost adoptat, de ase
menea. programul anuarului statis
tic al țărilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc

Comisia a aprobat planul' său de

muncă pe anul 1970 pentru proble
mele- programatice și metodologice 
ale statisticii și automatizării prelu
crării informațiilor statistice.

în toate problemele examinate au 
fost adoptate recomandări corespun
zătoare

în perioada 20—21 decembrie 1969, 
participanții la ședința comisiei au 
vizitat locuri memoriale din Lenin
grad, legate de viața și activitatea 
lui V: I Lenin

Lucrările ședinței comisiei s-au 
desfășurat într-o atmosferă de pri
etenie și colaborare tovărășească.

Plenara C. C. 
al P. C. din Belgia

BRUXELLES 23 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc plenara C.C. al 
P.C din Belgia. în cadrul căreia a 
fost dezbătui raportul prezentat de 
Marc Drumaux. președintele parti
dului, cu privire la sarcinile actuale 
ale forțelor progresiste din Belgia.

In raport a fost subliniată necesi
tatea intensificării luptei împotriva 
reacțiunii. care folosește toate mij
loacele în vederea incitării divergen
țelor existente între valoni și fla
manzi Datoria tuturor forțelor de
mocratice. se subliniază în raport, 
constă în unirea rîndurilor pe baza 
unui program de luptă comun.

Plenara a ales Biroul Politic, Se
cretariatul și alte organe de condu
cere a partidului Marc Drumaux a 
fost reales în funcția de președinte 
al P.C. din Belgia.
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VIETNAMUL DE SUD

Lupte violente
Teiek C. C. al R C U. &

cu privire h centenarul

Mekonguluî
SAIGON 23 (Agerpres). — Lupte 

violente s-au desfășurat marți 
în provinciile din delta fluviu
lui Mekong între detașamente ale 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud și 
trupe saigoneze, anunță agenția 
France Presse. Cele mai îndîrjite an
gajamente s-au produs în provincia 
Chau Doc, situată la frontiera cu 
Cambodgia. în cursul luptelor s-au 
înregistrat pierderi de ambele părți, 
în regiunea platourilor înalte, arti
leria forțelor patriotice a lansat ra
chete asupra taberei Duc La, iar în 
provincia septentrională Quang Nam 
a doborît două elicoptere americane 
în ultimele 24 de ore. patrioții sud- 
vietnamezi au bombardat cu rachete 
și mortiere 17 obiective.

*
HANOI 23 (Agerpres). — Cu oca

zia împlinirii a 9 ani de la crearea 
Frontului Național de Eliberare, Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud a 
conferit distincția de „Unitate erou" 
unui număr de 28 de unități ale 
F.N.E. și titlul de „Erou al F.N.E." 
unui număr de 23 de ofițeri și sol
dați, anunță agenția de presă „Eli
berarea"

Au fost distinse unități din forțele 
regionale, de miliție și de apărare 
locală.

BONN 23 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la 22 de
cembrie, șeful reprezentanței comer
ciale a R. P. Polone la Koln, Waclaw 
Piontkowski, a făcut o vizită lui 
Gunther Harkohrt, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al R. F. 
a Germaniei, și i-a înmînat nota de

răspuns a guvernului polonez la pro
punerea cuprinsă în nota guvernu
lui R. F. a Germaniei din 24 no
iembrie 1969 cu privire la organiza
rea unui schimb de păreri în proble
mele privind relațiile dintre cele două 
țări.

f

Un interviu al tai Gustav Husak

feri /ffl K I. Lenin

★
Numărul elicopterelor pierdute de 

forțele aeriene ale S.U.A.'în războiul 
din Vietnam pînă în prezent se ri
dică la 1 430 — informează agenția 
United Press International, citind 
declarația unui purtător de cuvînt 
a! comandamentului trupelor ameri
cane dislocate pe teritoriul Vietna
mului de sud.

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — In
tr-un v interviu acordat posturilor de 
radio și televiziune ungare — și re
transmis de agenția C.TK. — Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, se ocupă de unele 
probleme actuale interne și externe 
ale Cehoslovaciei.

Referindu-se la diversele exagerări 
care se manifestă în prezent în Ceho
slovacia, G. Husak a spus că pe de o 
parte este vorba de o atitudine opor
tunistă de dreapta, pe de altă parte 
există oameni care ar vrea, intr-o 
anumită măsură, să-și ia revanșa 
pentru anul 1968. Există, de aseme
nea, anumite tendințe spre radica
lism. o atitudine plină de nerăbdare 
față de ritmul în care se îndeplinesc 
măsurile adoptate.

