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Acolo unde omul 
este 

măsura creației

INVESTIȚIILE
În primul rînd, respectarea 

termenului de punere în funcțiune 
a noilor capacități de producție!

în acest an — ultimul din actua
lul cincinal — urmează să fie in
vestite în sute de noi obiective eco
nomice și social-culturale circa 67 
miliarde de lei din fondurile cen
tralizate ale statului și încă alte a- 
proape 12 miliarde de lei din cele 
necentralizate. Indiscutabil, este un 
volum impresionant, însă experiența 
a demonstrat că dinamismul conti
nuu și rapid al întregii economii 
naționale poate fi susținut prin în
făptuirea unui program tot mai am
plu de investiții. Pentru a defini mai 
clar cota pe care urmează să o a- 
tingem, amintesc că volumul inves
tițiilor ce va fi executat în acest an 
din fondurile statului este mai mare 
cu aproape 75 la sută decît nivelul 
realizat în primul an al cincinalului 
în curs. însemnătatea sarcinilor în 
acest domeniu apare cu atît mai 
pregnant cu cît, în acest an, va tre
bui să fie încheiată execuția a 740 
obiective și capacități și, concomitent, 
să înceapă lucrările la alte 250 de 
obiective. Tocmai importanța și 
rolul bine precizat în plan al fiecă
ruia dintre noile obiective, pentru 
sporirea potențialului economic al 
țării, le-a avut în vedere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită ■ la încheierea lucrărilor fale-" 
narei C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, atunci cînd a subliniat că asi
gurarea punerii la termen în func
țiune * noilor obiective și atingerea
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cît mai rapidă a parametrilor proiec
tați la aceste capacități constituie 
problema centrală a activității de in
vestiții din acest an.

Orientarea eforturilor tuturor fac
torilor care participă la înfăptuirea 
programului de investiții al țării, în 
direcția asigurării punerii în func
țiune la termen a tuturor obiective
lor și capacităților productive pla
nificate este determinată de multiple 
și profunde raționamente economice, 
între acestea, primordială este ne
cesitatea de a se crea condițiile ma
teriale în vederea realizării sporuri
lor înalte de producție prevăzute să 
se obțină în acest an. Atingerea unui 
ritm de creștere a producției indus
triale de 11,3 la sută, cum se pre
vede în planul pe acest an, este ne
mijlocit legată de respectarea necon
diționată a termenelor de intrare în 
producție a tuturor capacităților pre
văzute. Se cuvine remarcat faptul că 
în unele ramuri ale economiei, cum 
sînt construcția de mașini, industria 
chimică, industria materialelor de 
construcție, industria ușoară și ali
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mentară, realizarea sporurilor plani
ficate de producție, de acumulări și 
sarcinile la export depind în cea mai 
mare măsură de noile obiective și 
capacități ce urmează să intre în ex
ploatare în acest an. în acest con
text, orice reducere a duratelor de 
execuție și darea în funcțiune înainte 
de termen a noilor obiective pe capa
cități nu poate genera decît avan
taje pentru economie t după cum 
orice întîrziere este de natură să 
declanșeze ample consecințe negative 
atît în ramura respectivă, cît și pe 
ansamblul economiei, ținînd seama 
de corelațiile planului economic.

Mai mult decît în anii anteriori, 
realizarea exemplară a planului de 
punere în funcțiune devine esențială 
și pentru faptul că anul 1970 consti
tuie puntea de legătură între actua
lul cincinal și cincinalul următor. în 
acest an urmează să pregătim con
dițiile pentru trecerea cu succes la 
realizarea sarcinilor viitorului cin
cinal, al căror grad de complexitate 
a fost subliniat pe deplin în docu
mentele Congresului al X-lea al 
partidului. Intrarea în funcțiune la 
termen, de exemplu, a noilor capaci
tăți de la Combinatul siderurgic de 
la Galați, Uzina de țevi din Roman 
sauuzina „Electroputere" ' din 
Craiova, a celor 400 MW de la Cen
trala termoelectrică — Deva sau a 
primului grup de 170 MW al Hidro
centralei de la Porțile de Fier con
diționează hotărîtor atît realizarea 
sarcinilor din acest an la producția 
de laminate, aparatură electrică, e- 
nergie electrică, cît mai ales atinge
rea ritmurilor înalte cu care debu
tează viitorul cincinal în aceste do
menii.

Avem datoria să ne preocupăm 
stăruitor în acest an de asigurarea

(Continuare în pag. a III-a)

Organizațiile județene de partid 
răspund chemărilor la

ÎNTRECEREA 
SOCIALISTĂ

Angajamentele exprimă convingerea 
fermă a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, că in toate unitățile de producție 

industrială sau agricolă
■ se poate munci mai bine
■ se poate produce mai mult, 

mai bun si mai ieftin
J

■ se poate obține
un randament mai mare

Nu există sarcină economică, 
de ordin cantitativ sau calitativ, 
care să nu poată fi depășită! 

Publicăm în paginile a 11-a și a IlI-a angajamen
tele formulate în ședințele plenare ale comitete
lor județene de partid și a Comitetului municipal 

de partid București

Vizitînd Uzina de fi
bre sintetice Săvinești, 
cunoscînd îndeaproape 
succesele înscrise de 
harnicul ei colectiv în 
anul care a trecut, 
simți tentația de a da 
un nou înțeles, cu o 
mai bogată semnifica
ție, unui vechi adagiu 
care proclama că „o- 
mul e măsura tuturor 
lucrurilor". Intr-ade
văr, aici, spiritul de 
ordine, de disciplină 
tehnică a făcut ca a- 
portul fiecăruia dintre 
membrii colectivului 
să crească în eficien
ță. Mai mult decît a- 
tît î prin rezultatele 
înregistrate — la com
partimentul de fibre 
sintetice, de exemplu 
— se poate afirma că 
succesele, ponderea ac
tivității de producție, 
comparativ cu anii din 
urmă, recomandă co
lectivul de muncă de 
aici ca fiind mai mult 
decît suma aritmetică 
a membrilor săi.

Cu doi ani în urmă, 
ca să luăm un reper 
mai apropiat de noi, 
cînd sarcina de pro
ducție a secției era 
mai mică 'și trebuia să 
fie rezolvată cu mult 
mai mulți oameni de
cît azi (în 1967, două 
linii de fibre erau de
servite de 22 de oa
meni, în timp ce azi 
numărul lor e de nu
mai 5), rezultatul final 
era sub indicele pla
nificat. în 1969, în con
dițiile unor sarcini 
sporite, producția a 
fost realizată în pro
porție de 106,56 la sută. 
Cu trei ani în urmă, 
procentul de deșeuri 
se ridica la 10,2 la su
tă din totalul produc
ției, pentru ca astăzi 
acest indice să fie mai 
mic de un sfert : 2,45 
la sută ; în 1966, la O 
tonă de fibră se între
buințau 1 300 kg de 
carbonat de etilenă, 
pentru ca acum, la a- 
ceeași cantitate de 
producție finită, con
sumul acestei materii 
prime să fie mai mic 
de a șasea parte i apro
ximativ 200 kg. Cum 
de a fost posibilă rea
lizarea saltului calita
tiv în condițiile în ca
re sarcinile de pro
ducție au sporit sub
stanțial, an de an, iar 
numărul oamenilor cu
prinși în activitatea 
secției a scăzut la o 
treime ?

— într-adevăr, ne 
răspunde tovarășul Va- 
sile Budii, maistru în 
automatizare, secreta
rul comitetului de par
tid al secției, tot ceea 
ce s-a realizat aici se 
poate exprima în cifre 
și raporturi statistice. 
Dar adevărata măsură 
a lucrurilor sînt oa
menii, capacitatea lor 
profesională, simțul da
toriei de care sînt pă
trunși. Ca să înțelegeți 
mai exact, trebuie să 
vă spun că, nu cu prea 
mulți ani în urmă, sec
ția, fiind o „problemă"

Reportaj 
de Vartan 

ARACHELIAN

(aducea prejudicii uzi-, 
nei), s-a bucurat de un 
tratament, aș spune, 
excesiv de generos; 
numărul muncitorilor 
a crescut cu mult pes
te necesar, ca și nu
mărul de maiștri și in
gineri. Se sconta pe 
un reviriment prin 
creștere numerică. E- 
roare ! Să vă dau un 
exemplu : se ajunsese 
la situația în care nu 
se mai știa ce trata
ment a suportat cutare 
dispozitiv sau cutare 
compartiment al insta
lațiilor din pricină că 
toți se „străduiau". E- 
ram prea mulți și, o- 
biectiv, în aceste con
diții în care ne cam 
călcam pe picioare, nu 
se puteau face prea 
multe. Lucrurile au 
început să se schimbe 
o dată cu împărțirea 
de sarcini precise fie
cărui membru al sec
ției. Evident, o astfel 
de raționalizare în o- 
cuparea oamenilor nu 
putea schimba peste 
noapte starea precară 
a realizării planului.

Da, pentru urnirea 
producției din „punc
tul critic" trebuia ceva 
mai mult. Distribui
rea oamenilor pe 
puncte de lucru exact 
stabilite trebuia în
soțită de eforturi în 
plus, mai ales că pro
cesul tehnologic era

întreprinderea „Electro-Banat" 
din Timișoara a realizat anul 
trecut peste plan produse în 
valoare de 23 milioane lei. De 
relevat faptul că nivelul produc
ției marfă prevăzut în planul 
cincinal pentru 1970 a fost atins 
cu un an mai devreme. Planul 
de exp/>rt a fost depășit cu 16.5 
milioane lei, iar cel de beneficii 
cu 9 milioane lei. Prin autouti- 
lare au fost realizate noi agre
gate și linii de fabricație.

In fotografie : Noua hală cu 
mașini de prelucrare a pieselor. 

Foto i M. Andreescu

Franz LIEBHARD

Nașterea unei opere literare șl 
relațiile dintre literatură și citi
tor ridică probleme esențiale, care 
pot primi mult mai ușor un răs
puns dacă luăm drept punct de 
plecare principiul că scriitorul tre
buie să fie conștient de responsa
bilitatea sa față de cuvînt. Această 
sferă a conștiinței este întregită în 
mod natural de către o relație con
sonantă, și anume de rezonanța gă
sită de cuvînt la cititor. Rădăcinile 
acestei conștiințe, cu cele două 
reversuri puse față în față — și a- 
nume pe de o .parte punctui de 
vedere al scriitorului ca donator, 
pe de altă parte punctul de vedere 
al cititorului ca primitor — sînt 
adînc implan
tate în factorul 
societate. De 
cuvînt ne pu
tem apropia din 
cele mai dife
rite unghiuri de 
vedere pentru 
a intra în po
sesia Iui, a-1 
transmite mai departe, a-1 îm
bogăți modificîndu-1, a-i conferi 
6 intensitate diferită, un grad va
riat al forței expresive j oricît de 
ușor s-ar putea debarasa de o treap
tă de rachetă consumată, aprin- 
zînd una nouă, un fapt este evi
dent și incontestabil : cuvîntul este 
un fenomen Social.

De la bun început, cuvîntul. n- 
ceastă celulă originară a vieții so
ciale. a presupus existența a cel pu
țin două ființe, iar mobilul a fost 
forța de atracție elementară exer
citată de ora asupra omului, indi
ferent dacă aceasta provenea din 
teama comună în fața forțelor mis
terioase ale naturii sau din pericli
tarea comună prin ființe din me
diul ambiant. S-a constatat din 
timpuri preistorice că patru brațe 
reprezintă mai mult decît dublul a 
două brațe, că slăbiciunea mereu 
observată la individul izolat poate 
fi evitată prin unire și aliere, prin 
inegalabila eficacitate a elementu
lui social, a solidarității ; aceasta 
l-a făcut pe omul care căuta un to
varăș de drum să inventeze din re
surse proprii un instrument de în
țelegere prin combinarea în mod 
diferit a sunetelor, pentru ca să se 
poată mai bine afirma Nașterea 
cuvîntului, a acestui mijloc minu
nat de înțelegere reciprocă, a adus 
după sine în același timp și pri
mele manifestări ale vieții sociale.

puncte de vedere

De atunci societatea șl cuvîntul au 
parcurs, strîns legate unul de al
tul perioade incomensurabile de 
timp. Dezvoltarea unuia condițio
nează și dezvoltarea celuilalt. Cu 
cît este mai desăvîrșită și mai cu
prinzătoare o societate, cu atît mai 
complet, mai perfecționat este și 
tezaurul său lexical.

Acest excurs pare să ne fi dus 
prea departe în trecut ; el a fost 
însă necesar din cauza fundamen
tului pe care îl poate oferi. într-o 
epocă în care în anumite părți ale 
lumii teoriile și practicile literare 
se amestecă într-un vîrtej ciudat, 
— unele frapante prin jocul culori
lor stridente, altele respingătoare 

prin vulgarita
tea unei absur
dități totale — 
este extrem de 
important să ne 
amintim deslu
șit de legătura 
dintre cuvîntul 
literar și socie
tate. Cu cît ne 

este mai clar acest raport, cu 
atît mai Inatacabil va fi punc
tul de vedere de pe care pot 
fi combătute toate încercările de a 
izola literatura, ' ca fiind cea mai 
cultivată și suprema realizare a 
limbii, de elementul social, și, în 
plus, de a provoca dispariția con
secventă a relațiilor naturale și 
legice dintre literatură și societate.

Pretextul este destul, de am
biguu : ar fi vorba, chipurile, de 
un fel de emancipare a artei în ge
nere. și a literaturii în mod spe
cial, de tot ceea ce este obiectiv- 
concret, legat de viață i de tot 
ceea ce cuprinde idei care prin di
namica optimă a conținutului lor 
se varsă în marele fluviu al umani
tății și colectivității. în momentul 
în care există intenția de a se°u- 
nelti o asemenea dezbinare fatală 
între literatură și realitate și de a 
se provoca un fel de subminare 
lăuntrică, natural că nu vor lipsi 
nici argumentele eronate și moti
vările false. Ba chiar putem spune 
că problema este atacată cu aju
torul unui arsenal întreg de ase
menea natură. Din timp în timp 
argumentele primesc o nouă eti
chetă pentru a se crea impresia 
ineditului ; firma este schimbată | 
în realitate însă se continuă ace; 
lași lucru care a făcut pe profeții 
exaltați să eșueze și în generațiile 
trecute, și anume încercarea de a

(Continuare în pag. a IV-a)
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■■ :

„N-AVEM CAMERĂ
decît pentru inginerul Georgescu

Zilnic vin în Capitală, 
din toate colțurile țării, mii 
de oameni cu tot felul de 
treburi. Fiecare — sau a- 
proape fiecare — apelea
ză, pentru timpul cît se 
află în trecere. prin Bucu
rești, la serviciile hoteluri
lor (Nu ne referim la turiș
tii de peste hotare, care in
tră în atribuțiile hotelurilor 
din sistemul O.N.T.). Cum 
intră cetățeanul venit 
în Capitală în contact 
cu hotelurile ? Ce in
formații îi ghidează cere
rea pentru „un loc liber" ? 
Cum este primit la servi
ciile de recepție ? Pentru a 
răspunde — cît mai în cu
noștință de cauză — aces
tor întrebări, am devenit 
— împreună cu un ofițer de 
miliție — „călători din pro
vincie" pentru 24 de ore

înainte de a lua geaman
tanul în mînă și de a bate 
la ușa hotelurilor, am 
vrut să ne informăm dacă 
găsim un loc și la ce hotel 
Pentru noi a fost simplu, 
întrucît ne-am instalat co
mod în fața telefonului di» 
biroul

timp de o oră, la zece ho
teluri, pînă am obținut 
toate informațiile necesa
re. Dar călătorul obișnuit, 
care nu are această posi
bilitate, ce face? Sosit la 
gară, cu geamantanele, unde 
se poate instala ca să tele
foneze luînd „la rînd" ho-

Am ales ca oră de soli
citare a unei camere o
oră optimă — 13,00 — a-
tunci cînd, în mod normal, 
serviciile de recepție 
hotelurilor cunosc 
ce capacitate liberă 
pentru ziua în curs, 
să derulăm „filmul"

ale 
exact 

au 
Dar 

con-

redacției și am sunat,

Hotelurile bucureștene 
la examenul cotidian 

al ospitalității

telurile ? Și cine-i dă _nu- 
merele de 
știut că. în 
hotelurile 
cum să-și tacă mai multă 
publicitate în gări sau ae
roporturi — împînzindu-le 
holurile și împrejurimile 
cu afișe, anunțuri îmbie
toare, indicatoare și adrese 
potrivit legilor reclamei...

telefon? Este 
diferite țări, 

înseși nu știu

avutevorbirilor telefonice 
cu cele 10 hoteluri.

— Alo, recepția ? 
aveți locuri 
astăzi ?

— Nici un 
nici un loc.

Răspunsul 
al omului de la recepția 
hotelului „Lido" parcă, par
că ne spune „ceva" și reve-

libere
Mai 

pentru

loc, tovarășe

atît de grăbit

nim... pe alt ton, mai nu
anțat, mai

— Alo, 
inginerul 
Constanța, 
noașteți... 
vechi al casei. Știți dv...

Surpriză : pentru „Ingi
nerul" Georgescu, recepțio- 
nerul Marianovici are ca
meră. încurajați de această 
tentativă, continuăm :

— Alo „Dunărea" ? Mai 
aveți un loc liber pentru 
astăzi ?

— Nimic.
Apelăm, din nou, la for

mula cu „inginerul" Geor
gescu.

— Poftiți, tovarășe ingi
ner, vă dau un loc într-o 
cameră cu trei paturi.

Constatăm că „inginerul 
Georgescu" este, într-ade- 
văr, norocos și-i schimbăm 
„identitatea"

— Alo, hotelul „Cerna"? 
Tovarășe, sînt un călător 
de la Arad. Aș dori o ca
meră pentru o singură 
noapte.

— Nu rezervăm camere 
prin telefon I (Foarte ama
bil răspuns 1).

promițător... 
recepția ? Sînt 
Georgescu din 
Sper că mă cu- 
Sînt un client 

. Șnțl uv... 
pentru „Ingi- 
sscu, recepțio-

Recepțîonerii de la cele
lalte hoteluri — Cișmigiu, 
Victoria, Dîmbovița, Bu- 
cegi. Muntenia, Nord-hotel,

Constantin PRIESCU 
George POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

departe de a funcționa 
ca un ceasornic per
fect reglat întregul 
colectiv al secției a 
depus eforturi consi
derabile, a dat dovadă 
de un înalt spirit de 
datorie pentru a netezi 
asperitățile existente 
în drumul parcurs de 
materia primă pînă la 
realizarea produsului 
finit : melana româ
nească. Este, indiscu
tabil, meritul condu
cerii secției și al or
ganizației de partid 
de a fi știut să gă
sească oamenilor locul 
în care-și puteau va
lorifica însușirile cu 
maximă eficacitate.

Inginerul Ion Tătarn 
este unul dintre a- 
ceștia. A terminat fa
cultatea la Iași, în 
1965, cînd a fost re
partizat să lucreze la 
Instalația de polimeri - 
zare. Din anul 1967 
răspunde de acest 
complex comparti
ment.