Primul-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a dat o apreciere pozi
tivă rezultatelor obținute de condu
cerea partidului și guvernului în re
stabilirea relațiilor normale frățești 
și tovărășești cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări socialiste frățești.

Referindu-se la problemele inter
naționale. Gustav Husak a arătat că 
Cehoslovacia are aceleași țeluri ca 
și celelalte țări socialiste, este foarte 
interesată în soluționarea probleme
lor păcii și securității în Europa. In

ce privește problema relațiilor cu 
R.F.G., G. Husak a subliniat că partea 
cehoslovacă manifestă bunăvoință 
față de stabilirea de relații normale 
cu R.F. a Germaniei, dar, se înțe
lege, pe baze noi, nu ca acelea pe 
care se situa guvernul de la Bonn în 
anii ca<-e au trecut.

In continuarea interviului, G. Hu
sak a vorbit despre situația econo
mică a .Cehoslovaciei, subliniind că 
este necesar să se rezolve multe di
ficultăți acumulate în ultimii zece 
ani și în cursul ultimului an și ju
mătate. „Noi căutăm o concepție 
proprie, adecvată economiei ceho
slovace — a spus Gustav Husak — 
întrucît nu. vrem să revenim la ve
chiul sistem de conducere prin di
rective, însă nu putem, firește, să 
continuăm conducerea absolut stihi- 
nică a producției de mărfuri care 
ne-a dus în pragul catastrofei econo
mice".

In zilele de 22 și 23 decembrie 
1969, la Moscova a avut loc ședința 
Comitetului miniștrilor apărării din 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia, constituit în conformitate 
cu hotărîrea țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată la 
Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ la 17 martie 1969.

La ședința comitetului au parti
cipat ministrul apărării populare al 
R. P. Bulgaria, general de armată 
D. Djurov : ministrul apărării națio
nale. al R. S. Cehoslovace, general
colonel M. Dzur: ministrul apărării 
naționale al R. D. Germane, gene
ral de armată H. Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Polone, general-broni W. Jaruzelski; 
ministrul torțelor armate al Repu
blicii Socialiste România, general
colonel I. Ioniță ; primul-locțiitor al 
ministrului apărării al R. P. Ungare, 
șeful statului major al Armatei popu
lare ungare, general-locotenent K. 
Czeni ; ministrul apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko : comandantul suprem al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski ; șeful statului major al

comandamentului forțelor armate 
unite ale țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, generalul de 
armată S. M. Ștemenko.

în timpul lucrărilor au fost discu
tate probleme legate de întărirea ca
pacității de apărare a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Lucrările Comitetului miniștrilor 
apărării din țările participante la 
Tratatul de Ia Varșovia s-au desfă
șurat intr-o atmosferă de deplină 
țelegere reciprocă și unitate de 
reri.

Comitetul miniștrilor apărării
la Tratatul 
adoptat hotă- 
cu privire la 
S-a stabilit ca 
comitetului să 
mai-iunie 1970.

țările participante 
de la Varșovia a 
rîri corespunzătoare 
problemele discutate, 
viitoarea ședință a 
aibă loc la Sofia, în

în- 
pă-

din

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Mi
nistrul apărării al U.R.S.S., mareșa
lul Uniunii Sovietice Andrei Gre- 
ciko, a oferit marți o masă în cin
stea miniștrilor apărării din țările 
participante la Tratatul de la Varșo
via, care au luat parte la ședința 
de la Moscova.

Masa s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, prietenească.

DECLARAȚIILE CANCELARULUI Ambasadorul României
W. BRANDT

ORIENTUL APROPIAT
® Reacții la propunerile S.U.A. privind o reglementare 
a conflictului dintre Iordania și Israel @ Conferința de la 

Rabat
WASHINGTON 23 (Agerpres). - 

Ziarul „New York Times" a publi
cat Ia 22 decembrie prevederile unui 
plan al administrației Nixon privind 
reglementarea conflictului dintre 
Israel și Iordania.