— A fost o satisfac
ție deosebită pentru 
noi — ne spune tînă- 
rul inginer — de a 
găsi în cuvîntarea ros
tită la ultima plenară 
de secretarul general 
al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
confirmarea că efor
turile -noastre în di
recția plasării Între
gii activități de pro
ducție pe temeinice 
baze științifice este o 
inepuizabilă sursă de 
succese. în această 
privință, efectul mă
surilor înfăptuite pînă 
în prezent stă drept 
Chezășie pentru ceea 
ce avem de îndeplinit, 
în și mai mare mă
sură, în viitor. Vă este 
cunoscut, probabil, că 
angajamentele anuale 
inițiale pe 1969, supli
mentate ulterior, au 
fost realizate încă de 
pe la mijlocul lunii 
noiembrie. Ar trebui 
să adaug că aproape 
85 la sută din această 
producție suplimenta
ră a fost realizată pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii.

— în cadrul compar
timentului filare — se 
alătură discuției ingi
nerul Dumitru Bostan, 
adjunctul șefului de 
secție — multe neca-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

ITALIA

O
M rt u A V

saptamina

confruntărilor
CORESPONDENTA DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

„Săptămîna hotărîtoare" — astfel 
este apreciat de către marea majo
ritate a observatorilor din capitala 
Italiei acest sfîrșit de lună pentru 
evoluția situației politice italiene, 
întrunirea de mîine, miercuri, a se
cretarilor naționali ai partidelor de 
centru-stînga, ’consacrată sintetizării 
discuțiilor privind posibilitățile de 
reconstituire a unui guvern de coa
liție, se anunță a fi ultima cu acest 
otjiectiv. în zilele imediat următoare, 
conducerile centrale ale partidelor 
democrat-creștin, socialist, „socialist 
unitar" și republican se vor întruni 
pentru a adopta o hotărîre definiti
vă.

Incertitudinea, divergențele șl re
zervele de tot felul sînt predominante 
în ajunul acestei confruntări finale. 
Conținutul și tonul luărilor de pozi
ție ale reprezentanților autorizați ai 
celor patru partide nu lasă nici o în
doială asupra distanței care îi sepa
ră pe partenerii coaliției de centru 
stînga în problemele de fond — po
litice, economice șl sociale. Divergen
țele sînt bine cunoscute și nu le re
petăm j menționăm doar că încercă
rile de a le atenua sau de a amîna 
o ciocnire frontală, în special între 
concepțiile celor două partide socia
liste, nu au avut succes. Ultima ilus
trare o constituie disputa privind al
cătuirea consiliilor administrației lo- 
cale. în timp ce P.S.I. nu consideră 
obligatorie transpunerea și pe plan 
local a formulei de centru-stînga, 
acceptată la nivel central, „socialiștii 
unitari" o solicită cu insistență. Ceea
(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în numele guvernului Republicii Populare Chineze și al 
poporului chinez vă exprim sincere mulțumiri dumneavoastră, 
guvernului Republicii Socialiste România și poporului român 
pentru amabilul dumneavoastră mesaj de simpatie în legătură 
cu dezastrul pricinuit de cutremurul de pămint care a avut loc 
în China, la sud de Kunminh, în provincia lunnan.

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat
- - - Populare Chineze
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Angajamente ale organizațiilor județene de partid
ILFOV

• CU SO MILIOANE LEI VA FI DEPĂȘIT PLANUL PRODUCȚIEI MARFA • PRODUSE 
PESTE PLAN PENTRU FONDUL PIEȚEI IN VALOARE DE 20 MILIOANE LEI • DE
PĂȘIREA PLANULUI DE EXPORT CU 3,5 MILIOANE LEI VALUTA • REDUCEREA 
IMPORTURILOR CU 0,5 LA SUTA FATA DE PLAN • SPORIREA PRODUCTIVI
TĂȚII MUNCII CU 1 250 LEI PE SALARIAT • BENEFICII PESTE PLAN DE 15 MILIOA
NE LEI • LIVRAREA LA FONDUL STATULUI A 4 000 TONE PORUMB, 2 800 
TONE FLOAREA-SOARELUI, 4 820 TONE LEGUME, 1 410 TONE CARNE, 6100 HL 

LAPTE PESTE PLAN.

oamenii muncii în vederea descoperirii de 
noi rezerve zși punerea lor în valoare în 
vederea sporirii producției și a eficienței 
activității economice.

Asigurăm conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se arată 
in încheierea răspunsului organizației ju

dețene de partid Mureș, că vom depune 
toată capacitatea noastră de muncă pentru 
înfăptuirea și depășirea angajamentelor 
luate, pentru sporirea aportului județului 
nostru la dezvoltarea economiei naționale, 
la înflorirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

DOLJ

pune să se realizeze următoarele obiective i 
depășirea planului de stat la producția 
globală de grîu și porumb cu 1 la sută, 
atît în I.A.S. cît și în C.A.P., iar cea de 
legume cu 2 la sută în I.A.S. și cu 1,5 la 
sută în C.A.P. Prin aplicarea noilor forme 
de organizare a producției și retribuire a 
muncii, prin dezvoltarea bazei tehnico-mn- 
teriale și mărirea producției de furaje, 
planul producției totale de carne va fi 
depășit cu 1,5 la sută în I.A.S. și 1 la sută 
în C.A.P. Pe baza creșterii producției, se 
vor livra suplimentar la fondul de stat 
1 000 tone legume, 250 tone carne, precum 
și 10 tone lînă. întreprinderile agricole de 
stat vor realiza pe baza depășirii produc

țiilor planificate și reducerii prețului de 
cost beneficii peste plan în valoare de 
1 200 000 lei

Asigurăm conducerea partidului, perso
nal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
arată în încheierea răspunsului organiza
ției județene de partid Satu-Mare — că 
vom depune toată energia și priceperea 
noastră pentru a antrena In această 
mare Întrecere pe toți oamenii mun
cii de pe aceste meleaguri, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, în 
vederea înfăptuirii și depășirii angajamen
telor luate pentru sporirea contribuției ju
dețului Satu-Mare la dezvoltarea econo
miei naționale, la înflorirea patriei noastre.

Plenara lărgită a Comitetului județean 
de partid Ilfov, răspunzînd chemării la în
trecere a organizațiilor județene de partid 
Brașov și Timiș, exprimă hotărtrea fermă 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Ilfov, de a obține în 1970 noi 
succese, contribuind astfel la crearea con
dițiilor pentru transpunerea In viață a 
programului stabilit de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

In anul trecut, în județ, planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit în pro
porție de 101,8 la sută, al producției mar
fă de 103,9 la sută, iar cel al producției 
marfă, vîndută și încasată, a fost depășit 
cu 2,8 la sută. Valoarea produselor realizate 
peste plan se ridică la peste 67 milioane lei. 
A fost, de asemenea, depășită cu 2,1 la sută 
sarcina de creștere a productivității mun
cii, s-au livrat la export mărfuri în valoare 
de 26 milioane lei peste plan, iar la fondul 
pieței bunuri în valoare de 20 milioane lei, 
mai mult față de prevederi.

Analizînd rezultatele obținute, plenara 
comitetului județean de partid consideră 
că, prin valorificarea mai eficientă a posi
bilităților de care dispun unitățile econo
mice. sînt create condiții pentru realizarea 
și depășirea obiectivelor prevăzute pentru 
acest an. Pe această bază, organizația de 
partid a județului Ilfov se angajează să 
depășească planul producției marfă cu 1,6 
la sută, realizîndu-se astfel peste prevederi 
10 000 tone țiței, un tanc petrolier de 60 
tone, un ponton de acostare, 1 milion că
rămizi și blocuri ceramice, 5 000 mc agrega
te grele, 250 tone zahăr și alte bunuri în 
valoare de aproximativ 50 milioane lei. 
De asemenea, angajamentul prevede ca u- 
nitățile economice să livreze producții su
plimentare pentru fondul pieței in valoare 
de 20 milioane lei, să depășească cu cel 
puțin 3,5 milioane lei valută planul de ex
port, să reducă importurile de materii pri
me și materiale cu 0.5 la sută față de 
plan. Prin reproiectarea unor produse, 
îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, utilizarea în mai largă măsură a oțe
lurilor cu calități superioare, precum și 
prin extinderea înlocuitorilor, să reducă 
consumurile specifice cu 300 tone metal, 
150 mc material lemnos, 2 000 tone combus
tibil convențional, 500 000 kWh energie e- 
lectrică și altele, realizîndu-se economii la 
prețul de cost de 15 milioane lei. Prin creș
terea gradului de mecanizare și automati
zare, întărirea disciplinei în muncă, spori
rea coeficientului de schimburi la mașinile- 
unelte cu 2,2 la sută, față de plan, și alte 
măsuri, productivitatea muncii va spori cu 
1 250 lei pe salariat, peste nivelul planifi
cat, iar volumul beneficiilor peste plan se va 
ridica la 15 milioane lei. Se vor realiza, de 
asemenea, cu trei luni înainte de termen, 
parametrii proiectați Ia Filatura Oltenița 
și Fabrica de produse ceramice din Urzi- 
ceni.

Prin perfecționarea activității de con- 
strucțil și montaj pe șantiere, aproviziona

MUREȘ
• LA PLANUL PRODUCȚIEI MARFA — O DEPĂȘIRE DE 1 LA SUTA • SPORIREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 700 LEI PE SALARIAT • 15 MILIOANE LEI BENE
FICII PESTE PREVEDERILE PLANULUI • DEPĂȘIREA PLANULUI LA EXPORT CU 10 
MILIOANE LEI • ASIMILAREA PESTE PLAN A 90 PRODUSE NOI • PRODUCȚIA 
TOTALA DE LEGUME VA SPORI CU 16 LA SUTA FAȚA DE PLAN IN I.A.S. Șl 
CU 3 LA SUTA IN C.A.P. • LIVRAREA SUPLIMENTARA LA FONDUL DE STAT 
A 1 000 TONE GRIU Șl PORUMB, 320 TONE FRUCTE, 1 600 TONE LEGUME Șl 

300 TONE CARNE.

Plenara Comitetului județean de partid 
Mureș, analizînd realizarea sarcinilor ce 
le-au revenit din planul de stat pe anul 
trecut, apreciază că, alături de întregul 
nostru popor, oamenii muncii din județul 
Mureș — români, maghiari și germani — 
își aduo cu entuziasm contribuția la înfăp
tuirea programului de înflorire a patriei 
trasat de Congresul al X-lea. Bilanțul 
încheiat la finele anului 1969 arată că pla
nul producției globale a fost realizat în 
proporție de 101,8 la sută, cel al producției- 
marfă de 102,6 la sută, iar ceJ al produc- 
ției-marfă vîndută și încasată — de 100,3 la 
sută. îndeplinind angajamentele luate, u- 
nitățile industriale au realizat suplimentar 
o producție globală de 110 milioane lei.

Rezultatele bune obținute de unele în
treprinderi agricole de stat au permis să se 
predea la fondul central al statului, peste 
prevederile de plan, 640 tone carne, 2 400 
hl lapte, 3 000 tone fructe.

Analizînd rezervele și posibilitățile de 
care dispune economia județului, plenara 
Comitetului județean de partid Mureș con
sideră că sînt create condiții pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor pe anul 1970 
Răspunzînd chemării adresate de organi
zațiile județene de partid Brașov și Timiș, 
organizația județeană de partid Mureș, în 
humele celor peste 60 000 de comuniști din 
județ, al tuturor oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri, români, maghiari, ger
mani. își ia următoarele angajamente i

Depășirea planului producției marfă cu 1 
la sută, ceea ce reprezintă 5 000 tone carbid, 
200 tone sulfat de aluminiu. 200 000 mp 
geam tras, 6 500 tone îngrășăminte azotoase, 
3 000 tone amoniac comprimat, 3 000 km 
conductori electrici Izolați, 60 000 mp plăci 
aglomerate din lemn, mobilă în valoare de 
5 milioane lei, 5 000 mp țesături tip lînă, 
35 000 mp țesături tip mătase, 100 tone con
serve, precum și alte produse; realizarea 
unei producții suplimentare pentru fondul 
pieței în valoare de 20 milioane lei; depă
șirea planului de export cu 10 milioane 
lei; reducerea cu 1.8 milioane lei a impor
tului de materii prime și materiale; reali
zarea de economii la prețul de cost în va
loare de 5 milioane lei

Prin organizarea mai bună a produc
ției, creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare, utilizarea completă a fondu
lui de timp, va spori productivitatea mun
cii cu 700 lei p« salariat ; se vor obține 

rea ritmică cu materiale de construcții, 
folosirea rațională a forței de muncă și a 
utilajelor se vor reduce costul lucrărilor 
de investiții cu 21 milioane lei, precum și 
consumurile planificate de metal, ciment, 
lemn cu 1 la sută. Totodată, un număr de 
15 obiective vor fi realizate cu 15—45 de 
zile înainte de termenele fixate. Angaja
mentul prevede sporirea indicilor de uti
lizare a mijloacelor de transport auto cu 
1,5 Ia sută și reducerea cheltuielilor de ex
ploatare a mijloacelor auto și navale cu 4 
milioane lei.

In vederea unei cit mal bune aprovizio
nări a populației, în acest an volumul vîn- 
zărilor de mărfuri va depăși cu 20 milioa
ne lei planul inițial, cheltuielile de circu
lație vor fi reduse cu 1 milion lei, iar pla
nul de beneficii va fi depășit cu 1,5 milioa
ne lei. Se vor da în folosință încă 37 maga
zine, 150 unități prestatoare de servicii, vor 
fi modernizate circa 40 de unități comer
ciale.

In agricultură, sector care deține o pon
dere însemnată în economia județului și 
a țării, prin aplicarea întregului complex 
de lucrări agrotehnice, întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole vor 
depăși planul producției totale cu peste 
10 000 tone porumb boabe și cu 2 800 tone 
floarea-soarelui. Va spori producția de le
gume cu 3 la sută, față de prevederile 
planului in I.A.S., și cu 1,3 la sută în C.A.P. 
Cooperativele agricole vor amenaja în a- 
cest an, suplimentar, pentru irigații, circa 
600 hectare. Pentru a crea condiții In ve
derea realizării prevederilor de plan pe 
1971, efectivele de animale matcă vor spori 
cu 4 000 de vaci, 2 8C0 juninci și 2 890 scroafe 
de prăsilă. In județ se vor organiza, prin 
acțiuni intercooperatiste, opt complexe 
pentru creșterea și îngrășarea porcilor, cu 
o capacitate de 15—30 000 animale fiecare. 
Aplicarea noilor forme de organizare a 
producției și retribuire a muncii în C.A.P., 
folosirea și dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale și creșterea producției de furaje 
vor crea condiții ca planul producției to
tale de carne să fie depășit cu 2,2 la sută 
în I.A.S. și cu 1,5 la sută în C.A.P., Iar cel 
al producției de lapte cu 0.8 la sută în 
I.A.S. și cu 0,35 la sută în C.A.P.

Pe baza creșterii producției, unitățile a- 
gricole vor livra suplimentar la fondul de 
stat 4 000 tone porumb, 2 800 tone floarea- 
soarelui, 4 820 tone legume, 1410 tone 
carne* 6100 hl lapte.

Plenara asigură Comitetul Central «1 
Partidului Comunist Român, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Ilfov, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, tși vor înzeci efor
turile pentru înfăptuirea angajamentelor 
asumate, contribuind astfel la progresul 
neîntrerupt al scumpei noastre patrii, la 
succesul operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

peste plan 15 milioane lei beneficii; vor ti 
asimilate peste plan 90 de produse noi.

In domeniul construcțiilor, angajamen
tul prevede reducerea termenului de e- 
xecuție și punerea în funcțiune înainte de 
termen a următoarelor obiective: dezvolta
rea producției de mașini de tricotat la în
treprinderea ..Metalotehnica" din Tg. Mu
reș cu 30 de zile mai devreme, dezvolta
rea capacității de producție pentru răz
boaie de țesut la întreprinderea de utilaje 
pentru industria ușoară cu 15 zile, poligo
nul de prefabricate și lucrarea de alimen
tare cu apă a municipiului Tg. Mureș cu 
30 de zile. Cu 25 de zile mai devreme vor 
fi date în folosință 1 000 apartamente, iar 
planul de construcții de locuințe al consi
liului popular județean va fi realizat pînă 
la 15 decembrie. Costurile lucrărilor de in
vestiții vor fi reduse cu 1,6 milioane lei.

Angajamentul în domeniu) producției a- 
gricole prevede că, prin aplicarea întregu
lui complex de lucrări agrotehnice și fo
losirea judicioasă a bazei tehnico-mate- 
riale, planul va fi depășit la producția de 
grîu cu 1 la sută în întreprinderile agricole 
de stat și cu 1.3 la sută la cooperativele 
agricole de producție, la producția de po
rumb cu 1 la sută în întreprinderile agri
cole de stat și în cooperativele agricole de 
producție, la sfecla de zahăr cu 1,3 la sută 
în cooperativele agricole, la fructe cu 3 la 
sută, iar la struguri cu 4 la sută în între
prinderile agricole de stat. Pentru îmbu
nătățirea aprovizionării populației cu le
gume se vor extinde aceste culturi cu 50 
ha în I.A.S., iar prin aplicarea tuturor lu
crărilor de întreținere, producția totală 
de legume va spori cu 16 la sută față de 
plan în I.A.S. și cu 3 la sută în C.A.P 
Cooperativele agricole vor amenaja su
plimentar pentru irigații 100 ha și vor e- 
fectua lucrări de desecare pe 1 500 ha

Prin aplicarea noilor forme de organiza
re a producției și retribuire a muncii, prin 
folosirea și dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale și creșterea producției de furaje se 
vor livra suplimentar la fondul de stat 
1 000 tone grîu și porumb, 320 tone fruc
te, 1 600 tone legume, 300 tone carne. 
1 500 hl lapte și I milion ouă

Organele și organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor, combinatelor, 
grupurilor industriale, ale unităților agri
cole de stat și cooperatiste vor stabili cele 
mai eficiente măsuri menite să asigure re
alizarea angajamentelor, vor mobiliza toți

• ÎN INDUSTRIE, PLANUL PRODUCȚIEI MARFA VA FI DEPĂȘIT CU 60 MILIOANE 
LEI • VOR FI REALIZATE PESTE PREVEDERI O LOCOMOTIVA DIESEL-ELECTRICA, 
3 000 KW MOTOARE ELECTRICE, 2 500 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE, 15 
MILIOANE MC GAZE. CONFECȚII IN VALOARE DE 5 MILIOANE LEI. O PRO- 
DUCȚIE SUPLIMENTARA PENTRU FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 8 MILIOANE 
LEI • 10 OBIECTIVE INDUSTRIALE Șl SOCIAL-CULTURALE VOR FI PUSE IN 
FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN • BENEFICII PESTE PLAN DE 15 MILIOANE 
LEI • SPORURI ÎNSEMNATE LA PRODUCȚIA DE GRÎU, PORUMB, FLOAREA- 
SOARELUI, CARNE Șl LAPTE • LIVRAREA SUPLIMENTARA LA FONDUL DE STAT 
A 100 TONE GRIU, 500 TONE PORUMB, 300 TONE CARNE, 2 500 TONE 

LEGUME, 700 TONE FLOAREA-SOARELUI Șl 2 500 HL LAPTE.