Propunerile prevăd ca Israelul și 
Iordania să ducă tratative pentru un 
acord final, sub auspiciile lui Gun
nar Jarring, în cadrul unor întîlniri 
indirecte și directe, potrivit proce
durii folosite la Rhodos în 1949 Pla
nul mai prevede i retragerea trupelor 
israeliene de pe cea mai mare par
te a teritoriului situat pe malul ves
tic a) Iordanului ; interzicerea reci
procă a actelor de violență ; reali
zarea unui acord asupra unei fron
tiere permanente, care să corespundă, 
cu mici modificări, liniei de demarca
ție dinaintea războiului din 1967; rea
lizarea unui acord cu privire la sta
tutul viitor al Ierusalimului] recu
noașterea de către Iordania a strîm- 
torii Tiran și a golfului Akaba drept 
căi internaționale de navigație : re
glementarea problemei refugiaților 
palestineni. De asemenea, planul 
cere ca cele două părți să-și recu
noască reciproc dreptul la suverani
tate, integritate teritorială, indepen
dență politică, precum și dreptul de 
a trăi în pace".

tul Apropiat. Guvernul fsraelian a 
adăugat că va respinge orice încer
care de a se impune din afară o so
luție în această regiune.

*
CAIRO 23 (Agerpres). — Ziarul 

„Al Ahram" caracterizează propune
rile americane pentru o pace iorda- 
niano-israeliană ca un mijloc de a 
„distrage atenția conducătorilor arabi 
de la țelurile lor“ la conferința de la 
Rabat El afirmă că „aceasta consti
tuie o nouă încercare a S.U.A. de a 
crea o atmosferă a posibilității 
păcii". în momentul cînd reprezen
tanții statelor arabe s-au întrunit la 
Rabat pentru a elabora o strategie 
comună în vederea reglementării 
conflictului din această regiune prin 
întărirea 
tinene și 
pate.

BONN 23 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „Neue Ruhr Zeitung", cancela
rul R.F. a Germaniei. Willy Brandl, a 
apreciat că va fi, poate, posibil să se 
pregătească terenul pentru începerea 
primei l'aze a negocierilor cu Repu
blica Democrată Germană chiar îna
inte de a formula un răspuns la pro
punerile președintelui Consiliului de 
Stat al R.D.G., Walter Ulbricht, răs
puns pe care intenționează să îl dea 
în raportul cu privire la situația din 
R. F. a Germaniei, pe care îl va pre
zenta în fața Bundestagului la 14 ia
nuarie. Cancelarul vest-german a

subliniat că negocierile și tratativele 
cu U.R.S.S., R P. Polonă și R.D.G. 
trebuie privite „fără iluzii, dar nu cu 
dezamăgire". El a afirmat că guver
nul său este gata să negocieze pe 
baza egalității în drepturi și a nedis- 
criminării partenerului, in funcție de 
trei criterii : respectarea integrității 
teritoriale, a existenței statului și ne- 
recurgerea la torță. Reterindu-se la 
eventualitatea încheierii unor acor
duri între R.F a Germaniei și R.D. 
Germană. Brandt a precizat că aceste 
acorduri nu înseamnă că trebuie „să 
fie inferioare acelora semnate cu un 
alt stat".

Q 8 ■ G E H

agențiile de presă

mișcării de rezistență pales- 
eiiberarea teritoriilor ocu-

★
23 (Agerpres). Organiza- 

i eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a respins planul american 
privind o reglementare pașnică între 
Iordania și Israel — a declarat la 
Cairo un purtător de cuvînt al aces
teia.

CAIRO 
ția pentru 
(O.E.P.) a ri

*
(Agerpres). — In- 
oficial publicat la

TEL-AVIV 23 
tr-un comunicat 
22 decembrie, după o ședință extra
ordinară a cabinetului. Israelul a 
respins ultimele propuneri america
ne privind o reglementare în Orien-

★
RABAT 23. — Corespondentul A- 

gerpres C. Benga transmite : Marți 
au continuat lucrările celei de-a 5-a 
conferințe arabe la nivel înalt de la 
Rabat. Șefii de delegații au convenit 
ca paralel cu reuniunea plenară să 
se desfășoare convorbiri bilaterale 
în vederea eliminării unor diver
gențe ivite pe parcursul dezbaterilor.

Schimbarea instrumente
lor de ratificare a acordu
lui comercial dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Argentina, semnat 
la București la 3 aprilie a.c., a avut 
loc luni la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Argentinei, Din partea ar- 
gentineană documentele au fost sem
nate de Juan Martin, ministrul afa
cerilor externe al Argentinei, iar din 
partea română de Victor 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Bepublicii 
Bomânia la Buenos Aires.