SALAJ
• PLANUL PRODUCȚIEI MARFA VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATA VA FI DEPĂȘIT CU 
1 LA SUTA, IAR CEL DE EXPORT CU 2 LA SUTA • PRODUCTIVITATEA MUNCII 
VA SPORI SUPLIMENTAR CU 3 LA SUTA • ASIMILAREA PESTE PLAN A 28 SOR
TIMENTE NOI • CREȘTEREA CU 7 MILIOANE LEI A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
PLANIFICATE • 3 000 HL LAPTE, 360 TONE CARNE BOVINE Șl 95 TONE CARNE 

OVINE PESTE PLAN.

Plenara Comitetului județean de partid 
Dolj a primit cu entuziasm chemările la 
întrecere lansate de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, angajîndu-se 
— In numele tuturor comuniștilor, a) tutu
ror oamenilor muncii din această parte a 
țării — ca în industria județului să se de
pășească planul producției marfă cu 60 
milioane lei, să se producă peste plan o 
locomotivă Diesel-electrică, 3 000 kW mo
toare electrice, 2 500 tone îngrășăminte azo
toase. sută la sută azot, 15 milioane mc gaze 
utilizabile, confecții în valoare de 5 000 000 
lei, 1 000 tone ulei comestibil, 100 tone con
serve de legume și alte produse. De ase
menea, se va realiza o producție suplimen
tară pentru fondul pieței In valoare de 8 
milioane Iei și se va depăși planul de ex
port cu 2 milioane lei valută.

Prin reproiectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, extin
derea utilizării oțelurilor cu calități su
perioare și folosirea în mai mare măsură 
a înlocuitorilor, se vor economisi 300 tone 
metal și 250 mc material lemnos. Consumul 
de combustibil convențional va fi redus 
cu 10 000 tone față de plan, tar consumul 
de energie electrică cu 3 milioane kW. 
Productivitatea muncii în Industrie va spori 
cu 1 000 lei pe salariat peste nivelul pla
nificat. Se vor realiza peste plan 15 m'- 
lioane lei beneficii, prin sporirea eficien
tei activității economice a fiecărei unități.

In agricultură, ramură cu însemnată 
pondere în economia județului, se va de
păși planul de stat cu 100 tone de grîu 
în întreprinderile agricole de stat, cu 6 860 
tone porumb boabe, din care 6 000 tone în 
cooperativele agricole de producție, precum 
și cu 2 3C0 tone floarea-soarelui, din care 
1 600 tone In cooperativele agricole de pro
ducție. In vederea realizării angajamente
lor. se va Intensifica procesul de mecani
zare a lucrărilor. Astfel, la eultura griului, 
mecanizarea va fi extinsă la peste 100 000 
ha ; la porumb se va face pe 110 000 ha la 
șemănat și întreținere. Iar la recoltat — 
pe 60 000 ha și pe 28 000 ha la floarea-soa
relui.

In sectorul pomlvltfcol «e vor mecanlza 
lucrările de arături și întreținere pe 3 000 
ha. Iar stropirile și prăfuirile pe 8 000 ha. 
Se va extinde acțiunea de mecanizare și 
modernizare a viilor nobile de pe nisipuri, 
pe o suprafață de peste 500 ha.

Suprafața planificată la legume va fi de
pășită cu 300 ha; întreaga suprafață de 
9 000 ha din acest sector va fi Irigată. Prin 
asociații intercooperatiste se vor construi 
și da în producție, tn primăvară, 120 ha 
solarii și 1,2 ha sere Inmulțitor, ajungîn- 
du-se astfel la 208 ha solarii | de pe 7 000 
ha se vor obține două culturi.

În zootehnie se va devansa construcția

SATU-MARE
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI MARFA CU 1 LA SUTA • REALIZAREA 
DE ECONOMII LA PREȚUL DE COST DE 2,1 MILIOANE LEI • CREȘTEREA PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII CU 1 LA SUTA PESTE NIVELUL PLANIFICAT • OBȚINE
REA PESTE PLAN A 5 MILIOANE LEI BENEFICII • LIVRAREA SUPLIMENTARA LA 
FONDUL DE STAT A 1 000 TONE LEGUME, 250 TONE CARNE Șl 10 TONE 

LINA.

în atmosfera entuziastă de muncă de la 
început de an, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Satu-Mare au luat cu 

■ profundă satisfacție cunoștință de înflăcă- 
ratele chemări ale organizațiilor județene de 
partid Brașov și Timiș, care vin să conti
nue frumoasa tradiție a întrecerii Intre or
ganizațiile de partid. Prin rezultatele acti
vității lor creatoare, muncitorii, inginerii, 
economiștii, tehnicienii, oamenii de știință 
și cultură din județ sporesc neîntrerupt 
aportul lor la dezvoltarea multilaterală a 
patriei. Bilanțul încheiat la sfîrșitul anu
lui 1969 arată că planul producției globale 
in industrie a fost îndeplinit în propor
ție de 103,2 la sută, cel al producției marfă 
de 104,8 la sută, iar la producția marfă vîn
dută și încasată depășirea a fost de 2 la 
sută. Valoarea produselor realizate peste 
planul anual de unitățile Industriale din 
județ depășește 136 milioane lei Totodată 
au fost obținute beneficii suplimentare a 
căror valoare se prelimină a fi de 10,7 mi
lioane lei

Organizația de partid a județului Satu- 
Mare, analizînd rezultatele obținute, rezer
vele importante și posibilitățile de care dis
pun unitățile economice din județ, consi
deră că există toate premisele pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de plan pa 
anul 1970 și își ia următoarele angaja
mente :

Depășirea planului producției marfă cu 
1 la sută, ceea ce reprezintă 900 ml trans
portoare, 7 mașini de încărcat cu siloz, 2 
locomotive Diesel de mină, 2 700 mașini de 
gătit și reșouri, 60 000 de tricotaje. 300 tone 
ulei comestibil, 50 tone carne și preparate 
de carne, mobilă în valoare de 5 milioane 
lei; realizarea unei producții suplimentare 
pentru fondul pieței în valoare de 10 mi
lioane lei și depășirea cu cel puțin 3 mi
lioane lei valută a planului de export 
Pentru sporirea eficienței economice a ex
portului se va urmări creșterea ponderei 
produselor cu grad ridicat de prelucrare și 
calitate superioară, adaptarea în mai mare 
măsură a activității de producție la cerin
țele pieței externe De asemenea. prin 
valorificarea la un grad superior a bogă
țiilor naturale, folosirea tn mai mare mă
sură a resurselor proprii de materii prime 
și materiale, precum și a înlocuitorilor, im
portul se va reduce cu 1 la sută față de 
plan

Prin reproiectarea unor produse, îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație, extin

a patru complexe de creștere și Ingrășare 
a porcilor cu capacitate de 30 000 capete 
fiecare, patru complexe pentru păsări mat
că și un complex de 600 000 pui de carne, 
încă în acest an se vor da în funcțiune șase 
hale cu capacitate de 10 000 păsări fiecare. 
Se vor crea, pînă la sfîrșitu] anului 1970, 
cel puțin 30 ferme cu un efectiv de peste 
400 vaci fiecare. Se va concentra îngrășa
rea tineretului taurin în 11 C.A.P. tn com
plexe special amenajate, cu o capacitate 
totală de 6 800 animale. De asemenea, în 
acest an se va pune în funcțiune un com
plex intercooperatist pentru creșterea și 
îngrășarea berbecuților, cu o capacitate de 
30 000. Planul producției totale de carne 
va fi depășit în I.A.S. cu 300 tone. Iar pro
ducția de lapte cu 2 500 hl

Pe baza creșterii producției, se vor livra 
suplimentar la fondul de stat 100 tone grîu, 
500 tone porumb, 700 tone floarea-soarelui, 
2 500 tone legume, 300 tone carne și 2 500 
hl lapte întreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii vor reduce costul lucrărilor 
cu 1 la sută față de plan. întreprinderile 
agricole de stat vor realiza beneficii peste 
plan în valoare de 4 milioane lei.

în sectorul investiții-construcții vor fi 
puse în funcțiune cu 30—60 zile mai de
vreme 10 capacități de producție și obiecti
ve soclal-culturale și anume i extinderea 
fabricii de aparataj de la uzina „Electro- 
putere”, linia de beton celular autoclavizat 
a întreprinderii de prefabricate Craiova, 
extinderea stației de transformare de 110 
kV de la Craiova. Complexul avicol-Craio- 
va. extinderea cu 15 000 ha a suprafeței iri
gate tn sistemul Calafat-Băilești, moder
nizarea drumului județean Craiova-Vînju 
Mare, Centrul școlar al Ministerului Indus
triei Alimentare și noile spații ale gru
pului școlar „Electroputere", o creșă-gră- 
dinițâ și un complex comercial în cartie
rul „Lascăr-Catargiu” Costurile lucrărilor 
de. Investiții vor fi reduse cu 15 milioane lei. 
Iar consumurile planificate vor fi diminua
te cu 100 tone de metal și 300 mc mate
rial lemnos.

în sectorul transporturi se va îmbună
tăți utilizarea mijloacelor de transport 
prin reducerea cu 2 la sută a timpului de 
Imobilizare a vagoanelor la operațiile de 
tncărcare-descărcare din tntreprinderi, iar 
cheltuielile de exploatare a parcului de 
mijloace de transport feroviare și auto se 
vor reduce cu 3 milioane lei.

Organizația județeană de partid tși rea
firmă cu acest prilej fidelitatea și adeziu
nea deplină la politica generală, internă 
și Internațională, a partidului și statului 
nostru și se angajează să muncească cu 
eforturi înzecite pentru sporirea aportului 
județului Dolj la dezvoltarea economiei na
ționale. la ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi ale civilizației și progresului.

derea utilizării oțelurilor cu calități supe
rioare,. folosirea in mai mare măsură a 
înlocuitorilor, se vor reduce consumurile 
specifice de materii prime și materiale, ob- 
ținîndu-se pe această cale economii la pre
țul de cost în valoare de 2,1 milioane lei ; 
totodată, se va realiza o reducere cu 0,5 
la sută față de plan a consumului de com
bustibil, energie electrică și termică.

Prin organizarea mai bună a producției, 
creșterea gradului de mecanizare și auto
matizare, de utilizare a capacităților de 
producție, întărirea disciplinei în muncă, 
utilizarea completă a timpului și reducerea 
fluctuației muncitorilor, se va obține o 
creștere a productivității muncii cu I la 
sută peste nivelul planificat; vor fi obți
nute beneficii peste plan în valoare de 5 
milioane lei.

în sectorul investiții-construcții se pre
vede perfecționarea activității de construc
ții și montaj pentru executarea potrivit gra
ficelor și la un nivel calitativ ridicat a 
lucrărilor, aprovizionarea ritmică cu mate
riale de construcții, folosirea rațională a 
utilajelor și mijloacelor de transport. Se 
vor reduce cu 1 la sută consumurile 
planificate de metal. ciment, lemn, prin 
utilizarea tehnologiilor moderne de con- 
strucții-montaj și buna gospodărire a ma
terialelor. De asemenea, se va reduce du
rata de executare și punere în funcțiune 
cu o lună a unei hale industriale cu o su
prafață de 500 m și cu 15 zile ,mai devreme 
a 80 de apartamente.

Costurile lucrărilor de investiții vor fi 
reduse cu 500 000 lei. prin îmbunătățirea 
soluțiilor de proiectare, folosirea în mai 
mare măsură a proiectelor tip în construc- 
ții-nlontaj, productivitatea muncii va fi 
depășită cu 2 la sută, prin extinderea In
dustrializării. programarea și organizarea 
rațională a execuției 'ucrărilor

Organizația județeană de partid Satu- 
Mare apreciază că rezultatele obținute în 
agricultură, deși mai bune ca în anii pre- 
cedenți, nu corespund însă .posibilităților de 
care dispune agricultura județului Com
plexul de măsuri adoptat de conducerea 
partidului, concretizat în hotărîrile plena
rei Consiliului Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție. creează 
condiții ca. prin folosirea rațională a bazei 
tehnico-materiale și a forței de muncă, 
cooperativele agricole să contribuie în mai 
mare măsură la dezvoltarea economiei na
ționale.

Organizația județeană de partid iși pro-

Ca urmare a eforturilor comuniștilor, ale 
tuturor celor ce muncesc tn unitățile eco
nomice din județul Sălaj, bilanțul activi
tății industriale din anul precedent evi
dențiază că planul producției globale pe ju
deț a fost îndeplinit în proporție de 105.2 
la sută, cel al producției marfă vîndută și 
încasată — de 104,8 la sută, iar planul de 
livrări la export a fost depășit cu 8.4 la 
sută Circa 74 la sută dm sporul producției 
industriale s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii.

Pornind de la succesele obținute pînă In 
prezent în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a județului, de la evaluarea 
realistă a resurselor materiale și umane de 
care dispune, organizația județeană de 
partid, în numele tuturor oamenilor mun
cii din această parte a țării — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— s-a angajat ca în anul tn curs să depă
șească planul la producția marfă vîndută și 
încasată cu cel puțin 1 Ia sută, să livreze 
la export mărfuri cu 2 la sută peste plan 
și să depășească planul de beneficii cu cel 
puțin 2 la sută. Prin organizarea superioară 
a producției și a muncii, introducerea teh
nologiilor r.oi în producție, îmbunătățirea 
indicelui de utilizare a fondului de timp 
afectat producției șl întărirea disciplinei 
în muncă, productivitatea muncii va creș
te cu 3 la sută.

Se vor asimila peste plan cel puțin 28 
sortimente noi, îndeosebi mobilă pentru 
export, articole de uz casnic și gospodă
resc, obiecte de artizanat fabricate de In
dustria locală și cooperația meșteșugă
rească i

Prin folosirea mal rațională a fondului 
funciar, a forței de muncă, a bazei teh
nico-materiale, a ajutorului acordat de 
stat, se vor lua măsuri pentru creșterea

BRĂILA
• RIDICAREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 1 LA SUTA • O PRODUCȚIE 
GLOBALA SUPLIMENTARA DE 63 MILIOANE LEI Șl O PRODUCȚIE MARFA 
PESTE PLAN DE 55 MILIOANE LEI • PREVEDERILE PLANULUI DE EXPORT VOR FI 
DEPĂȘITE, SUB RAPORT VALORIC, CU 17 MILIOANE LEI • 10 MILIOANE LEI 
BENEFICII PESTE PLAN • IN AGRICULTURA SE VOR OBȚINE, PESTE PREVE
DERILE PLANULUI, 15 000 TONE PORUMB BOABE, 2 800 TONE FLOAREA-SOA

RELUI, 4 000 TONE DE SFECLA DE ZAHĂR Șl 4 000 TONE DE STRUGURI

Oamenii muncii din județul Brăila șl-au 
îndeplinit cu succes sarcinile pe anul 1969; 
ca și angajamentele asumate în întrece
rea socialistă. încheind un bilanț rodnic. A 
fost realizat planul producției globale și de 
creștere a productivității muncii in Indus
trie, un număr de 17 întreprinderi depă- 
șindu-și angajamentele, ceea ce le-a per
mis să obțină peste plan o producție In 
valoare de 135 milioane lei. Au fost livrate 
suplimentar, la export, produse în valoare 
de 43 milioane lei. Succesele obținute tn 
agricultură sînt materializate tn depășirea 
producției planificate cu 60 000 tone de po
rumb, 72 000 tone fiind livrate fondului de 
stat. în cursul anului trecut, efectivele de 
animale au crescut cu 3 500 taurine, 39 000 
porci. Au fost livrate fondului de stat, peste 
plan, 20 000 h) lapte.

Analizînd cu înalt simț de răspundere 
actualele sarcini economice, în lumina re
zultatelor și a experienței dobîndite în cei 
patru ani ai cincinalului, plenara Comite
tului județean Brăila al P.C.R apreciază că, 
prin valorificarea mai bună a bazei teh
nico-materiale. există reale posibilități pen
tru dezvoltarea succeselor de pînă acum, 
pentru îndeplinirea și depășirea obiective
lor planului de stat pe anul 1970.

Pentru a ne spori contribuția la reali
zarea grandiosului program de edificare a 
socialismului în patria noastră, tn numele 
tuturor oamenilor muncii din județ răspun
dem cu entuziasm chemărilor la întrecere 
adresate de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș ale P.C.R Ne angajăm ca 
prin introducerea în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
prin folosirea completă a capacități
lor de producție și a timpului de lucru, 
să asigurăm depășirea planului pro
ducției globale cu 63 milioane lei, produc
ție ce se va realiza în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii cu 1 la sută, 
peste nivelul planificat ; să. realizăm peste 
plan o producție marfă în valoare de 55 
milioane lei. din care 2 000 tone laminate. 
400 tone piese brute forjate. 500 tone celo
fibră, 1 000 tone ciment și alte produse. 
De asemenea, prin realizarea ritmică a 
planului de producție și lichidarea stocu
rilor supranormative de produse finite, pre
vederile privind nivelul producției marfă 
vîndută și încasată vor fi depășite cu 44 
milioane lei Ca urmare a diversificării, 
creșterii numărului de produse destinate 
exportului, îmbunătățirii performanțelor 
tehnico-economice și creșterii competitivi
tății mărfurilor, prevederile la livrările 
pentru export vor fi depășite cu 17 milioane 
lei.

Sub raportul eficienței, ne-am propus să 
reducem cu 8.5 milioane lei cheltuielile de 
producție planificate, din care 6.5 milioane 
lei pe seama reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale, combustibil, ener
gie electrică Se vor economisi 360 tone de 
metal, 3 750 mo masă lemnoasă, 10 600 tone 

producției agricole cu circa 7 milioane le! 
peste sarcina planificată. Se va da o pro
ducție suplimentară de peste 3 mii' hecto
litri lapte, de 360 tone carne de bovine și 
95 tone carne ovine, producții care se vor 
realiza pe seama creșterii greutății medii 
la sacrificare. Efectivul de animale din 
sectorul cooperatist va spori cu 500 bovine, 
din care 100 vaci și juninci, și cu 1 100 ovi
ne. Depășirea efectivelor la bovine se va 
realiza prin obținerea a cel puțin 8 vițel 
tn plus la 100 vaci, față de anul 1969.

Se vor lua măsuri pentru creșterea pro
ducției medii la hectar cu circa 500 kg la 
sfecla de zahăr, extinderea cu 50 ha a su
prafeței cultivate cu legume, din care 32 
ha în solarii și tunele, obținerea unui spor 
de producție marfă de 4 000 tone legume, 
îndeosebi timpurii. Se vor executa lucrări de 
îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii 
solului pe o suprafață de 5 535 ha. In vede
rea redării în circuitul agricol a terenuri
lor erodate sau improprii culturilor cere
aliere, în acest an se vor extinde planta
țiile vitipomicole cu 1 650 ha față de 1969.

In comerț se vor lua măsuri pentru creș
terea volumului de mărfuri desfăcute con
sumatorilor cu peste 7 milioane lei față de 
sarcinile de plan pe anul în curs și redu
cerea cheltuielilor de circulație cu cel pu
țin 0.5 la sută față de sarcina planificată.

Animați de profunde sentimente de pa
triotism, de dorința fierbinte de a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea neabătută a is
toricelor hotărîri ale Congresului al X-lea. 
de dorința de a contribui efectiv cu forța 
brațelor și agerimea minții la înflorirea 
multilaterală a patriei, comuniștii, toți oa
menii muncii, români și maghiari, de pe 
meleagurile strămoșești ale Sălajului, vor 
depune eforturi stăruitoare pentru îndepli
nirea exemplară și depășirea angajamente
lor pe anul 1970.

combustibil convențional și importante can
tități de energie 'electrică. Ca urmare a 
creșterii eficienței activității economice a 
întreprinderilor, a mai bunei gospodăriri a 
fondurilor materiale și bănești, se vor ob
ține, peste plan, beneficii în sumă de 10 
milioane lei.

Prin asigurarea din timp a documentații
lor de execuție și a amplasamentelor, pro
curarea utilajelor tehnologice la termene 
corespunzătoare programului de montaj și 
organizarea execuției ritmice a lucrărilor 
vor fi puse în funcțiune, înainte de ter
men cu 30—45 zile, mai multe capacități 
în industria fibrelor artificiale și confec
țiilor, precum și cîteva obiective In agricul
tură. De asemenea, se vor construi, peste 
prevederi. 100 de apartamente.

Pe baza analizei activității desfășurate In 
anul 1969. de către unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, plenara comitetului jude
țean de partid apreciază că realizările di« 
agricultura județului Brăila nu se ridică 
încă la nivelul cerințelor și posibilităților 
actuale. De aceea — se spune In răspun
sul la chemare — ne angajăm ca prin 
Înfăptuirea ansamblului de măsuri stabilit 
de plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969. prin folosirea judicioasă a 
forței de muncă, a tractoarelor și mașini
lor, să fie depășite prevederile producției 
la porumb boabe cu 15 000 tone, la floa
rea-soarelui cu 2 800 tone, la sfecla de za
hăr cu 4 000 tone, la struguri cu 4 000 tone, 
la legume cu 4 000 tone.

Pentiu a asigura condițiile necesare în
deplinirii prevederilor de plan pe anul 
1971, efectivele matcă de animale vor spor! 
cu 4 000 de vaci și juninci și cu 2 000 scroafa 
de prăsilă Preocupîndu-se de sporirea pro
ducției, de creșterea veniturilor, ridicarea 
eficienței economice a investițiilor șl Inten
sificarea reproducției socialiste lărgite, ță
ranii cooperatori din județul Brăila vor 
crea o asociație pentru creșterea și îngră
șarea a 60 000 de porci, la care vor parti
cipa to? te cooperativele agricole, precum șl 
o asociație pentru îngrășarea a 30 000 da 
miei pentru export.

Din sporurile de producție ce le vor ob
ține, unitățile agricole vor livra suplimen
tar la fondul de stat 12 000 tone de porumb 
boabe, 2 800 tone floarea-soarelui," 4 000 tone 
legume. 4 000 tone struguri, 850 tone de 
carne. 6 000 hl lapte, 1 milion ouă.

Avem certitudinea — se spune în răs
punsul organizației județene de partid 
Brăila — că obligațiile pe care ni le asu
măm pentru ultimul an a) actualului 
cincinal vor constitui noi Imbolduri 
mobilizatoare pentru comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii ,din județul Brăila, care 
tși vor pune întreaga capacitate de mun
că. priceperea. talentul și inițiativa în 
slujba sporirii contribuției lor la dezvolta
rea economiei naționale, la înflorirea Ro
mâniei socialiste.
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Angajamente ale organizațiilor 
județene de partid

. MUNICIPIUL
BUCUREȘTI

• PLANUL PRODUCȚIEI MARFĂ TN INDUSTRIE VA FI DEPĂȘIT CU 500 MILI
OANE LEI, DIN CARE PENTRU FONDUL PIEȚEI 200 MILIOANE LEI e PLANUL 
DE EXPORT VA FI DEPĂȘIT CU 80 MILIOANE LEI • PRODUCTIVITATEA MUNCII 
VA CRESTE CU 1 LA SUTĂ • 110 MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMENTARE PRIN 
SPORIREA EFICIENTEI ACTIVITĂȚII ECONOMICE A UNITĂȚILOR INDUSTRIALE 
e 20 DE OBIECTIVE INDUSTRIALE SI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE, PRECUM Șl 
3 900 DE APARTAMENTE REALIZATE ÎNAINTE DE TERMENE • 5 000 DE PRO
IECTE DE EXECUȚIE Șl 525 DE STUDII TEHNICO-ECONOMICE PREDATE ÎNAINTE 

DE PREVEDERI.

Realizarea și depășirea prevederilor pla
nului pe anul precedent a demonstrat ca-; 
pacitatea organizației de partid a Capitalei 
de mobilizare a oamenilor muncii pentru 
valorificarea superioară a resurselor mate
riale și umane de care dispune economia 
municipiului București. Ca inițiatoare a 
chemării la întrecere a organizațiilor 
de partid județene, organizația a desfășurat 
o intensă activitate politică de mo
bilizare a oamenilor muncii la înde
plinirea planului și a angajamentelor 
asumate. Ca urmare, planul produc
ției globale a fost îndeplinit în pro
porție de 101,3 la sută, realizîndu-se o de
pășire valorică de 633,5 milioane lei. Sar
cina de creștere a productivității muncii a 
fost depășită cu 1,2 la sută, sporul valorii 
producției globale realizat pe această bază 
fiind de 2,7 miliarde lei. Măsurile luate 
pentru reducerea prețului de cost, a consu
murilor de materii prime și materiale, au 
determinat obținerea de beneficii suplimen
tare în valoare preliminată de 250 milioane 
lei. Planul inițial de livrări la export a 
fost depășit cu 111 milioane lei, iar planul 
de livrări Ia fondul pieței cu 334,5 milioane 
lei. Prin valorificarea cercetărilor, reduce
rea timpului de introducere a rezultatelor 
obținute în practică și o mai strînsă con
lucrare între cercetare și-producție, oamenii 
de știință și cercetătorii din Capitală au 
obținut i o reducere a investițiilor indus
triale cu peste 330 milioane lei, economii 
de aproape 100 milioane lei valută, peste 
1 milion lei valută prin vînzare de licențe, 
precum și venituri pe bază de contracte 
încheiate cu unitățile economice în valoare 
de 140 milioane lei.

Analizînd aceste succese, organizația de 
partid a Capitalei consideră că există toate 
condițiile pentru ca planul de stat pe 1970 
să fie îndeplinit și depășit. Răspunzînd che
mării la întrecere lansate de organizația de 
partid a județului Brașov, organizația se 
angajează, în numele celor aproape 190 000 
de comuniști, al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală, să depășească planul produc- 
ției-marfă cu 500 milioane lei. Se vor da peste 
prevederile inițiale, între altele : 1 000 tone 
laminate finite | 950 tone țevi de oțel; 20 
de vagoane de marfă pentru linii magis
trale, în echivalent pe 4 osii ; 2 000 pompe 
centrifugale ; mobilă în valoare de 2,5 mi
lioane lei ; 628 000 mp de țesături diverse i 
225 mii tricotaje ; 40 mii perechi de încăl
țăminte. Pentru fondul pieței se va realiza 
o producție suplimentară în valoare de 200 
milioane lei. Planul de export va fi depășit 
cu 80 milioane lei și se vor reduce impor
turile cu 30 milioane lei. De asemenea, se 
vor. reduce consumurile specifice cu 6 000 
tone metal ; 1 000 mc lemn ; 200 tone bum
bac (puf și fire) ; 15 000 mp piele, 60 tone 
talpă; 15 000 tone combustibil convențional 
și 12 milioane kWh energie electrică. Pro
ductivitatea muncii va spori cu 1 la sută

peste nivelul planificat și se vor obține 
suplimentar 110 milioane lei beneficii, prin 
sporirea eficienței activității economice a 
unităților industriale. De asemenea, peste 
prevederile planului se vor asimila 800 de 
produse și articole noi, iar la 12 capacități 
industriale se vor atinge cu 1—12 luni îna
inte de termenul planificat parametrii teh- 
nico-economici proiectați.

In sectorul investiții și construcții, prin 
organizarea superioară a activității pe șan
tiere, în condițiile unei strînse colaborări 
între proiectanți, constructori și beneficiari, 
se va devansa punerea în funcțiune a 20 
obiective și capacități de producție, cu 1-6 
luni, față de termenele planificate și se vor 
da în folosință, cu 1-2 luni mai devreme, 
3 900 apartamente.

In domeniul transporturilor, prin reduce
rea cheltuielilor de exploatare a mijloacelor 
rutiere se vor economisi 2,5 milioane lei, 
iar productivitatea vagoanelor pentru trans
portul de mărfuri va crește, față de plan, în 
medie, cu 110 tone/kilometri pe vagon.

Unitățile de cercetare și proiectare, cate
drele din învățămîntul superior se angajează 
să contribuie din plin la valorificarea supe
rioară a resurselor naturale de materii pri
me de care dispune țara noastră, să elabo
reze noi produse, utilaje și tehnologii, mic- 
șorînd consumurile specifice ; să reducă 
importurile de licențe și materiale și să 
scurteze ciolul cercetării, pentru valorifica
rea operativă șl completă în producție a 
rezultatelor. Vor fi predate, înainte de ter
men, 5 000 proiecte de execuție și 525 studii 
tehnico-economice.

Comitetul municipal de partid, comitetele 
sectoarelor, organizațiile de partid, consi
liile de administrație, comitetele de direc
ție și consiliile științifice vor asigura înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 
anul 1970, precum și a angajamentelor asu
mate, vor studia posibilitatea descoperirii 
de noi resurse materiale și umane, folosi
rea întregii capacități a mijloacelor de pro
ducție, asigurarea unei bune, calități a lu
crărilor,și vor lua măsuri pentru, obținerea 
unei eficiențe economice tot mai mari. An
gajamentele luate, fermitatea cu care oa
menii muncii din municipiul București sînt 
hotărîți să le realizeze reprezintă dovada 
deplinei adeziuni față de politica științifică 
a partidului, încrederea în viitorul luminos 
al patriei noastre. Asigurînd conducerea 
partidului, personal pe tovarășul- NicoJae 
Ceaușescu, că între cuvîntul lor și faptă nu 
va exista nici o deosebire, comuniștii din 
municipiul București, împreună cu ceilalți 
oameni ai muncii din Capitală, nu-și vor 
precupeți nici un efort pentru transpune
rea în viață a politicii partidului nostru, 
contribuind astfel la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la ridica
rea patriei noastre pe culmile civilizației 
socialiste șl comuniste.

prezintă întrecerea In activitatea tuturor co
lectivelor de muncă, plenara Comitetului 
județean de partid Gorj răspunde cu en
tuziasm, în numele comuniștilor și al tu
turor oamenilor muncii, la chemările lan
sate de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș și se angajează să desfă
șoare o intensă activitate în vederea reali
zării și depășirii prevederilor planului pe 
anul 1970.

Valorificînd mai bine baza tehnico-mate- 
rială, rezervele existente în unități, expe
riența și capacitatea lor creatoare, colecti
vele de muncă din județul Gorj se anga
jează să furnizeze peste prevederi 35 000 
tone lignit, 6 000 tone țiței, 23 milioane 
mc gaze de sondă, 5 000 tone ciment, 700 
frigidere, 2 000 mc cherestea de fag, 5 000 
mp plăci aglomerate din lemn și alte produ
se, care, sub raport valoric, vor reprezenta 
o depășire a planului la producția marfă cu 
20 milioane lei. Pentru fondul pieței se va 
realiza o producție suplimentară în valoare 
de 5 milioane lei, iar planul de export va 
fi depășit cu cel puțin 3 milioane lei valută.

Prin reproiectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație și alte 
măsuri se vor reduce consumurile specifice 
de materii prime și materiale, economisin- 
du-se 1 280 tone metal, 2 200 mc material 
lemnos, 3 200 tone combustibil convențional, 
3.9 milioane kWh energie electrică. Ca ur
mare a organizării mai bune a producției, 
a extinderii mecanizării și automatizării și 
întăririi disciplinei în muncă, productivi
tatea muncii va crește, peste sarcina plani
ficată, cu 600 lei pe salariat. Datorită spo
ririi eficienței economice a activității în 
fiecare întreprindere, printr-o mai bună 
gospodărire a fondurilor materiale șl bă
nești și prin reducerea cheltuielilor de pro
ducție se vor obține 4 milioane lei beneficii 
peste plan. Vor fi atinși, ou două luni îna-

înțe de termen, parametrii tehnico-econo- 
mici proiectați în exploatarea minieră 
Ploștina și carierele de lignit Gîrla. Bete- 
rega și Tismana.

în sectorul investițiilor și al construcțiilor 
vor fi puse în funcțiune, cu 30 de zile mai 
devreme, Fabrica de țigle și placaj ceramic, 
din cadrul Combinatului de materiale de 
construcții de la Tg. Jiu, stația de 110 kV, 
Poligonul de prefabricate din cadrul în
treprinderii județene de construcții-mon- 
taj, precum și 200 de apartamente, conco
mitent cu reducerea costurilor lucrărilor cu 
400 000 lei.

Mobilizînd întregul potențial de care dis
punem în agricultură, se spune In răspun
sul la chemare adoptat de plenara Comite
tului județean de partid Gorj, ne angajăm 
să depășim producția totală planificată la 
grîu cu 700 tone, la porumb cu 1 000 tone, 
ia fructe cu 350 tone, la struguri cu 100 
tone, la carne cu 150 tone și cu 500 hl lapte, 
în legumicultura se vor lnsămînța, peste 
sarcinile de plan, 115 ha., întreaga supra
față de 1 200 ha rezervată legumelor ur- 
mînd să fie amplasată în sisteme irigate. 
Unitățile agricole vor efectua defrișări, cu
rățiri și nivelări pe o suprafață de 1 000 ha, 
vor reda circuitului agricol 200 ha și vor 
amenaja peste sarcinile de plan, pentru 
irigat, 50 hectare.

In cadrul acțiunilor intercooperatiste va 
fi creată o îngrășătorie pentru 5 000 oi.

Plenara comitetului județean de partid 
asigură conducerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că toți comu
niștii din Gorj vor folosi întreaga lor capa
citate de muncă pentru înfăptuirea și de
pășirea angajamentelor asumate, pentru 
sporirea aportului lor la dezvoltarea econo
miei naționale, la înflorirea patriei noastre 
socialiste.

MARAMUREȘ
• PREVEDERILE PLANULUI PRODUCȚIEI MARFĂ, ÎN INDUSTRIE, VOR FI DEPĂ
ȘITE CU 50 MILIOANE LEI • ECONOMII LA PREȚUL DE COST — 10 MILIOANE 
LEI • BENEFICIILE SUPLIMENTARE SE VOR RIDICA LA 10 MILIOANE LEI • NI
VELUL PLANIFICAT AL PRODUCTIVITĂȚII MUNCII VA SPORI CU 1 LA SUTĂ
• 17 OBIECTIVE INDUSTRIALE VOR FI PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU 10—60 DE ZILE 
MAI DEVREME • OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURA VOR LIVRA SUPLIMEN
TAR, LA FONDUL CENTRALIZAT, 100 HL LAPTE, 30 TONE CARNE, 500 000 OUA,

100 TONE FRUCTE SI 50 TONE LEGUME.

GORJ
• ÎN 1970, VALOAREA PRODUCȚIEI MARFA PESTE PLAN = 20 MILIOANE 
LEI o PRODUCTIVITATEA MUNCII' CRESTE, PESTE PREVEDERI, CU 600 LEI PE 
SALARIAT © 4 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PLAN • TREI CAPACITĂȚI INDUS
TRIALE, INCLUSE ÎN PLANUL DE INVESTIȚII PE 1970, VOR FI PUSE TN FUNCȚIU
NE CU 30 DE ZILE MAI DEVREME • ÎN AGRICULTURĂ SE VOR OBȚINE PESTE 
PREVEDERI : 700 TONE GRÎU, 1 000 TONE PORUMB, 150 TONE CARNE, 500 HL 

LAPTE Șl ALTE PRODUSE.

'Alături de întregul nostru popor, oame
nii muncii din județul Gorj muncesc cu 
entuziasm pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea și pentru pre
gătirea condițiilor necesare îndeplinirii 
programului de dezvoltare a economiei na
ționale adoptat de Congresul al X-lea al 
partidului, activitatea lor creatoare con- 
cretizîndu-se în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor pe primii patru ani ai cincina
lului. Un rol însemnat în această privință 
l-a avut întrecerea socialistă, care a stimu
lat inițiativa și entuziasmul colectivelor de 
muncitori, țărani și intelectuali, confirmînd 
valoarea practică a măsurilor luate de par
tid pentru perfecționarea conducerii și or
ganizării economiei, a întregii vieți sociale.

Bilanțul încheiat de oamenii muncii din ju
dețul Gorj, la finele anului 1969, arată că 
majoritatea unităților economice au reali
zat și depășit sarcinile de plan, obținînd în 
plus produse a căror valoare depășește 17,6 
milioane lei, beneficii suplimentare în va
loare de peste 3 milioane Iei și livrînd la 
export, peste prevederi, mărfuri care de
pășesc suma de 39 milioane lei.

în agricultură, cu toate eforturile depuse 
de unele unități, datorită condițiilor clima
terice mai puțin favorabile, dar și neajun
surilor manifestate în multe unități ca și 
în activitatea organelor agricole locale, în 
privința organizării muncii, rezultatele nu 
au fost pe măsura posibilităților.

Apreciind rolul mobilizator pe care-1 re

Oamenii muncii din județul Maramureș, 
sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, au încheiat anul 1969 cu rezul
tate bune în activitatea economică. Planul 
producției globale a fost îndeplinit în pro
porție de 104,1 la sută, obținîndu-se peste 
plan o producție în valoare de 200 milioa
ne lei, cel al producției marfă vîndută și 
încasată în proporție de 104,9 la sută, va
loarea -mărfurilor livrate suplimentar în- 
sumînd 231 milioane lei.; întregul volum 
al producției obținute peste plan s-a reali
zat pe baza creșterii productivității mun
cii. Ca urmare a reducerii consumurilor 
de materii prime și materiale și a prețu
lui de cost s-au obținut beneficii suplimen
tare și economii de 33.6 milioane lei. Au 
fost, de asemenea, depășite prevederile 
planului de export cu 33 milioane lei.

Rezultate pozitive au fost obținute și In 
sectorul de investiții-construcții, toate o- 
biectivele economice planificate fiind puse 
în funcțiune înainte de termen.

Majoritatea cooperativelor agricole de 
producție au înregistrat însemnate pro
grese pe linia consolidării lor economico- 
organizatorice. A fost depășit volumul li
vrărilor de produse, iar întreprinderile a- 
gricole de stat au încheiat activitatea cu 
un beneficiu de 13 milioane lei, față de 5 
milioane cît fusese prevăzut.

Analizînd cu exigență și responsabilita
te rezultatele obținute în îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor pe anul 1969, 
precum și rezervele și posibilitățile de care 
dispun unitățile economice maramureșene, 
plenara comitetului județean de partid a 
apreciat că există condiții pentru depăși
rea planului de stat pe anul 1970. Totodată, 
socotind că sarcinile care stau în fața oa
menilor muncii din Maramureș — români, 
maghiari și de alte naționalități — se înca
drează organic în eforturile pe care între
gul popor le depune pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de cel de-al X-lea Con
gres al partidului, plenara1 a răspuns cu 
entuziasm chemărilor la întrecere adresate 
de comitetele județene de partid Brașov 
și Timiș. In acest răspuns, întruchipînd a- 
deziunea tuturor comuniștilor și a celorlalți 
oameni ai muncii din Maramureș, sînt con
semnate valoroase angajamente care pre
văd în industrie — depășirea planului pro
ducției marfă cu 50 milioane lei, depășire 
materializată In 500 tone metale neferoase 
în echivalent plumb, 3 000 tone acid sul
furic, 500 tone plăci aglomerate din lemn, 
5 000 tricotaje obținute peste prevederi. Vor 
fi livrate suplimentar, la fondul pieței, pro
duse în valoare de 2,5 milioane lei, iar 
pentru export în valoare de 10 milioane lei.