„Le Populaire" și-a înce
tat apariția. La 23 decembrie a 
apărut ultimul număr al ziarului „Le 
Populaire", organul Partidului so
cialist francez, tn articolul de fond 
al ziarului se arată că încetarea apa
riției sale se datorește greutăților fi
nanciare. El va fi înlocuit de la 1 ia
nuarie cu un buletin cotidian de in
formații șapirografiat.

în interesul păcii și
în presă 

cu privire 
între Walter Ulbricht, 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
și Gustav Heinemann, președintele 
R. F. a Germaniei Răspunzind la 
propunerea făcută de Walter Ul
bricht pentru începerea de tratative 
între cele două state germane, Gustav 
Heinemann a salutat această propu
nere. C dată cu mesajul său, preșe
dintele R. D. Germane a trimis pro
iectul unui „tratat eu privire la sta
bilirea de relații egale în drepturi 
intre R.F.G și R.D.G.". Președintele 
R.F.G. a comunicat că propunerile a- 
vansate de R.DG. vor fi examinate 
de guvernul federal, care urmează să 
ia cit mai urgent atitudine fată de 
ele.

Desigur, contactele și începerea de 
tratative în vederea normalizării re
lațiilor dintre ele au o deosebită im
portanță în primul rînd pentru cele 
două state german" i în același timp, 
este evident că ele afectează ansam
blul vieții politice în Europa și în 
lume. Este binecunoscut că proble
ma relațiilor dintre cele două state 
germane, precum și a relațiilor ce
lorlalte state cu el* ocupă un loc im
portant în contextul preocupărilor 
pentru îmbunătățirea climatului po
litic în Europa și înfăptuirea secu
rității europene Este dorința vie a 
opiniei publice ca această problemă 
să nu constituie o sursă de încor
dare și tensiune, ci. dimpotrivă so
luționarea ei pozitivă, constructivă 
să favorizeze destinderea si progre
sul în rezolvarea altor probleme in
ternaționale de care depinde conso
lidarea păcii pe continentul euro
pean.

au fost publicate știrile 
la schimbul de mesaje 

președintele

celelalteRomânia, împreună cu 
forțe democratice și progresiste, sub
liniază în permanență că în aborda
rea problemelor securității europene 
trebuie să se pornească de Ia condi
țiile istorice create pe continent 
după cel de-al doilea război mon
dial și, în primul rînd, de la re
cunoașterea existenței celor două 

------— Republica Demo- 
3 Fede- 

a Germaniei. Aceasta presu- 
stabilirea și dezvoltarea rela- 
cu ambele state, numai astfel

state germane — Republica 
erată Germană și Republica 
rală ~ 
pune 
țiilor 
putîndu-se asigura participarea lor, 
pe bază de egalitate. împreună cu 
celelalte națiuni europene, la so
luționarea problemelor mari ale con
tinentului nostru, la întărirea păcii 
mondiale Tocmai în scopul asigu
rării condițiilor ca cele două state 
germane să-și aducă contribuția la 
eforturile generale pentru pace, țara 
noastră relevă necesitatea admiterii 
R.D.G și R.F.G în O.N.U.. pe baza 
egalității in drepturi cu toate statele 
lumii

Recunoașterea Republicii Demo
crate Germane — stat independent 
și suveran — este o cerință majoră 
a vieții internaționale, pentru a că~- 
rei înfăptuire se pronunță ferm po
porul nostru, guvernul român, ca și 
pături largi ale opiniei publice eu
ropene, inclusiv oameni politici rea
liști din numeroase țări europene 
Exprimînd incă o dată ooziția con
secventă a țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a arătat la re
centa plenară a C.C al PC.R i „Do
resc, totodată, să menționez în ca
drul plenarei, in spiritul politicii ge-

KUWEIT 23 (Agerpres) - Șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al-Jaber, prinț 
moștenitor și prim-ministru al Ku
weitului, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Ku
weit. Ștefan Cleja Cu acest prilej 
a avut loc 
de interes 
desfășurat

o convorbire în probleme 
reciproc. întrevederea s-a 
într-o atmosferă cordială

MOSCOVA 23 (Agerpres). — A- 
genția TASS transmite că au fost 
date publicității Tezele C.C. al 
P.C.U.S cu privire la centenarul naș
terii lui V I. Lenin (aprilie 1970).