în vederea creșterii bazei de materii pri-

me, In sectorul minier, se va asigura pune
rea în evidență a 50 000 tone rezerve de 
minereuri peste plan.

Prin reducerea consumurilor specifice cu 
8 la sută în unitățile industriale și 15 la 
sută în unitățile de construcții se va rea
liza o economie de 100 tone metal ; vor fi 
economisiți, de asemenea, 1 000 mc de ma
terial lemnos. Prin reducerea cheltuielilor 
de producție și valorificarea rațională a 
materiilor prime. întreprinderile indus
triale maramureșene vor realiza beneficii 
de 10 milioane lei. Se vor obține, de ase
menea, economii la prețul de cost, Insu- 
mînd 10 milioane lei. Concomitent, va spo
ri grija pentru ridicarea nivelului calita
tiv al producției, vor fi asimilate încă 20 
de produse noi în afara celor prevăzute în 
plan. Productivitatea muncii va spori cu 
1 la sută, față de plan, astfel încît cea mai 
mare parte a sporului de producție să se 
obțină pe această cale.

în angajament se subliniază că prin asi
gurarea condițiilor optime pentru desfă
șurarea activității de investiții-construc
ții, vor fi reduse cu 10-60 de zile termenele 
la care au fost planificate să fie puse în 
funcțiune 17 obiective industriale.

Răspunsul la chemare consemnează, de 
asemenea, în numele oamenilor muncii din 
agricultură, angajamente mobilizatoare. 
Astfel, prin organizarea unor acțiuni de 
masă vor fi executate suplimentar lucrări 
de îmbunătățiri funciare — defrișări și 
curățări de arborete pe 1 500 ha, desecări 
pe 500 ha. Lucrările de combatere a ero
ziunii solului se vor efectua pe 1 500 ha, 
iar suprafețele Irigate vor spori cu cel 
puțin 50 hectare. Datorită ridicării produc
ției vegetale și animale, unitățile agricole 
vor livra suplimentar, pentru fondul cen
tralizat al statului, 100 hl de lapte de vacă, 
30 tone carne, 500 000 ouă, 100 tone fructe 
și 50 tone legume. întreaga activitate pe 
care oamenii muncii de la sate o vor des
fășura în (cadrul întrecerii este menită să 
înlăture neajunsurile care s-au manifestat 
în direcția organizării producției și a mun
cii, să reflecte adevăratele posibilități și 
resurse de care dispune Maramureșul.

în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, se subliniază în răspun
sul adoptat de plenara Comitetului jude
țean de partid Maramureș, asigurăm con
ducerea partidului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom mobiliza 
toate eforturile, întreaga noastră energie 
și capacitate creatoare pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate pe 1970, în scopul creș
terii aportului județului nostru la înflori
rea patriei.

(Urmare din pag. I)
condițiilor pentru devansarea lucră
rilor — în vederea punerii rapide 
în funcțiune a fiecărui obiectiv — 
și din considerentul că este absolut 
necesar să facem disponibilă, cît mai 
repede posibil, o bună parte din 
forța de muncă și din mijloacele 
tehnice pentru a putea fi utilizate în 
vederea pregătirii din vreme a inves
tițiilor cincinalului viitor, perioadă 
în care se prevede ca volumul de in
vestiții să fie aproape dublu față de 
cel realizat în întreg deceniul 1961— 
1970. Pe lingă acest esențial scop, 
mai trebuie să avem în vedere fap
tul că, prin punerea în funcțiune la 
termen și înainte de termen a capa
cităților planificate, se asigură valo
rificarea în timp cît mai scurt a a- 
vantajelor progresului tehnic, cu 
multiplele și profundele consecințe 
favorabile pe care aceasta Ie are a- 
supra creșterii avuției naționale, a 
venitului național, a posibilităților 
de ridicare a niveăilui de viață al 
poporului.

Este demn de relevat faptul că, în 
angajamentele luate în aceste zile 
de organizațiile județene de partid, 
se prevede ca unul din jaloanele e- 
sențiale ale întrecerii socialiste, ce 
se va desfășura în acest an în sco
pul realizării și depășirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale, 
punerea In funcțiune, înainte de 
termen, a unor importante obiective 
și capacități productive. Acest an
gajament se bazează pe analiza po
sibilităților de care dispun organi
zațiile de construcții de a grăbi rit
mul execuției lucrărilor pe șantiere, 
p® hotărîrea constructorilor de a in
tegra mai rapid noile unități de pro
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Este știut că — prin In
termediul Administrației A- 
sigurărilor de Stat — din 
resursele centralizate ale 
statului se compensează pa
gubele suferite de bunu
rile proprietate de stat, din 
pricina calamităților na
turale sau accidentelor în- 
tîmplătoare, refăcîndu-se 
sau înlocuindu-se astfel bu
nurile degradate sau dis
truse. Tot de către stat se 
formează fondurile de asi
gurări și de prevederi 
ciale pentru cazurile
pierdere temporară a ca
pacității de muncă de către 
persoanele angajate, pentru 
asigurarea materială a vie
ții și pentru alte necesități 
sociale. ADAS-ul mai are 
în vedere, totodată, prote
jarea bunurilor proprietate 
cooperatistă și 
în legătură cu 
predominante ale 
acestei organiza
ții de specialitate
— ADMINISTRA
ȚIA ASIGURĂ
RILOR DE STAT
— am avut o con
vorbire cu direc
torul ei general.

Rep. : 
din ce în 
familiară 
variantă 
vechi zicale t „A- 
DAS-ul la nevoie 
se cunoaște". Nu 
întîmplător s-a 
încetățenit aceas
tă expresie. Pen
tru cetățeanul 
care achită regu
lat primele de a- 
sigurare, la care 
s-a obligat prin 
contract, impor
tant este ca, în 
caz de daună, să 
intre cît mai re
pede în posesia 
sumelor necesare 
pentru acoperirea 
pagubelor sufe
rite. Intr-un în
ceput însă, v-am 
ruga să arătați, 
în linii mari, ce 
atribuții îndeplinește in
stituția asigurărilor de stat 
în societatea noastră ?

Șt. Popovici: Constitui
rea fondului de asigurare 
și acoperirea, pe seama a- 
cestuia, a consecințelor ma
teriale ale unor eveni
mente neprevăzute — fe
nomene ale naturii, precum 
și ale multiplelor cauze ge
neratoare de accidente — 
reprezintă, în expresia cea 
mai sintetică, funcția so- 
cial-economică pe care o e- 
xercită în țara noastră Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat Atenția principală 
este îndreptată spre dezvol
tarea formelor de asigura
re corespunzătoare necesi
tăților economiei și popu
lației, spre cuprinderea în 
asigurare a cît mai multe 
bunuri și riscuri, îmbună
tățirea condițiilor de asigu
rare prin acordarea de noi 
avantaje asiguraților. Așa 
se explică faptul că, în pre
zent, ADAS practică asigu
rări ce satisfac cele mai 
diverse necesități ale uni
tăților cooperatiste, ale 
tor unități economice și 
populației.

Kep. : Ce elemente 
activități cuprinde, în pre
zent, sfera asigurărilor ?

Șt. Popovici : Se includ 
în asigurare prin efectul le
gii > animalele, culturile, 
clădirile și construcțiile a- 
parținînd cetățenilor șl coo-

personală, 
funcțiile

Devine 
ce mai 

noua 
a unei

tora din urmă, pe baza in
teresului general major de 
a garanta apărarea lor. 
Totodată, în această asigu
rare intră călătorii în 
transporturile terestre, na
vale și aeriene. Se practi
că 50 forme de asigurări fa
cultative de bunuri și per
soane, interne și externe, 
solicitate de unitățile eco
nomice sau persoanele in
teresate. Pot fi asigurate 
suplițnentar, peste valorile 
asigurate prin efectul le
gii. animalele și culturile 
agricole ; există forme de 
asigurări pentru bunurile 
aparținînd ' cooperației de 
consum și celei meșteșugă
rești, ca si pentru bunurile 
clin . gospodăriile cetățeni
lor, mărfurile ce fac obiec
tul comerțului exterior și 
altele. De asemenea, cetă
țenilor Ie sînt oferite for-

mătoarea întrebare : Con
siderați că populația este 
suficient de informată asu
pra utilității și avantajelor 
asigurărilor, asupra condi
țiilor în care acestea se în
cheie sau care stau la ba
za calculării despăgubiri
lor și altor drepturi ce s« 
cuvin asiguraților ?

ȘL - 
ială 
mult 
tatea 
afla,

ADAS
instituție de larg

interes public
Interviu cu Ștefan POPOVICI 

directorul general al Administrației 
Asigurărilor de Stat ■.

Popovici : Fără îndo- 
că cetățenii vor fi 
mai convinși de utili— 
asigurărilor cînd vor 

de exemplu, că pagu
bele ce au avut loc în anul 
1969, recent încheiat, se 
concretizează în despăgubiri 
de circa 75 milioane lei 
pentru clădiri proprietate a 
cetățenilor, de 130 milioane 
lei pentru animale aparți- 
nînd cetățenilor, de 20 mi
lioane lei pentru autovehi
cule.

În ceea ce privește acți
unea de informa
re a populației 
asupra necesității 
asigurărilor, asu
pra condițiilor în 
care se încheie 
contractele și a- 
supra drepturilor 
și obligațiilor a- 
sumate de ADAS 
și de asigurați, 
ne străduim să 
inițiem acțiuni cît 
mai eficiente 

materiale 
popularizare, 

prospecte, plian
te, precum și prin 
presă, radio-tele- 
viziune, cinema
tografie. Căutăm 
ca astfel de acți
uni să fie conti
nue și intense, 
spre a educa ce
tățenii în spiritul 
prevederii.

Alte măsuri o- 
rientate spre îm
bunătățirea unor 
reglementări, spre 
diversificarea asi-

al- 
ale

Și

perativelor agricole de pro
ducție, precum și celelalte 
bunuri proprietate a aces-

me variate de asigurări pe 
viață, precum și cu termen 
fix

■Rep. : Din- prospectele 
consultate, am reținut că 
activitatea ADAS nu se re
duce numai la compensarea 
pagubelor. Ce altă funcție 
îi este proprie 7

Șt. Popovici : Aș consem
na funcția de prevenire și 
combatere a cauzelor gene
ratoare de anumite pier
deri în economia națională. 
Aceasta se concretizează în 
participarea ADAS la fi
nanțarea acțiunilor de pre- 
tntîmpinare și combatere a 
incendiilor și epizootiilor, 
prin alocarea la bugetele 
consiliilor populare a Unei 
cote de 15 la sută din înca
sările realizate în cadrul a- 
sigurării prin efectul legii 
a bunurilor. Prin folosirea 
acestor sume au fost dotate 
în ultimii ani numeroase 
localități cu utilaje și mate
riale de stins incendiile, au 
fost finanțate o serie de ac
țiuni pentru combaterea e- 
pizootiilor, s-au procurat 
medicamente, seruri și vac
cinuri care au contribuit la 
prevenirea șl reducerea 
pagubelor.

în aceeași ordine de idei, 
trebuie spus că funcția de 
stimulare a acțiunilor de 
prevenire și combatere 
a pagubelor se realizează 
și prin felul în care sînt 
reglementate drepturile ți 
îndatoririle asiguraților.

Rep.: Explicațiile pe car» 
le-ați dat ne sugerează ur-

. ., ■;■ ■ 
gurărilor, 
realizate de 
rînd sau sînt 
curs de aplicare.

Ele vizează, în general, cu
prinderea în asigurare a 
unor noi riscuri și gruparea 
în . cadrul aceleiași polițe 
de asigurare a cît mai mul
tor riscuri, întrucît se con
stată că cetățenii preferă 
formele de asigurare care 
printr-o singură poliță a- 
coperă cît mai multe din 
necesitățile lor. în această 
privință, amintim unele 
din formele de asigurare 
de curînd introduse : asigu
rarea globală a autoturis
melor, asigurarea comple
xă a bunurilor din gospo
dărie, asigurarea „Turist", 
asigurarea paușală.

Activitatea noastră are 
un caracter de prestări de 
servicii. De aceea, socotim 
necesar ca, printr-o educa
re perseverentă a aparatu
lui nostru, să transformăm 
solicitudinea și buna servi
re a asiguraților în com
ponente ale muncii fiecărui 
lucrător. Bineînțeles, avem 
în vedere ca acestea să fa
că casă bună în activitatea 
noastră cu justa calculare 
și plata operativă a dreptu
rilor ce se Cuvin asigurațî- 
lor.

Indeplinlndu-și sarcinile 
ce le revin, lucrătorii ADAS 
caută să adapteze cît mai 
bine și cît mai rapid acti
vitatea de asigurare, la ce
rințele societății.
Convorbire consemnată de 
Aurelia GOLIANU

sînt 
cu- 
în

ducție în circuitul economiei națio
nale.

Se poate afirma de pe acum că 
sarcina trasată de conducerea parti
dului, de a se urgenta punerea în 
funcțiune a obiectivelor și capaci
tăților productive, are create unele 
din condițiile de bază. După o ana
liză amănunțită, desfășurată de-a 
lungul a mai multe luni din vara 
anului trecut, s-a reușit să se stabi
lească, pentru marea majoritate a u- 
tilajelor și instalațiilor tehnologice 
care condiționează darea în exploa
tare a noilor obiective, termene de 
livrare corelate cu necesitățile de 
montaj și de punere în funcțiune ; 
prin comasarea și regruparea unor 
organizații de construcții s-au cre
at, de asemenea, condiții pentru 
mai buna folosire a utilajelor și for
ței de muncă existente în ramura 
construcțiilor. Inițierea recentă a u- 
nor măsuri care vizează stimularea 
beneficiarilor, constructorilor și pro- 
iectanților în direcția asigurării pu
nerii în funcțiune înainte de termen 
a unor capacități, oferă încă o ga
ranție în plus că toți factorii cu 
răspunderi în domeniul realizării In
vestițiilor se vor strădui și mai 
mult să se achite în avans de obli
gațiile asumate.

Evident, aceste măsuri se impun 
a fi completate cu altele care să con
tribuie la o și mai bună orientare a 
eforturilor în domeniul investițiilor. 
Astfel, este absolut necesar ca, încă 
din ■ primele luni ale anului, să fie 
lichidate grabnic restanțele din a- 
nul trecut, pentru a nu afecta timp 
îndelungat îndeplinirea sarcinilor pe 
acest an, lucru pe deplin posibil 
dacă avem în vedere că, la multe 
din obiectivele și capacitățile al că

ror termen de punere în funcțiune 
a expirat, execuția a atins un sta
diu foarte avansat. In nici un caz nu 
va trebui să se mai repete situația 
din anii precedenți, cînd lucrările la 
o seamă de capacități restante au 
fost tergiversate luni de-a rîndul, iar 
punerea lor în funcțiune s-a făcut 
în cel mai aglomerat moment al pla
nului, sfîrșitul anului. Prin analize 
atente și imediate trebuie să fie crea
te posibilitățile pentru devansarea

complexele de industrializare a lem
nului de la Cîmpeni, Focșani, Caran
sebeș, Fabrica de bere Craiova, Fa
brica de brînzeturi Slobozia, Combi
natul pentru industrializarea cărnii 
Galați.

In mod special, pentru unele sec
toare, cum sînt, bunăoară, industria 
chimică și industria construcțiilor de 
mașini, grija pentru accelerarea rit
mului de execuție a obiectivelor cu 
termen de punere în funcțiune î» a-

nea priorității, indiscutabil, de de
parte s-ar afla pe primul loc pro
blema asigurării la timp a utilajelor 
tehnologice aferente capacităților de 
producție cu termen de punere în 
funcțiune în acest an ; este o pro
blemă deosebit de importantă care, 
în momentul de față nu este întru- 
totul clarificată. Cel mai urgent este 
să se grăbească contractarea utilaje
lor, îndeosebi a celor din import, 
pentru a se evita întîrzierea monta

INVESTIȚIILE
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termenelor respective, degrevînd cit 
mai mult trimestrul IV, care și în 
acest an se anunță extrem de în
cărcat în ce privește punerile în 
funcțiune.

Rămînerile în urmă care au apă
rut pe unele șantiere impun cu a- 
ceeași acuitate măsuri de intensifi
care a ritmului de execuție a lu
crărilor de construcții și de montaj, 
precum și pentru lichidarea restan
telor în livrarea unor utilaje tehno
logice, de care depinde nemijlocit 
intrarea obiectivelor în funcțiune. Cu 
deosebire, asemenea acțiuni trebuie 
întreprinse pe șantierul laminorului 
de 6 țoii de la Uzina de țevi Ro
man, pe șantierele de la Uzina de 
cinescoape București, Fabrica de 
geamuri trase și speciale Buzău,

cest an trebuie să fie dublată de pre
ocuparea titularilor de investiții pen
tru urgentarea elaborării documen
tației de execuție, în vederea înce
perii lucrărilor noi. In acest scop, 
apare necesar să fie puse neîntîrziat 
în aplicare măsurile stabilite prin 
recentele documente de partid și de 
stat pentru îmbunătățirea activită
ții de proiectare — și anume : con
stituirea de grupe de proiectare în 
întreprinderi și pe șantiere, folosirea 
pe scară largă a proiectelor tip și 
refolosibile.

Desigur, fiecare dintre problemele 
amintite pînă aici reclamă interven
ția urgentă a unuia sau altuia din 
factorii care au răspunderi în reali
zarea programului de investiții. Dacă 
ar fi însă să Ie categorisim în ordi

jului și, implicit, punerea în func
țiune a unor obiective.

Se înțelege, respectarea termene
lor de punere în funcțiune și reduce
rea duratelor de execuție impun e- 
forturi deosebite și din partea con
structorilor ; acestora li se solicită 
îmbunătățirea substanțială a organi
zării muncii pe șantiere și desfășu
rarea ritmică a execuției pe toată 
durata anului. In acest sens, de mare 
importanță este utilizarea judicioasă 
a capacității de producție a organi
zațiilor de construcții, prin ridicarea 
gradului de folosire a parcului de u- 
tilaje cu care acestea sînt dotate si 
utilizarea mai rațională a forței de 
muncă pe șantiere. In mod firesc, 
execuția lucrărilor trebuie să se în
cadreze în grafic. Nu este admisibil

ca din cauza rămînerilor în urmă în 
execuția lucrărilor de construcții să 
se creeze pe șantiere stocuri de uti
laje, unele achiziționate din import 
cu însemnate eforturi valutare, care 
să nu poată fi montate.

Deși poate pare ruptă de tema în 
discuție, socotim că este locul nime
rit să subliniem necesitatea sporirii 
preocupării constructorilor pentru 
gospodărirea cît mai bună a mijloa
celor materiale existente pe șantiere, 
pentru evitarea risipei și pierderilor. 
Și pe această cale s-ar putea evita 
„golurile" ce se resimt frecvent în 
cazul anumitor materiale, ceea ce ar 
fi de natură să favorizeze continua
rea nestingherită a execuției lucră
rilor. Prin creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor, ridicarea pro
ductivității muncii, mai buna orga
nizare a activității pe șantiere, a- 
portul constructorilor la scurtarea 
duratelor de execuție a obiectivelor 
de investiții poate crește neîndoiel
nic.

Sarcini deosebit de importante în 
domeniul realizării planului de in
vestiții și de punere în funcțiune a 
capacităților și obiectivelor prevă
zute revin și organelor bancare. Fi
rește, cea mai mare atenție va trebui 
să o acordăm gospodăririi judicioase

a fondurilor, prevenirii risipei, chel
tuirii neeconomicoase a banilor, pen
tru lucrări neoportune sau ■ neefi
ciente, orientării cu prioritate a fon
durilor către acele obiective care au 
termene de punere în funcțiune în 
acest an. In această direcție ne o- 
bligă să acționăm recentele atribu
ții ce au fost conferite băncilor fi
nanțatoare prin noile acte normative 
care reglementează regimul investi
țiilor. In același timp, avem datoria 
să urmărim cu maximă atenție — și 
pe parcursul execuției obiectivelor 
— cum sînt utilizate fondurile de in
vestiții, veghind la respectarea rigu
roasă a disciplinei de plan și finan
ciare în cheltuirea lor. Cu alte cu
vinte, prin pîrghia finanțării, a cre
ditului și a controlului, organele 
Băncii de Investiții trebuie să ve
gheze la utilizarea judicioasă a fon
durilor destinate investițiilor, de la 
angajarea lor pînă Ia obținerea efec
telor scontate. Este o sarcină vastă 
și de mare răspundere, pe care ne 
vom strădui să o realizăm exemplar, 
cu convingerea fermă că pe această 
cale contribuim la atingerea țelului 
principal al planului de investiții din 
acest an > intrarea în funcțiune la 
termen a obiectivelor și capacități
lor productive

NOTA REDACȚIEI t Cu articolul de față, ziarul nostru își propună 
să deschidă o largă acțiune prin mijlocirea căreia să reliefeze cum se 
traduce în viață sarcina centrală a planului de investiții — punerea 
in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor și capacităților planifi
cate — ce măsuri se iau pentru impulsionarea și reducerea duratei 
de execuție a lucrărilor pe șantiere, bineînțeles în lumina noilor re
glementări privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor. 
Pe lingă raidurile și anchetele organizate de redacție, un spațiu larg 
va fi acordat articolelor scrise de cadrele din economie, de factorii 
care răspund nemijlocit și concură la realizarea programului de in
vestiții din acest an.
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Au început adunările salariaților din secții, sectoare și ateliere în lumea

CONȘTIINȚA RĂSPUNDERII
PENTRU MUNCA PROPRIE, 

PENTRU MUNCA ÎNTREGULUI COLECTIV

durelor realități
9 siciliene
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Oamenii muncii, făuritorii bunurilor materia
le — muncitori, tehnicieni, ingineri, funcționari 
— dezbat în aceste zile, in cadru) adunărilor 
salariaților, bilanțul activității economice ți fi
nanciare din anul trecut, sarcinile de plan pe 
anul 1970, angajamentele de depășire a acestora, 
precum ți măsurile de ordin tehnic și organi

zatoric menite să asigure realizarea exemplară 
a indicatorilor cantitativi ți calitativi ai planu
lui și a angajamentelor asumate de fiecare u- 
nitate productivă in parte. Este o realita
te a întreprinderilor noastre că potenția
lul tehnic, material ți uman de care ele dispun 
nu poate fi utilizat cu randament maxim fără o 
largă ți tot mai intensă participare a salariați

lor la conducerea ți organizarea treburilor în
treprinderilor, la activitatea de gestionare a 
acestora. Cum au debutat adunările salariaților 
— deocamdată, în secții, ateliere și sectoare — 
in ce măsură se află pe ordinea de zi probleme
le majore ale activității productive, de a căror 
soluționare depinde mersul viguros al produc
ției, succesul realizării planului ?

Ea Ploiești, ne-am concentrat a- 
tenția asupra dezbaterilor de la două 
mari unități industriale. Mai întîi, 
am fost la FILATURA FABRICII 
„DOROBANȚUL", care furnizează 
fire pieptănate unui mare număr de 
întreprinderi textile din țară. Aici, 
în ultimul timp s-au investit fonduri 
importante pentru reutilarea atelie
relor și punerea în funcțiune a unei 
vopsitorii moderne de pale. Este 
lesne de înțeles de ce în cadrul dis
cuțiilor accentul s-a pus pe folosirea 
cu ceJ mai înalt randament a „zes
trei” tehnice, majoritatea vorbitori
lor subliniind faptul că lor, întregu
lui colectiv, nu le este indiferent mo
dul în care sînt fructificate fondu
rile investite de stat în mijloace fixe 
productive.

— Cu atît mai mult trebuie să ex
ploatăm judicios — intensiv și ex
tensiv — noile utilaje, se spunea în 
darea de seamă prezentată de ing. 
Poszony Francisc, cu cît sarcinile 
noastre de plan pe 1970 sînt superi
oare celor din anul trecut | avem 
îndatorirea să livrăm 2 000 tone de 
fire pieptănate.

Cei care au luat cuvîntul, mulți 
la număr, au analizat cu simț de răs
pundere, concret, căile de realizare 
a indicatorilor de plan pe 1970. Ei au 
criticat o serie de neajunsuri care

dăinuie mai ales în domeniul orga
nizării procesului de producție și al 
întreținerii utilajelor. Ajutorul de 
maistru Dumitru Cozma spunea i 
„Ringurile pe care le avem în do
tare sînt de mare randament. Ele 
trebuie să funcționeze continuu | 
or, la noi, ceva nu e în regulă. Ma
șinile se tot opresc. Am să spun și 
de ce. Din cauza cîrligelor, care sînt 
de proastă calitate”. Din cele spuse 
de ajutorul de maistru, ca și din 
cuvîntul altor vorbitori am putut 
desprinde spiritul de responsabili
tate față de exploatarea și păs
trarea în bune condiții a mijloace
lor tehnice, față de îndeplinirea 
propriilor sarcini ți ale întregu
lui colectiv al filaturii. Intervențiile 
filatoarelor Aurica Cîmpeanu ți 
Elena Rusea au fost remarcabile prin 
simplitatea și adresa lor precisă. 
„Unii mecanici de întreținere nu-și 
fac datoria cum trebuie, apreciau 
vorbitoarele. La unele ringuri, ven
tilatoarele nu funcționează în bune 
condiții, iar la altele se rup cu
relele". Muncitoarele arătau, în con
tinuare, că din această cauză pro
ductivitatea muncii lor este scăzută. 
„Pierde întreprinderea și noi cîști- 
găm mai puțin. Cînd intru în schimb, 
spunea filatoarea Ana Vădeanu, 
nu-mi place și nici nu-mi convine să
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J tendință spre sinteză — aceasta 
t fiind, chipurile, caracterul evident 

!

j:
J într-o desprindere de tot ce ține de ț viață, într-o denaturare deliberată i a realității, care merge atît de de- 1 parte, îneît duce la același rezultat

i realității prin atrofierea galopantă 
1 care provoacă moartea conținutului.

Responsabilitatea
față de cuvint

(Urmare din pag. I)

face din vocea irealului leitmotlvul 
principal al unei epoci literare. In 
cele din urmă tot realitățile sînt 
cele care se impun determinînd 
mersul timpurilor — realitatea u- 
mană, a mediului, cea individuală, 
cea materială, cea spirituală.

Nu există de mult nici un du
biu în legătură cu scopul urmărit 
de străduințele unor teoreticieni, 
ce par a se pronunța mai rar în ul
timul timp, de a distruge în dome
niul artei și literaturii coeziunea 
organică dintre produsul artistic și 
cei cărora - acesta le este destinat 
în primul rînd, adică cititorii și 
contemplatorii artei — de a dis
credita rațiunea, de a denatura lo
gica, de a schimonosi contururile 
vieții și a ridica pe tron un erme
tism obscur, în fața căruia să se 
închine maeștrii cuvîntului, ai dal- 
tei și ai penelului. Este, desigur, o 
încercare de a suspenda, mai bine 
zis de a șterge valoarea cognitivă 
a literaturii și a artei I Să ne pu
nem însă întrebarea i căror forțe 
sociale ar putea să le slujească fap
tul că literatura și arta nu mai 
transmit cunoștințe, și cu atît mai 
puțin asemenea cunoștințe care să 
se refere la situația socială, la po
ziția omului într-o ambianță de in
suficiență și vitregie socială, cum 
este în țările în care se produc a- 
semenea teorii ? Este vorba, în esen
ță, de cunoștințe care maturizează 
și mobilizează la acțiune pentru 
înlăturarea piedicilor care îl des
part pe om de o existență demnă 
și îl condamnă să fie exclus, prin 
permanentizare predestinată, de la 
avantajele progresului material și 
spiritual.

In Occident, această înstrăinare 
dintre om și cuvîntul scris, dintre 
societate și literatură, a fost și este 
practicată de unii esteticieni și 
creatori din cele mai diferite un
ghiuri spirituale. Sînt prezentate 
în mod înșelător noi potențe spiri
tuale, al căror obiectiv final este de 
fiecare dată cel mai desăvîrșit labi
rint. Scopul ultim este mereu sa
crificarea conținutului de dragul 
unui lucru ireal, al unei fantezii ar
tificioase și renunțarea Ia măiestria 
formală — disciplină, rigurozitate, 
simț pentru structură și măsură, 
tendință spre sinteză — aceasta
al unui mod de creație depășit de 
mult de cerințele neînduplecate 
ale epocii noastre agitate. Și cine 
ar fi dispus să ia asupra sa repro
șul că a rămas în urma timpului ? I 
Astfel, ca urmare a unei atitudini 
neînduplecate de frondă contra 
unei creații literare care se des
fășoară sub semnul responsabilită
ții față de cuvînt — și în cele din 
urmă față de prezumtivul consu
mator spiritual — s-a răspîndit o 
literatură care revendică pentru 
sine toate drepturile de existență 
etichetîndu-se drept „modernă" 
fiindcă este „nouă".

Dar în ce constă în fond „noul” 
propriu-zis ? într-o sărăcire a con
ținutului urmărită cu consecvență,

final i pe de o parte la abolirea
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stau degeaba. Dar sînt obligată să-1 
aștept pe ajutorul de meșter să în
lăture o defecțiune. Toți trebuie să 
ne îndeplinim sarcinile. Numai in a- 
cest fel ne aducem contribuția la 
bunul mers al activității întregii fi
laturi, întregii întreprinderi".

S-au abordat și alte probleme de 
organizare a producției și a muncii, 
cum ar fi preluarea din mers, fără 
perturbări, a schimburilor, aprovi
zionarea judicioasă a locurilor de 
muncă cu cele necesare producției, 
lichidarea orelor de stagnare și a 
pierderilor de timp de lucru. Dar 
„miezul" discuțiilor l-a constituit 
buna funcționare, întreținere și re
parare a mașinilor și utilajelor. In 
sală nu se găsea, din păcate, nimeni 
de la serviciul mecanicului șef. Pe 
bună dreptate, un vorbitor întreba i 
în lunile următoare se va ține sea
ma de criticile aduse, pentru ca ma
șinile și oamenii să dea randament 
maxim, pentru ca secția să-și reali
zeze exemplar sarcinile de plan ?

LA SECȚIA DE VAGOANE A 
UZINEI MECANICE DE MATERIAL 
RULANT — problema „cheie” ce 
trebuia analizată era următoarea : 
cum se folosește fondul de timp ? 
Inexplicabil, însă, în adunarea sala
riaților de aici, această problemă nu 
a fost ridicată, deși pe uzină sarcina 
de creștere a productivității muncii 
în anul 1969 nu a fost realizată. Da
rea de seamă a trecut sub tăcere 
faptul că, în această secție, s-au 
constatat anul trecut foarte mulți 
„timpi morți". Era de așteptat ca 
cei care au luat cuvîntul să dezba
tă pe toate fețele problema folosirii 
raționale a timpului de lucru. Nu s-a 
observat însă un efort de analiză 
adîncă în acest sens și, mai ales, 
de precizare a măsurilor ce se im
pun pentru folosirea eu valoare

maximă pentru producție a timpu
lui de muncă. însuși secretarul orga
nizației de bază, Matei Diamandi, 
n-a făcut altceva decît să repete 
unele chestiuni din darea de seamă. 
Cît privește intervenția maistrului 
Dumitru Mititelu, acesta nu a vor
bit despre faptul că în sectorul lui 
de activitate s-au semnalat destule 
absențe nemotivate, destule pierderi 
de timp din cauza aprovizionării ne
ritmice a locurilor de muncă.

Șeful de partidă. Constantin Șoa
rece, formula o propunere i organi
zarea științifică să se facă pe baza 
cunoașterii situației concrete din 
secție. Tovarășii de la acest serviciu 
întocmesc anumite studii, dar ele nu 
sînt cele mai importante, de strictă 
necesitate secției de locomotive. 
Raționalizarea transportului intern ar 
fi dus, desigur, la creșterea produc
tivității muncii | dar nimeni nu s-a 
ocupat de această problemă. A luat 
cuvîntul și inginerul șef, Ion Cotor- 
ceanu, care a enunțat doar sarcinile 
ce revin secției de vagoane și s-a 
referit prea puțin la măsurile pe care 
conducerea uzinei intenționează să 
le ia pentru ridicarea indicilor de 
utilizare a mașinilor, organizarea mai 
bună a producției și a muncii. A lip
sit acea atmosferă propice de anali
ză activă și exigentă, pătrunsă de 
spirit critic și autocritic, a lipsit 
combativitatea și nu s-a pus „punc
tul pe i“. Dacă dezbaterile s-ar fi 
purtat în această lumină, adunarea 
salariaților de la secția de vagoane 
a Uzinei mecanice de material 
rulant din Ploiești ar fi fost mai 
rodnică, mai instructivă, mai plină 
de învățăminte pentru activitatea din 
acest an.

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii*

Coproducția Italo- 
franceză Cînd se ara
tă cucuveaua (a cărei 
premieră va avea loc, 
săptămîna aceasta, la 
cinematograful „Pa
tria) ne introduce în 
lumea aspră și dură a 
Siciliei contemporane. 
Primele imagini ale 
filmului — înfățișind 
țeava unei arme de vî- 
nătoare care țintește 
șoseaua. parbrizul 
spulberat de împușcă
turi al unui camion, 
fața însîngerată a șo
ferului — vorbesc, de 
la bun început, despre 
violența prin inter
mediul căreia Maffia 
înțelege să-și impună 
supremația. Pornit din 
acest punct (de la o 
crimă săvîrșită în zori, 
cu o armă de vînâtoa- 
re, undeva pe o șosea 
națională) conflictul. în 
aparență polițist, își 
adîncește treptat sem
nificațiile devenind, în 
ultimă instanță, un 
act de acuzare socia
lă. Firele anchetei, în
treprinse de un căpi
tan de carabinieri, un 
nebăștinaș, hotărît să 
facă dreptate cu orice 
preț, duc în rîndurile 
aristocrației insulare, 
în cercurile de afaceri, 
avide de cîștiguri. 
Astfel, la o analiză 
atentă, Maffia zilelor 
noastre apare asemă
nătoare cu un trust 
care, în goană după o 
cît mai ridicată cifră 
de afaceri, își elimină 
opoziția, concurența, 
cu o violență lipsită 
de scrupule

Așa se explică de 
ce, pe măsură ce an
chetatorul se apropie 
de vinovați, în jurul 
lui se țese o verita
bilă conspirație a tă
cerii. O conspirație a 
acelora care, deși au 
toate motivele să-i u- 
rască pe mafioți, pre
feră să tacă pentru a 
nu înfrunta riscurile. 
Cît de adîncă, de or
ganică poate fi teama

aceasta ne dăm seama 
din atitudinea tinere' 
femei care bănuiește 
că soțul ei a fost ucis, 
dar mai speră totuși 
intr-o întoarcere a 
bărbatului dispărut; ea 
cere ajutorul carabi
nierilor pentru a-1 
găsi, nedenunțîndu-i 
totuși pe eventualii 
ucigași. Crima este un 
Instrument de repre
salii și de intimidare, 
folosit cu cinism de 
această organizație 
clandestină, a cărei 
demascare a făcut o- 
biectul și al altor fil
me. In cazul de față, 
autorul își propune să 
dezvăluie implicațiile

ECRAN

mai profunde ale ac
tivității Maffiei, extin- 
zîndu-și investigația.

Anchetatorul din 
film nu se lasă înfri
coșat. El imobilizează 
în cătușe mîinile vino- 
vaților. Maffioții au 
însă ocrotitori puter
nici și dincolo de țăr
murile Siciliei, în pe
ninsulă. Au revenit 
descătușați. Și-au re
luat îndeletnicirile i 
profitul, teroarea, cri
ma. Singur zelosul an
chetator nu s-a mai 
întors. In locul lui, un 
nou căpitan de cara
binieri, cu o față care 
exprimă comoditatea 
și suficiența, domină 
orașul de la fereastră, 
asemeni unei statui 
urcate pe un soclu 
mult prea înalt, sim
bol al unei „justiții” 
indiferente, corupte, 
neputincioase.

„Cînd se arată cu
cuveaua" este o ecra
nizare după un roman 
al lui Leonardo Scias- 
cia. Adaptarea mi s-a

părut prea riguroasă 
față de litera romanu
lui. Regizorul Damiano 
Damiani (coautor și al 
scenariului) a proce
dat nedisociativ în 
modul în care a tratat 
materia oferită de o- 
pera literară. El acor
dă o importanță egală 
atît secvențelor-cheie, 
cît și celor de trecere 
și fixează astfel ten
siunea filmului cu 
o octavă prea jos, aco
lo unde natura conflic
tului, problematica în
săși reclamau o tra
tare la un alt diapa
zon. Poate că din a- 
ceastă pricină doi 
interpreți de pres
tigiul lui Serge Reg- 
giani și al Claudiei 
Cardinale, care se a- 
chită conștiincios de 
roluri, nu izbutesc to
tuși creații pe măsura 
talentului lor. Nu se 
poate însă pretinde 
fiecărui film să se 
situeze pe treapta cea 
mai de sus în scara 
valorii. De altfel, re
gizorul nici nu pare 
să fi avut asemenea 
ambiții. El n-a urmă
rit să creeze un echi
valent cinematografie 
al romanului ci, mai 
degrabă, o ilustrare a 
acestuia. Considerat în 
acest fel, filmul său 
este onorabil, fără stri
dențe, și reprezintă o 
mărturie semnificativă," 
cu momente de reală 
emoție, asupra unor 
realități tragice, ana
cronice. Important es
te faptul că o în
trebare ne stăruie 
în minte după ce 
părăsim sala de spec
tacol. Și întrebarea a- 
ceasta conține însăși 
ideea de bază a fil
mului i cum este cu 
putință ca astfel de 
lucruri să se mai pe
treacă încă acum, în 
miezul acestui secol, 
în plin apogeu al ci
vilizației 7

Mircea MOHOR

Lucruri mici, 
daune mari

pe de altă parte la un morman de 
ruine datorită distrugerii cu o lo
vitură a formei. Cu aceasta s-a 
lichidat responsabilitatea scriitoru
lui față de cuvint — care este pînă 
în profunzimile ei socială.