Acest document cuprinde patru ca
pitole intitulate : „Lenin — înteme
ietorul partidului proletar de tip 
nou, teoretician și conducător al re
voluției socialiste", „Socialismul — 
întruchiparea ideilor leninismului", 
„Leninismul — steagul de luptă al 
popoarelor împotriva imperialismu
lui. pentru reînnoirea revoluționară 
a lumii". „Pe calea lui Lenin — spre 
comunism".

în acest document al Comitetului 
Central al P.C.U S. se subliniază că 
poporul sovietic, continuînd opera 
lui Lenin, întărește solidaritatea in- 
ternaționalistă cu popoarele țărilor 
socialiste, cu clasa muncitoare inter
națională. cu luptătorii pentru demo
crație și eliberare națională, pentru 
pace trainică, democrație și socialism, 
pentru triumful ideilor marxism-le- 
ninismului.

Lemn a fost cel mai mare om de 
știință in revoluție și revoluționar în 
știință, care a deschis o etapă nouă 
în dezvoltarea teoriei marxiste, a îm
bogățit toate părțile componente ale 
marxismului — filozofia, economia 
politică și comunismul științific.

Viabilitatea noii orînduiri — se spu
ne in teze — s-a manifestat în ca
pacitatea sa de a-și face drum în cele 
mai diferite condiții, de a găsi di
verse forme de înfăptuire a unor 
sarcini soeial-culturale asemănătoa
re. Așa cum a prevăzut Lenin, fie
care națiune iși aduce „specificul său 
într-o formă sau alta de democra
ție, într-o particularitate sau alta de 
dictatură a proletariatului, intr-un 
ritm sau altul de transformare socia
listă a diverselor laturi ale vieții so
ciale".

Relațiile interstatale ale țărilor so
cialiste se caracterizează prin comu
nitatea intereselor fundamentale. 
Țările frățești sînt unite prin ideo
logia marxist-leninistă, prin țelurile 
comune ale construcției socialismu
lui și comunismului. Ele au sarcini 
identice in lupta împotriva capitalis
mului și a politicii sale imperialiste.

Instaurarea sistemului mondial so
cialist — se spune în teze — este 
un proces complicat și complex, le
gat de lichidarea unor greuțăți de 
ordin obiectiv și subiectiv. Se sta
bilesc relații și o colaborare fră
țească între țări cu niveluri econo
mice, cu tradiții și 
culturale, structuri 
ferite.

legături istorico- 
sociale foarte di-

® ®

transmit:
considerîndu-le 

încercare de a
veniturile bugetare, 
inflaționiste. într-o 
preveni vetoul prezidențial, Congre
sul a hotărît ca sporirea nivelului ve
niturilor scutite de impozit să aibă loc 
treptat pînă în 1973.

Florescu, 
ministru 

Socialiste

fîncheta asupra atentate
lor de Ia Milano și Roma. 
Arestarea unui individ suspect la Bari 
și depoziția unui martor care a afir
mat că ar fi „văzut" pe autorii aten
tatului de la Milano sînt noile ele-

mente ale anchetei asupra atentateloi 
de la Milano și Roma, care au avut 
loc la 12 decembrie. Cel arestat la 
Bari se numește Aniello d’Errico și îi 
cunoaște pe Giuseppe Pinelli (care s-a 
sinucis în timpul anchetei) și pe Piero 
Valpreda, aflat în stare de arest în 
prezent la Roma. Noul martor este 
un industriaș din Bergamo, care a 
afirmat că ar fi văzut un bărbat și o 
femeie ieșind în fugă de la Banca na
țională a agriculturii din Milano cu 
cîteva clipe înaintea exploziei.

Kuweitul și Arabia Sau- 
dită au încheiat un acord 
privind împărțirea așa-numitei „zone 
neutre", bogate în zăcăminte petro
lifere, care a constituit în ultimii ani 
obiectul unui litigiu între cele două 
țări. Acordul a fost semnat de mi
niștrii pentru problemele petroliere ai 
celor două state.

state germane,

securității
nerale a partidului nostru, că Româ
nia consideră necesar să se realizeze 
recunoașterea de către toate statele 
a Republicii Democrate Germane si 
să se ajungă la relații pe 
tului internațional intre 
Democrată Germană și 
Federală a Germaniei"