Ne-am întinde prea mult cu dis
cuția dacă am dezveli în întregime 
rădăcinile care au putut genera o 
asemenea literatură destinată ne- 
comunicării cu cititorul. Indiferent 
la ce ne-am referi, la atmosfera 
de anxietate și fiori, la aerul viciat 
din serele existențialiste, la neîn
crederea paralizantă, în ale cărei 
viziuni chiar și idealul umanitar 
protejat de o armură cade pradă 
ruginei — toate aceste elemente 
sînt, fără excepție, caracteristice 
unor meridiane ale globului care 
din punctul nostru de vedere tre
buie considerate ca o altă lume, 
care se deosebesc total de lumea 
noastră socialistă în ceea ce pri
vește structura socială, punctele 
de vedere dominante și concepțiile 
despre artă. Poate că multe au re- , 
prezentat inițial o revoltă contra 
actualului sistem social al acelor , 
țări. Deoarece însă ele nu s-au . 
transformat în opoziție generală l 
contra unei societăți determinate și ! 
a componentelor ei de bază, urmarea ț 
naturală a fost că această litera- t 
tură a pierdut sensul și posibilita- > 
tea de a mai juca un rol în pro- ț 
blemele omenești și atot-omenești. 1 
Pornind de Ia negarea realității, a ț 
societății în sine, ea a alunecat 1 
într-un proces de autonegare : a ' 
devenit antisocială și antiumani- \ 
tară. <

Se poate vorbi de relații reciproce ’ 
constructive între literatura noas- \ 
tră și acest fel de literatură (scriu , 
acest fel de literatură pentru că, în I 
același timp, în țările capitaliste i 
este de consemnat o prezență ma- i 
sivă a scriitorului social, angajat, j 
responsabil față de destinul conce- 1 
tățenilor săi și față de destinul ar- > 
tei care nu-și poate refuza — dacă ț 
aspiră la permanență — spiritul i 
uman și posibilitatea de a comuni- ) 
ca, de a fi accesibilă) ? Răspunsul I 
este, după convingerea și conștiin- ‘ 
ța mea fără nici o ezitare un NU ț 
categoric. încercările de transplan- i 
tare la care asistăm din cînd în i 
cînd sînt sortite să rămînă sterile, l 
căci contravin cerințelor societății 
noastre în ceea ce privește conținu- ț 
tul și forma literaturii. înalta misiu- i 
ne socială care revine cuvîntului în 1 
climatul societății noastre socia- l 
liste nu este compatibilă cu goli- .' 
rea de sens, cu dezrădăcinarea din ) 
substratul determinantelor sociale, ț 
Este de asemenea incompatibilă cu > 
cerința pe care cititorii noștri, an- i 
corați în viața socială, trebuie să • 
o manifeste față de frumusețe și 
înălțare sufletească, față de exis
tența unui sens, unui ideal și a 
unei forțe activizante. față de a- 
profundarea unei umanități, care 
este chemată să devină tot mai 
perfectă, tot mai multilaterală și 
complexă printr-un continuu pro
ces de autodepășire. Și nu putem să 
nu constatăm .că prin opera și con
vingerile lor estetice imensa majo
ritate a scriitorilor noștri susțin 
teoretic și practic un asemenea 
punct de vedere : indiscutabil, ma- 
teria-primă, „cuvîntul1', determi
nată social și mînuită poetic, este 
înzestrată cu un dinamism creator 
de la care ne putem aștepta la tot 
ce poate fi mai măreț.

‘IN PROGRAMUL VIITOR PE ECRANELE

CINEMATOGRAFELOR

„DON JUAN FĂRĂ VOIE"

Turneul in Capitală 
al Teatrului 

„Matei Millo“ 
din Timișoara

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființare, Teatrul „Ma
tei Millo" din Timișoara organi
zează un turneu la București cu 
spectacolele „REGELE MOARE" 
de Eugen lonescu, și „TROIE
NELE" de Euripide, adaptare 
de Jean Paul Sartre.

Publicul bucureștean va avea 
posibilitatea să vadă luni, 9 fe
bruarie, ora 2Q, în sala Comedia 
a Teatrului Național „1. L. Ca- 
ragiale", piesa „REGELE MOA
RE" în interpretarea actorilor 
Gheorghe Leahu, Florina Cercel- 
Perian, Mihaela Buta, Vladimir 
Jurăscu, Victoria Suchici și Emil 
Reus, iar marți, la aceeași oră, 
„TROIENELE", cu Elena loan, 
Irene Flamann, Elena Simiones- 
cu, Florina Cercel-Perian, Vladi
mir Jurăscu.

Regia și scenografia spectaco
lelor sînt semnate de Mircea Ma- 
rosin.

(Urmare din pag. I)

Comedie satirică, producție a studiourilor din R.S. Cehoslovacă. Regia : Zdenek Podskalsky. In distri
buție : Vlastimil Brodsky, Jana Brejchova, Jirina Bohdalova, Kvela Fialova, Slavka Budinova.

zurl au fost cauzate de 
faptul că suprapunerea 
de responsabilități re
ducea, de multe ori, e- 
ficiența. In industria 
chimică i se cere mun
citorului o înaltă pro
fesionalizare, gradul 
de îndemînare trebuie 
aliat cu o bună cu
noaștere a utilajului. 
Asta și explică de ce 
foarte mulți au urmat 
cursuri de ridicare a 
calificării, de polica
lificare, căci un ope
rator chimist trebuie 
să aibă și temeinice 
cunoștințe de meca
nică, de electricitate. 
Sînt multe situații în 
care_, avînd aceste cu
noștințe, se poate pre- 
întîmpina oprirea u- 
tilajului, evitînd, ast
fel, întreruperea pro
ducției. De aceea, do- 
bîndirea unei cît mai 
largi culturi tehnice 
este, în secția noastr- 
o sarcină profesională 
de prim ordin.

Aflăm că organiza
ția de partid și-a con 
centrat atenția asupia 
întăririi colectivului, 
în așa fel îneît el să 
facă față ca un tot 
unitar oricăror sar 
cini. Acțiunea sa a 
fost ușurată și de 
faptul că, dezvoltat 
într-un colectiv tehnic 
bine pregătit, spiritul

de emulație a găsit re- 
?ede ecou la oameni.
n această privință, 

exemplul personal 
mai ales, exemplul 
personal al factorilor 
de conducere, a avut 
un aport de seamă.

La secția melana 3, 
a cărei capacitate de 
producție, după atinge-

intrare în producție a 
noilor instalații va fi 
redus. Găsim și în 
acest gest de dăruire 
dimensiunea morală a 
oamenilor, resursele 
conștiinței socialiste 
care au contribuit la 
realizarea saltului în
scris de producția sec
ției. Dar nu numai

tești ; 150 de tineri de 
la acest nou obiectiv al 
industriei noastre chi
mice și-au făcut spe
cializarea Ia Săvinești.

— Melana 3 — ne 
spune inginerul Traian 
Ciurea — este nu nu
mai un vlăstar al uzi
nei, ci și al secției 
noastre. De aceea, se

sistența tehnică a sec
ției noastre. Sînt con
vins că această redis
tribuire a cadrelor face 
cinste colectivului nos
tru, unde s-a statorni
cit bunul obicei ca fie
care om cu înaltă cali
ficare să pregătească, 
din proprie inițiativă, 
pe altcineva, căruia

Acolo unde omul
este măsura creației

rea parametrilor pro
iectați, va fi de două 
ori mai mare decît cea 
a actualei secții mela
na 2. s-a lucrat în 
condiții grele, de șan
tier. Acest lucru n-a 
împiedicat pe mulți 
dintre cei mai buni 
oameni din secție să 
ceară să facă din nou 
muncă de pionierat, 
convinși că. prin expe
riența lor, termenul de

noua secție a uzinei a 
pornit la drum cu un 
nucleu tehnic și mun
citoresc format din oa
menii de aici. Prezen
ța celor plecați de aici, 
de la Săvinești. dina
mizează tînărul colec
tiv al Uzinei de fibre 
sintetice din Iași. După 
cum, școala Săvineș- 
tiului se simte de pe 
acum pe platforma pe
trochimiei de la Pi-

ințelege că pregătirea 
viitorului colectiv ne-a 
preocupat îndeaproa
pe. Nu numai prin a- 
cordul dat ca mulți 
dintre cei mai buni 
oameni ai secției noas
tre să plece să lucreze 
acolo, dar și prin fa-' 
tul că pregătirea celor
lalți oameni, care ur
mau să completeze no
ul colectiv de muncă, 
a fost asigurată de a-

să-i Încredințeze tai
nele meseriei. Au ple
cat mulți, dar lucrurile 
au continuat să mear
gă bine, fiindcă cei 
care au rămas au fost 
pregătiți să preia noi 
sarcini, de și mai mare 
răspundere.

...Intr-adevăr, un 
portret esențializat al 
celor de la Săvinești 
nu poate fi conceput 
fără această dimensiu
ne interioară a oame

nilor, care este înțele
gerea superioară a u- 
nor comandamente so
ciale, participarea con
știentă la înfăptuirea 
lor. Acest mod înain
tat, aceste prețioase 
trăsături și-au găsit noi 
materializări în anga
jamentele prin care, 
alături de toți cei ce 
muncesc, chimiștii din 
Săvinești iau parte la 
ampla întrecere de
clanșată în aceste zi
le pe întreg cuprinsul 
țării. Certitudinea noi
lor succese pe care le 
anunță întrecerea pe 
1970 este chezășuită nu 
numai de priceperea 
mîinilor, nu numai de 
inteligenta profesiona
lă. ci și de forța de a- 
tracție a unei legi mo
rale care cere clin par
tea tuturor o mare ca
pacitate de dăruire, 
abnegație și efort. Este 
o lege morală dezvol
tată pe solul fertil al 
economiei socialiste, o 
lege prin care, învin- 
gînd dificultăți și im
pasuri. oamenii își dau 
întreagă măsură a 
creației. Este o lege 
care se imnune tot mai 
mult, pe întreg fron
tul construcției socia
liste, fiind o chezășie 
a încheierii cu succes 
a actualului plan cinci
nal. semn de bun au
gur pentru viitorul cin
cinal.

Am făcut, recent, o vizită la 
garajul uzinelor „Grivița Roșie" 
din Capitală. Acolo se găsea un 
autoturism (2 B-8598) care nu 
aparținea uzinei. Fusese lovit și 
proprietarul, ing. Dumitru Drag- 
nea, „ii făcea reparațiile nece
sare". Ilegală treabă, ne-au spus 
oamenii — și am pornit pe „fi
liera ilegalității". Am constatat 
că însuși directorul întreprinde
rii dăduse această aprobare. O 
considera... de minimă impor
tanță. Adică, ni s-a declarat că 
interesele uzinei nu sînt afecta
te de această aprobare. Tot ce 
se poate. Numai că acesta este 
un singur caz semnalat — și în 
realitate se petrec multe. Privi
te pe ansamblul întreprinderi
lor, constatăm că aceste „ni
micuri" de fapt costă. Costă e- 
conomia națională. Un director 
investit cu o răspundere so
cială nu poate să nu sesize
ze daunele. Numai dacă nu 
vrea. Dar atunci problema se 
pune altfel.

Crima 
unor părinți

Este greu de tmaginat o ase
menea sălbăticie ! Dacă dovezi 
certe n-ar demonstra autentici
tatea acestui caz, de-a dreptul 
ieșit din comun, el ar rămîne 
de domeniul fanteziei. Iată
faptele. Ana Mihailov din
Brăila (str Reșița 60) a în
cetat din viață. Avea treispre
zece ani și zece luni. După în
fățișare (bolnavă și debilă) i-ai 
fi putut da cel mult zece ani. 
Chemat să elibereze certificatul 
de înhumare, medicul de cir
cumscripție solicită autopsia. 
Intr-adevăr, avea și de ce. A 
doua zi, medicul legist constata 
cu oroare că întreg trupul feti
ței era literalmente acoperit de 
vinătăi : nu mai puțin de 67 
de echimoze și hematoame. 
Iată concluziile comisiei de avi
zare și control a actelor medico- 
legale : „Moartea a fost violen
tă Ea s-a datorat hemoragiei 
interne consecutivă ruperii de 
splină... La autopsie se constată 
numeroase urme de violență 
care prin ele însele puteau pro
voca moartea (prin șoc trauma
tic)". Concluzia : victima a fost 
ucisă in bătaie tar cei care se 
fac vinovați de asemenea act de 
cruzime nu sînt alții decît pă
rinții săi — dacă astfel de oa
meni pot 
dacă fapta 
in limitele 
doim că 
militare (care in prezent cerce
tează cazul) și organele jus
tiției vor lămuri toate aspecte
le legate de această crimfi ori
bilă. Vom reveni. Un redactor 
al nostru se află la fața locului.

fi numiți părinți și 
lor poate fi incadrată 
omenești. Nu ne in- 
organele procuraturii

Țintesc 
spre culmi

22 de ani 1 Aceasta este vîrstă® 
medie a membrilor unui colectiv 
de studenți de la Facultatea de 
electronică și telecomunicații 
din București, (Dan Tonceanu, 
Lucia Miclea, Sanda Dumitres
cu, George Ștefan și Gheorghe 
Sabac) colectiv care a realizat 
un calculator electronic nume
ric, complet tranzistorizat. Cal
culatorul va putea fi utilizat la 
rezolvarea unor probleme cu 
caracter economic și științific. 
Lucrarea a fost distinsă cu trei 
premii, ultimul fiind : Marele 
premiu al Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România. După 
propria lor mărturie, tinerii in
ventatori au în proiect și 
alte realizări. La 22 de ani — 
vîrsta 
ța de 
firesc.

marilor căutări — 
afirmare este un 
Incurăjați-i 1

O coadă

dorin- 
lucru

de 7 stînjeni
învățătorul Ștefan Lakatos din 

comuna Frumoasa-Ciuc (Harghi
ta) a realizat, in această iarnă, 
un adevărat record vinătoresc. 
în desele sale expediții cinege
tice, el a împușcat nu mai pu
țin de... optsprezece vulpi ! Ci
fra este absolut autentică. Față 
de această ispravă vînătorească. 
demnă de invidiat, nu ne ră- 
mîn prea multe de adăugat. 
Or fi avind ele. roșcatele, repu
tația de șirete, dar de data 
n-au fost deloc.

Prioritate
asta

s-a
pietonilor!

în orașul Tg. Mureș 
produs, într-una din serile
trecute, un grav accident de 
circulație. Șoferul Gheorghe 
Sinko conducea autobuzul 
31 Mș-2189 (proprietatea Intre-, 
prinderii comunale Tg. Mureș). 
Pe strada Trandafirilor, în drep
tul imobilului cu nr. 16, la tre- 

pietoni marcată și 
accidentați 
și Marga- 

cînd voiau 
Cum s-au 
Observînd

cerea de 
semnalizată, au fost 
mortal Rudolf Cichi 
reta Pop, surprinși 
să traverseze strada, 
petrecut lucrurile ? 
că șoferul nu avea de gînd să 
oprească, victimele s-au 
giat pe bordura care delimitea
ză strada de zona verde din 
apropiere. Șoferul a frînat, însă 
mașina a derapat și i-a prins pe 
cei doi între bara de protecție 
a autobuzului și un copac spre 
care se refugiaseră. Deznodă- 
mîntul îl știți. Și totul s-a da
torat nerespectării, de către 
conducătorul auto, a prevederii 
legale de acordare a priorității, 
pietonilor. Căința e tardivă. Le
gea își va spune cuvîntul 1

refu-

Rubrică redactată de >
Stefan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Cu fiecare zi

I M

cu fiecare decadă |

II.....
Sj. fertiliza circa 27 000 ha teren a- 
§ gricol. Și sporurile de producțieI

O evidență 
țlei realizate 
îngrășăminte 
Mureș arată 
nuarie, s-a înregistrat un spor 
zilnic de producție, peste pre
vederi, de aproape 120 tone a- 
zotat de amoniu. Producția su
plimentară de îngrășăminte chi
mice realizată de la începutul a-

primară a produc
ts Combinatul de 
azotoase din Tg. 
că, pînă la 24 ia-

la azotat de amoniu, amoniac, 
oxigen comprimat cresc, in con
tinuare, cu fiecare zi, cu fiecare 
decadă.

Construcții noi 
pe litoral

Acum, tn plină iarnă, in sta
țiunile balneo-turistice de pe li
toralul Mării Negre, constructo
rii lucrează din plin la noi o- 
biective destinate sezonului es
tival 1970. La Mamaia, Eforie și 
Mangalia Nord sînt în construc
ție 15 hoteluri, vile și căsuțe de 
vacanță, căsuțe cu o capacitate 
de cazare de 14 locuri fiecare. 
Acestora li se vor adăuga încă 
16 500 locuri în campinguri. Se 
construiesc, de asemenea, mai 
multe restaurante și alte unități 
de deservire. Prin finalizarea a- 
cestor lucrări, stațiunile de pe 
litoral vor putea primi în acest 
an peste 500 000 turiști.

PRAHOVA

Reciclare
Institutul de cercetări pentru 

prelucrarea țițeiului din Ploiești, 
Institutul de cercetări uenlru fo
raj și extracție din Cîmpina și 
întreprinderea de carotaj și per
forare din Ploiești găzduiesc, în 
aceste zile, cursuri de perfecțio
nare a specialiștilor in dome
niul forajului și extracției, pre
lucrării țițeiului, precum și a in
ginerilor geologi. La aceste 
cursuri, organizate de către Mi
nistrul Petrolului, participă 
specialiști din întreaga țară.

NEAMȚ ,

Pentru industria 
alimentară 

și agricultură
In cadrul lucrărilor de dez

voltare a întreprinderii mecani
ce „Ceahlăul" din Piatra Neamț 
a început construcția unei noi 
fabrici, care va produce utilaje 
pentru industria alimentară și a- 
gricultură. Prima etapă a con
strucției va cuprinde o turnă
torie de materiale neferoase, cu 
o capacitate de 1 810 tone pe an ; 
în continuare vor fi construite 
o hală pentru montarea echipa
mentelor de irigații, laboratoare, 
o centrală termică, depozite și al
te construcții aferente. Ca atare, 
producția întreprinderii „Cea
hlăul" va crește cu circa 60 la 
sută, ajungî.nd să realizeze 
17 300 tone pe an de diverse uti
laje și de echipament mobil pen
tru irigații.

AAGama globulina
anti D"

de 
din

T.
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SPOR
AL DOILEA MECI IN BRAZILIAA REPUBLICII INDIA

ZILEI NAȚIONALE
ÎN CÎTEVA

RECEPȚIE CU PRILEJUL
9

Cu prilejul aniversării Zilei națio
nale a Republicii India, luni după- 
amiază ambasadorul acestei țări la 
București, S. Thiruvengada Than, a 
oferit o recepție In saloanele amba
sadei.

Au participat Vasile VIlcu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, reprezen
tanți ai altor ministere, conducători

ai unor instituții centrale, oameni 
de știință și cultură, generali, zia
riști.

Au fost prezențl șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu aceeași ocazie, ambasadorul 

Indiei a vorbit la posturile noastre 
de televiziune.

(Agerpres)

vremea
Ieri 

călzit 
vestul 
riabil, 
prima

In țară : vremea s-a In- 
ușor, 
țării, 
mai

. parte
nordul țării 
a nins. Vîntu] a suflat în gene
ral slab. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 9 gra
de la Joseni și plus 4 grade la 
Gurahonț, Vărădia și Moldova 
Veche. Izolat, dimineața s-a
semnalat ceață. în București : 
vremea s-a încălzit ușor. Cerul 
a fost variabil, mal mult acope-

mai ales în sud- 
Cerul a fost va- 
mult acoperit în 
a zilei. Izolat, în 
și Cîmpia Dunării

rit dimineața cînd a nins slab. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 
lin grad.