A devenit un adevăr 
confirmat de întreaga 

internațională, că 
tru a se ajunge la rezolvarea 
problemelor internaționale eomp'i- 
cate și litigioase ale lumii contem
porane. la normalizarea și dezvolta
rea relațiilor interstatale, nu există 
decît o [Singură cale eficientă — 
aceea a contactelor, a discuțiilor și 
negocierilor de la stat la stat, de la 
guvern la guvern, a întîlnirilor și 
convorbirilor bi și multilaterale. Nu
mai pe această cale — singura sănă
toasă. rațională - se pot găsi de 
comun acord soluții corespunzătoare 
problemelor nerezolvate, se poate a- 
junge la înțelegere; și apropiere. De 
aceea, opinia publică întîmpină 
aprobare! și satisfacție orice pas me
nit să favorizeze contactele și tra
tativele între state în acest cadru 
ea salută începerea convorbirilor 
dintre Uniunea Sovietică și Repu
blica Federală a Germaniei în legă
tură cu un acord ■ privind renunțarea 
la folosirea forței, precum și per
spectiva organizării unui schimb de 
păreri polono—vest-german privind 
relațiile dintre cele două țări

Faptul că acum s-a realizat 
consens intre R D.G. și R.F.G. 
privește începerea de tratative

baza drep- 
Republica 
Republica

incontcsta- 
evo- 
pen-

cu

un
ceîn 

între

europene
ele constituie, fără îndoială, o expre
sie a schimbărilor pozitive care au 
loc pe continentul european. Aceste 
schimbări își găsesc reflectare și în 
tendințele realiste ce se manifestă 
în Republica Federală a Germaniei. 
Este semnificativ în acest sens că în 
declarația-program a actualului gu
vern Brandt — Scheel se recunoaș
te realitatea existenței celor două sta- 

i’>te germane și se manifestă dorința 
de a dezvolta relații cu guvernul 
R.D.G. Tratativele între R.D.G. și 
R.F.G. vor fi, fără îndoială, utile și 
ele pot să dea rezultate pozitive atît 
pentru interesele celor două state, cît 
și pentru îmbunătățirea ambianței 
politice generale

Desigur, problemele nu sînt sim
ple și la rezolvarea lor nu se poa
te ajunge cît ai bate- din palme ; dar 
dară intre cele două state germane 
se vor angaja discuții și negocieri, 
dacă acestea se vor purta in spiritul 
egalității suverane, al înțelegerii și 
receptivității față de interesul reci
proc. se ponte înainta treptat spre 
rezolvarea pioblemelor. oricît de 
complicate și spinoase ar fi ele.

Opinia publică din țara noastră are 
convingerea că acordul de a se în
cepe tratative între R.D.G. și R.F.G. 
reprezintă un pas binevenit și con
stituie o contribuție prețioasă la evo
luția pozitivă a evenimentelor. la 
realizarea dezideratului major al po
poarelor de a vedea statornicindu-se 
în Europa și în lume condiții de 
pace. securitate. înțelegere și coo
perare internațională

Ion FINTÎNARU

Un acord sovieto-francez 
care prevede extinderea colaborării în 
domeniul transporturilor aeriene a fost 
semnat marți la Paris. Potrivit docu
mentului, companiile aeriene „Aii 
France" și „Aeroflot" vor începe în 
aprilie 1970 exploatarea în comun a 
noii linii aeriene Paris—Moscova—To
kio, pe deasupra teritoriului U.R.S.S.

în Uniunea Sovietică au 
fost lansați marți sateliții 
artificiali /ai 
„Cosmos-316" 
mos-317", la bordul cărora este 
instalat aparataj științific destinat 
continuării cercetărilor în spațiul 
cosmic.

în actuala etapă a întrecerii dintra 
cele două . sisteme răsună deosebit 
de actual cuvintele lui Lenin că 
principala pîrghie cu ajutorul căreia 
socialismul exercită o înriurire asu
pra revoluției mondiale rezidă în po
litica sa economică, în crearea fun
damentului economic al societății noi 
superioare forțelor de producție ale 
capitalismului.

Lupta dintre cele două ideologii 
— cea socialistă și cea burgheză — 
reflectă, după cum sublinia Lenin, 
caracterul de neîmpăcat al poziți
ilor de clasă ale proletariatului 
ale burgheziei, caracterul opus 
celor două sisteme sociale. „* 
mea cuprinsă de lupta de clasă nu 
există și nu poate exista nici o ideo
logie in afara clasei sau deasupra 
clasei", se spune în teze.

Obiectivul activității P.C.U.S. in 
domeniul politicii externe constă în 
a asigura condițiile pașnice pentru 
construirea socialismului și comunis
mului, a crea o atmosferă optimă 
pentru lupta de eliberare a oameni
lor muncii din toate țările, pentru 
progresul social și economic al tu
turor popoarelor. Totodată, se subli
niază în teze, coexistența pașnică 
presupune o acerbă luptă politică, 
economică și ideologică între socia
lism și capitalism, clasa muncitoare 
și burghezie. „Ea nu are\ nimic co
mun cu pacea între clase, fi nu pune 
nici cel mai mic semn > îndoială 
în legătură cu dreptul s.ktu al po
poarelor împilate de a folosi toate 
mijloacele în vederea eliberării lor, 
pînă la lupta armată".

Tezele amintesc că Lenin s-a 
preocupat în permanență de restabi
lirea unității clasei muncitoare. Le
nin a elaborat concepția unui front 
muncitoresc unit, concepție care a 
intrat în arsenalul partidelor comu
niste.

în teze este caracterizată situația 
țărănimii în țările capitaliste, poziția 
intelectualității progresiste, păturilor 
mijlocii de la orașe. Documentul 
subliniază înalta prețuire pe care- o 
dau comuniștii avîntului mișcării de 
tineret, inclusiv a studențimii.

îmbinarea justă a naționalului și 
internaționalului în activitatea parti
delor proletare, a întregii mișcări 
revoluționare a fost considerată de 
Lenin drept problema centrală a po
liticii internaționaliste — se 
în Tezele C.C. al P.C.U.S.

„Pronunțiridu-se împotriva 
rui nihilism național. Lenin 
vâța pe revoluționari să țină 
în mod consecvent de interesele na
ționalii. să apere principiile egalită
ții în drepturi ale. tuturor națiuni
lor, drepturile lor la autodetermi
nare, la dezvoltarea lor indepen
dentă".

„Unitatea nu este încălcată în ele
mentele ei fundamentale, viPV 
sențiale, ci, potrivit lui Leh'., -tste 
asigurată de diversitatea în^iietalii, 
de particularitățile locale în modul 
de abordare a unei probleme"

In Tezele C.C al P.C.U.S se sub'i- 
niază că cel mai bun mijloc pentruN 
lichidarea divergențelor din mișcarea 
comunistă internațională este lupta 
concretă pentru țelurile comune. 
„Unitatea nu este o declarație, nu 
este o frază, ea se cucerește în ac- 
țiunile comune și în lupta comună".

în încheierea tezelor se arată 
„Ideile lui V 1 Lenin sînt întru
chipate în activitatea comuniștilor, 
în lupta clasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii, în dezvolta
rea ascendentă a socialismului și co
munismului. în progresul social de 
neînfrînt al omenirii. Numele șl 
opera lui Lenin vor trăi de-a pu
ruri I".

Și 
al 

,în lu-

spune

orică- 
îi în- 
seama

e-

Pămîntului 
și „Cos-

MESAJ AL DIRECTORULUI 
GENERAL AL UNESCO

Fidel Castro, primul-mi- 
nistru al Cubei, a rostit o 
CUVÎntare în fata absolvenților 
Facultății economice a Universității 
din Havana. El a relevat că, în pre
zent, în Cuba există toate posibilită
țile pentru o dezvoltare economică ra
pidă. Vorbitorul s-a ocupat pe larg de 
sarcina de a se produce în anul 1970 
zece milioane tone de zahăr, iar pînâ 
în anul 1980 — 20 milioane tone, 
subliniind că aceasta este o bătălie 
grea, pe care o duce întreaga țară. 
Fidel Castro a arătat, de asemenea, 
că în viitorii ani vor trebui să se 
construiască în Cuba uzine siderur
gice, petrochimice, să se treacă la pro
ducția de tractoare, autocamioane, au
tobuze etc.

Epidemia de gripă care 
bînîuie în Franța 3 afectat a- 
proâpe jumătate din populația țării. 
Pentru a se evita aglomerările de oa
meni, numeroase instituții și maga
zine au fost închise, iar multe cine
matografe și teatre și-au amînat spec
tacolele.

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, va vizita 10 
țări în cursul călătoriei pe care o 
va face în Asia și Oceania, între 26 
decembrie și 19 ianuarie în acest 
turneu, el va fi însoțit de astronauții 
Thomas Stafford și Eugene Cernan, 
care au făcut parte din echipajul na
vei cosmice „Apollo-I0“.

PARIS 23 (Agerpres). — Cu prile
jul noului an. Rene Maheu, direc
torul general al UNESCO, a adresat 
un mesaj tuturor țărilor lumii in 
care le invită „să facă totul pentru 
ca anul 1970 — care a fost procla
mat Anul internațional al educației 
— să fie marcat de progrese impor
tante atit calitative, cit și cantitative 
in acest domeniu"

Maheu a subliniat in mesajul său 
că analfabetismul este una dintre cele 
mai grave plăgi ale omenirii. Invo- 
cind dreptul fiecărui om la educație 
ca un drept ta progres și la reînnoi
re, directorul general al UNESCO a 
proclamat deschis Anul internațional 
al educației, chemind popoarele la o 
întrecere generoasă și la o cooperare 
binefăcătoare între state, pentru asi
gurarea succesului acestei acțiuni.

Incepind de luni, ziarul „Le 
Monde" are un nou director in 
persoana lui Jacques Fauvet. 
care a preluat noua sa funcție 
de la Hubert Beuve-Mery Cu 
acest prilej, cotidianul parizian 
a apărut intr-un număr special, 
care arată, printre altele, că în 
momentul de față „Le Monde" 
dispune de 141 de ziariști, căro
ra l* se adaugă 26 de corespon
denți in străinătate și o sută de 
critici, cronicari și foiletoniști.

Senatul și Camera Repre
zentanților din S.U.A. au a- 
doptat proiectul de lege pri
vind reforma fiscală, care 
prevede majorarea nivelului venituri
lor neimpozabile, sporirea asistentei 
acordate în cadrul asigurărilor sociale 
și reduce posibilitatea evaziunilor 
fiscale încă în cursul dezbaterii pro
iectului, administrația și-a exprimat 
dezacordul cu unele din prevederile 
sale de natură să reducă substanțial

„Vrăjitorie" sub influența

WASHINGTON 23 
(Agerpres). — După a- 
restarea 
Manson, 
incitat 
crimelor 
Air și de 
soților Labiănca în 
luna august anul aces
ta. poliția din Califor
nia a primit noi infor
mații în legătură cu 
„ritualurile de vrăjito
rie" ale numeroaselor 
bande de hippies, răs- 
pîndite în zonele ves
tice ale Statelor Unite, 
în prezent, poliția din 
San Jose (California) 
continuă ancheta în
cepută in urmă cu 
cinci luni în legătură 
cu asasinarea a două 
tinere. Kathleen Snoo- 
zy de 15 ani. și Debo
rah Urlong ale căror 
corpuri au tost deseo- 
oerite la 2 august cu

lui Charles 
acuzat de a fi 
la comiterea 
de la vila Bel 

asasinarea 
Labia nea

drogurilor
răni provocate de cu
țite.

Poliția deține infor
mații potrivit cărora 
unul dintre ritualurile 
unei „familii" de hip
pies constă în consu
marea sîngelui anima
lelor „sacrificate". Un 
purtător de cuvînt al 
poliției a declarat că 
in regiunea muntoasă 
Santa Cruz, ta nord de 
San Francisco, frec
ventată de numeroase 
„familii", au fost des
coperite în ultimele 18 
luni numeroase encla
ve* de eîini sfîrtecați 
și fără sînge în plus, 
un tînăr de 22 de ani 
Larry Gayle Kittle, a- 
flat în închisoarea din 
Santa Cruz a recunos
cut că a participat la 
ritualuri de acest fel. 
afirmînd că și ei se

consideră un „vrăjitor*. 
Și alți tineri au decla
rat că au 
ceremonii 
în cursul 
soanele 
trebuiau 
animalele

Din informațiile pri
mite de poliție reiese 
că „vrăjitorii" vărsau 
în băutura rituală, ofe
rită candidatilor care 
se inițiau, o doză din 
stupefiantul „LSD“.

..Este cutremurător 
să constați. remarca 
un ofițer de poliție 
din Santa Cruz, că nu
meroși tineri, creduli, 
izolați de societate, 
sint capabili să comită 
acte criminale sub in
fluența drogurilor, cre- 
zînd in puterile supra
naturale ale ..vrăjito
rilor" moderni de tipul 
lui Charles Manson".

asistat la 
de inițiere 

cărora per- 
„intronate" 

să mănînce 
aproape vii.
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