Timpul probabil pentru 28, 29 
și 30 ianuarie. In țară : vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai ales sub for
mă de ploaie în jumătatea de 
vest a țării. în rest, precipita
țiile vor fi izolate. Vînt potrivit, 
cu intensificări trecătoare în 
Banat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 9 și 
plus 1 grad, loca! mai coborîte; 
iar maximele între minus 3 și 
flus 7 gr^de. Ceață locală.
n București : vreme relativ 

călduroasă. Ceru! va fi variabil. 
Vînt potrivit, predominînd din 
sectorul sud-estic. Temperatura 
în creștere ușoară.

Cronica zisei
înapoiat de la Geneva ton 

Stanciu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, unde a par
ticipat la sesiunea Comitetului pen
tru probleme agricole al Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa.

★
Luni la amiază a sosit în Capi

tală Tibor Lakatos, secretarul ge
neral al Comitetului internațional al 
mișcărilor pentru copii și adoles
cenți de pe lingă F.M.T.D., care, la 
invitația Consiliului Național al or
ganizației pionierilor din Republica 
Socialistă România, va întreprinde o 
vizită în țara noastră. (Agerpres)

Ministerul Invățămîntului a emis 
instrucțiunile privind acordarea gra
dației de merit personalului didactic 
cu o vechime de cel puțin 25 de ani 
în învățămîntul superior. Gradația de 
merit se acordă — la propunerea se
natului sau a consiliului profesoral 
din cadrul instituției de invățămînt 
superior — de către conducerea Mi
nisterului învățămîntului.

La propunerea pentru conferirea 
gradației de merit se vor avea în 
vedere, printre altele, rezultatele deo
sebite obținute în procesul instruc- 
tiv-educativ, elaborarea de cursuri, 
manuale universitare, tratate și lu
crări științifice apreciate ca valoroa
se în țară și peste hotare, realiza
rea de materiale didactice utile la
boratoarelor de lucrări practice. Gra
dația de merit dă dreptul la un sa
lariu tarifar lunar majorat cu două 
clase de salarizare. (Agerpres)

Echipa noastră de fotbal a învins
cu 1-0 pe Atletico Mineiro

Selecționata de fotbal a României 
terminat învingătoare ce) de-ala „

doilea meci al turneului de la Belo 
Horizonte, cîștigînd cu scorul de 
1—0 (1—0) partida cu formația bra
ziliană Atletico Mineiro. Unicul gol 
al întîlnirii a fost înscris, în minu
tul 40 de Neagu, printr-o lovitură 
cu capul, la o centrare excelentă 
executată de Lucescu. Peste 40 000 
de spectatori au urmărit acest joc, 
în care echipa română a avut o evo
luție superioară celei precedente, 
prestînd un joc apreciat de public 
și de tehnicienii prezenți pe sta
dion. De altfel, comentatorul bra
zilian Armando Nogueira a mențio
nat că „Echipa României a practicat 
de data aceasta un fotbal bun și 
rapid. Stilul de joc nu a fost atît 
de elaborat (prea complicat) ca în 
prima întîlnire. Fotbaliștii români 
încep să se aclimatizeze cu condi
țiile de joc de la noi. îi așteptăm să

confirme aceasta în următoarele 
partide”.

Corespondentul agenției Associa
ted Press notează că aceasta a fost 
prima Infrîngere a echipei Atletico 
Mineiro în fața unei formații de 
peste hotare. Pînă în prezent, pe 
teren propriu, această echipă brazi
liană reușise să învingă cu 2—1 se
lecționata U.R.S.S., cu 3—2 pe cea a 
Iugoslaviei și să-și înscrie în palma
res mai multe succese în fața unor 
echipe de club argentinene. De ase
menea, Atletico Mineiro întrecuse cu 
2—1 într-un meci de antrenament se
lecționata Braziliei și terminase ne- 
decis 2—2 cu reprezentativa Unga
riei.

într-un alt meci al turneului, e- 
chipele Sparta Praga și Cruzeiro au 
terminat la egalitate i 1—1 (1 — 1). Au 
marcat Vesely (min. 11) și respectiv 
Piazza (min. 31, din lovitură liberă 
de Ia 11 m).

ATLETISM

Slabe speranțe

Fiui
M

RÎNDURI
e în meciul de scrimă juniori Ro

mânia—Bulgaria întrecerile pe echi
pe au fost dominate de tinerii scri- 
meri români, învingători la toate ar
mele i Floretă feminin (16—0) ; flo
retă masculin (12—4) ; spadă (12—4) | 
sabie (9—7). Competiția continuă cu 
disputarea probelor individuale.

o Concursul de schi de la Pompo- 
rovo (Bulgaria) a continuat cu des
fășurarea probelor de slalom uriaș. 
La feminin victoria a revenit bulga
rei D. Dimitrova. Schioarele române 
M. Sandu și E. Marcoci au ocupat 
locurile trei și cinci. în proba mas
culină pe primul loc s-a clasat fran
cezul R. Arpin. în proba feminină de 
10 km, cîștigată de N: Vasilieva (Bul
garia) cu 37’ 49” 8/10. sportiva ro
mâncă Marcela Leampă s-a clasat 
pe locul patru cu timpul de 
40’ 35” 4/10.

o Cu prilejul unui concurs interna
țional de patinaj viteză desfășurat 
la Alma Ata, suedezul Hasse Boer- 
jes a realizat în proba de 500 m. 
timpul de 38” 87/100. rezultat ce de
pășește recordul mondial.

Un colectiv de cercetători 
la Centrul de transfuzie 
Cluj, condus de doctor S. 
Lupșaiu, directorul acestei insti
tuții, format din dr. Halmoș Su- 
sana. conf. dr. Simion Pop, dr. 
Ana Marcu și chimistul Lazany 
Ladislau, a pus la punct, pentru 
prima dată în țară, un preparat 
nou : „Gama globulina anti D“. 
Noul produs are menirea de a 
preveni accidentele post natale, 
generate de conflictul serologic 
dintre soții purtători de RhT di
ferite. „Gama globulina anti D“ 
se remarcă și prin lipsa oricărei 
influențe 
Produsul 
de numai 
tică și se 
din lume.

asupra organismului, 
realizat este cunoscut 
cîțiva ani in terapeu- 
prepară in puține țări

I
I

Export
Au început să fie livrate 

export primele cantități de pro
duse contractate pe anul in curs. 
Combinatul pentru materiale de 
construcții din Tg. Jiu a expe
diat peste 17 000 tone ciment și 
90 000 mp plăci azbociment. Sint 
create toate condițiile pentru ca. 
pînă la sfirșitul lunii februarie, 
să se poată exporta 240 000 mp 
plăci azbociment, adică atît cit 
prevede planul pe primul tri
mestru. De la Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lem
nului din Tg Jiu au fost ex
portate, pină în prezent, 35 va
goane celuloză fag, 24 vagoane 
cherestea, 35 vagoane placaj și 
19 vagoane scaune curbate în 
diferite țări.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"
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teatre
• Opera Română: Cavaleria rustica
nă, Paiațe — 19,30.
O Teatrul Național „I.L. Caraglale" 
(sala Studio); Travesti — 19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu): 
Transplantarea Inimii necunoscute — 
20; (sala din str. Alex Sahla): Burice
le în ureche — 20
e Teatrul „C.I. Nottara” (sala Ma- 
gheru): Othello — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M“ — 20
• Teatrul mic (în sala Teatrului Giu- 
leștl): Carlota — 20
Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului 
Mic): Absența — 20
• Teatrul „Ion Creangă": Adresanțll 
necunoscuți — 16
• Teatrul „Țăndărică”: (sala din str. 
Academiei): Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy): Varietăți — 19,30; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174): Nl- 
cuță la Tănase — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu”: Manevrele — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Concert — pre
zentare de muzică corală româneas
că — 19,30.
• Circul de stat: Mirajele manejului 
— premieră — 19,30.

• Călugărița: CAPITOL — 9; 12,30;
16,15; 19,45.
• O șansă dintr-o mie: MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Păcatul dragostei : BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA 
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
• Viață dificilă: CENTRAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Fantomas se dezlănțuie: LUMINA

' ‘ continuare; 18,30;

cinema
• Urmărirea: PATRIA — »; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30, FEROVIAR — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30.
0 Simpaticul domn R: REPUBLICA: 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Via Mala : FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, FESTIVAL — 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,30; 21.
• Profesioniștii : VICTORIA — 8,45; 
11; 13,30: 16; 18,30; 20,45.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.

— 8,30;—16,15 tn
20,45.
• Program pentru
9; 10.
• Becket: DOINA
• Tarzan, omul-malmuță : TIMPURI 
NOI — 9—15 în continuare.
O Preludiu șl fugă; Legendele Ceah
lăului; Performanțele mișcării; Sid
ney; Mai tare ca piatra; Mlrceștii în 
pastel: TIMPURI NOI — 17—21 în 
continuare.
o Taina leului: EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,15; 20,30, AURORA
- 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
D In genunchi mă întorc la tine: CI
NEMATECA (sala Union) : - 10; 12; 
14.
. Femela îndărătnică: ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 20, 
FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
• Valea păpușilor: BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• tn Împărăția leului de argint: DA
CIA — 8,15—20,30 în continuare.
• Bătălia pentru Roma: BUCEGI — 
10; 16; 19,30, FLOREASCA - 9; 12,30; 
16; 19,30, ARTA — 9—15,45 tn conti
nuare; 19,30.
• Corabia nebunilor: UNIREA —
15.30; 19.
• Războiul domnițelor: LIRA — 15.30;
18; 20,30.
• Băieții In haine de piele: DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Winnetou tn Valea morțll: COTRO-
CENI — 15,30; 18, MIORIȚA — 10; 12; 
16; 18,15; 20,30.
• Liniște și strigăt: COTROCENI — 
20,30.
• La nord prin Nord-Vest: PACEA
— 15,30; 19.
• într-o seară, un tren: MELODIA
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Prieteni fără grai: VOLGA — 8,30 
—16 în continuare; 18,15; 20,30.
• Vă place Brahms ?: VIITORUL — 
15.30; 18; 20,30. PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
• Lucia: MOȘILOR — 15,30; 1».

O Orașul visurilor: POPULAR — 
15,30; 18.
• Colina: POPULAR — 20,30
© Angelica șl sultanul: MUNCA — 
16; 18; 20.
• Dragoste la Las Vegas: VITAN —
15.30; 18; 20,30^
• Blow-up:
20,30.
o Băieții din
— 15,30: 18;
o Mărturia:
20,15.

RAHOVA — 15,30; 18;

copil* DOINA —

— 11.30; 16; 19,30. tv
18,00

18,30

19,30

20,00
20,10
20,15

Lumea copiilor : Năzdrăvăniile 
lui Păcală (I) — Dramatizare de 
Letiția Popa. Interpretează un co
lectiv al Teatrului „Ion Creangă". 
Regia Barbu Dumitrescu. Pre
zintă Ion Lucian.
Arta de a alege. Anchetă econo
mică. Contractări comerț-indus- 
trie.
Anunțuri șl publicitate. 
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Ce știm și ce nu știm despre 
om. Emisiune de cultură știin
țifică. „Adolescentul, un necu
noscut ?“. 
Reflector.
Anunțurl-publlcltate
Seară de teatru : „Gloria" 
Nicușor Constantlnescu. In 
trlbuție : Melania

de 
dls- 

Nlculescu, 
Mircea Andreescu;' Paul Lavrlc, 
Victor lonescu, Constanța Comă- 
noiu, Alexe Soloviev, Farca De- 
du-Ștefan, Gabriel Săndulescu, 
Costache Babi, Boris Gavlițchl, 
Elena Stescu. Scenografia : Cris
tina Udrea. Muzica : H. Mălinea- 
nu. Regla : Nicușor Constantl- 
nescu.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,20 Teleglob : Argentina.
22,45 Muzicorama TV. Revista actuali

tăților de muzică ușoară (III), 
realizată de George Llmbășanu 
și Ovidiu Dumitru.

23,10 închiderea emisiunii.
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CLUJ (prin telefon, de la Paul 
Radvani). — Sala de atletism con
struită în parcul sportiv al Universi
tății din Cluj a găzduit prima între
cere cu caracter național : finala con
cursului republican al juniorilor mici 
(14—16 ani). Competiția a reunit 
peste 250 de atleți și atlete, din toa
tă țara. Constatările, cu unele mici 
excepții, nu sînt de natură să 
mulțumească pe specialiști. Așa cum 
remarca și secretarul general al 
F.R.A., prof. Victor Firea, la Cluj au 
fost prezente numeroase elemente 
care nu și-au îndeplinit nici măcar 
haremurile de participare. La 50 me
tri plat băieți, de exemplu, din cei 
88 de participanți, 75 (peste 85”/o I) 
au obținut rezultate inferioare stan
dardului stabilit. La proba similară 
a fetelor, din 64 de junioare, 44 au 
realizat timpi peste 7 secunde, deci 
sub nivelul baremului. Chiar la pro
ba în care țara noastră deține re
cordul mondial — la lungime fete —

din cele 26 de sportive, numai 5 au 
„zburat" peste 5 metri.

Putem nota cu plus doar evoluția 
unor sportivi ca Adrian Weber, San
da Cubleșan, Eleonora Monoran, Fă- 
nel Iliescu, Gabriel Călin. Iată cîș- 
tigătoril probelor. Băieți : 50 m plat
— Fănel Iliescu (Școala sportivă Foc
șani) 6,3 sec; 50 m garduri — Ale
xandru Szentpeteri (Ș.S.A. București) 
7,3 sec ; lungime — Adrian Weber 
(Ș.S.A.) 6,22 m. ; înălțime — Cristian 
Ene (Ș.S.A.) 1.78 m. 1 prăjină 
rian Voicu (Clubul Sportiv 
3,90 m. | greutate — Gabriel 
(Ș.S.A.) 14.95. Fete : 50 m.
Eleonora Monoran (Clubul 
Roman) 6,5 sec. — nou record juni
oare II ; 50 m. garduri — Mariana 
Nedelcu (S.S. Cluj) 7.9 sec ; lungime
— Sanda Cubleșan (Liceul N. Băl- 
cescu — Cluj) 5.41 m. ; înălțime — 
Georgeta Păcuraru (Liceul N. Bălces- 
cu — Cluj) 1,57 m — record egalat 
junioare II ' greutate — Mariana 
Constantin (Ș.S.A.) 12.94 m.

• Echipa braziliană de fotbal F.C. 
Santos, aflgtă într-un turneu în 
Peru, a jucat la Lima cu echipa lo
cală Universitarid. Brazilienii au în
vins cu 4—0 (2—-O). Două puncte au 
fost înscrise de Pele, care 
atins cifra de 1 009 goluri 
în cariera sa.

astfel a 
marcate

Istvan• Tenismanul maghiar
Gulyas a cîștigat turneul internațio
nal desfășurat la Allahabad. El a 
dispus în finală cu 6—4, 6—2, 6—3 
de indianul Akhtar Aii. De remarcat 
că în semifinale Akhtar l-a eliminat 
pe Metreveli (U.R.S.S.).

V V

(Urmare din pag. I) schimbu-

— Ma- 
Școlar)

Călin 
plat — 
Atletic

o Echipa de fotbal a U.R.S.S, 
care se pregătește în prezent în Iu
goslavia în vederea campionatului 
mondial din Mexic, a jucat la Split 
cu formația locală Hajduk. Au cîști
gat fotbaliștii iugoslavi cu scorul de 
3—1 (1—1). în acest joc selecționata 
U.R.S.S. a aliniat următorul „11“ i 
Rudakov (Kavazașvili), Djodj.uașivili, 
Hurțilava, Afonin, Kaplicinîi, Sere- 
brianikov, Muntian, Asatiani, Bîșe- 
veț, Puzaci, (autorul golului), Nodia.

DORIȚI SĂ CĂLĂTORIT! IN STRĂINĂTATE? 1 »
încă din primele luni ale anu

lui 1970 puteti participa la ex
cursii, ale căroi programe cu
prind vizitarea celor mai impor
tante obiective turistice de pe iti
nerarele : București — Ruse — 
Plevna — Tîrnovo — București ; 
București — Plevna — Sofia — 
Plovdiv — Tîrnovo — București ; 
București — Tîrnovo — Nis — 
Belgrad — Timișoara — București 
(excursii de 2. 4 zile cu autoca
rul) • București — Sofia — Bucu
rești ; București — Sofia — Bel
grad — București ; București — 
Budapesta — Belgrad — Solia — 
București (excursii de 4, 6 și 8 
zile cu trenul) • Budapesta — 
Praga — Brno — Bratislava ; Bu
dapesta — Praga — Bratislava 
— Praga — Budapesta (cu trenul 
8 și 10 zile) • Berlin — Leipzig — 
Dresda ; Praga — Leipzig (vi
zitarea Tîrgului internațional) — 
Berlin — Dresda (cu trenul 12 zile) 
• București — Varșovia — Cer-

• Reprezentativa de fotbal a Ma
rocului a susținut un meci de verifi
care Ia Casablanca cu formația ceho
slovacă 
(1-1).

Slovan Bratislava. Scor 1—1

năuțl — București ; București — 
Cracovia — Varșovia — Bucu
rești ; București — Cernăuți — 
Lwov — Varșovia — București (cu 
trenul 7, 9 și 10 zile) • București 
— Moscova — București (4 zile, 
cu avionul) • București — Mos
cova — Leningrad — Moscova — 
București (excursie combinată a- 
vion-tren, 5 zile) • Chișinău — 
Odessa ; Cernăuți — Lwov ; Chi
șinău — Kiev — Moscova (cu 
trenul 5, 7, 8 zile). Pentru pose
sorii de autoturisme se pot orga
niza excursii interesante, asigu- 
rîndu-se diferite servicii. La cere
rile colectivelor se pot organiza 
excursii speciale, cu durate, iti
nerare și mijloace de transport 
diferite. Cazarea, masa, progra
mul turistic, transportul și servi
ciile de ghid vă sînt asigurate de 
Oficiul Național de Turism. în ac
tualul sezon beneficiați de tarife 
reduse.

o Australianul Ralph Doubell a 
realizat cea mai bună performanță 
mondială în proba de 1 000 varzi t 
2’05” 5/10. Pînă în prezent cel mai 
bun rezultat mondial aparținea lui 
Snell (2’ 06”). în cadrul aceleiași reu
niuni, atleta Cathy Hammond a rea
lizat pe 600 yarzi timpul excelent de 
r 22” 7/10.

ITALIA

0 săptămînă 
a confruntărilor
(Urmare din pag. I)

Union — ne-au răspun» 
toți, aproape monosilabic, 
că n-au „nici o cameră”.

...Să recapitulăm rezul
tatele informațiilor primi
te i șapte din cele zece ho
teluri solicitate printr-un 
apel telefonic — la ora 13 
— n-aveau nici o cameră 
liberă. Dar, pentru că tot 
sîntem „pasageri”, să luăm 
valiza în mînă și să por
nim, totuși, în căutarea u- 
nei camere.

La biroul „recepției” ho
telului Muntenia, mai mulți 
călători solicită locuri. 
Funcționarul de serviciu 
răspunde prompt > „Nu mai 
avem”. Asistăm la următo
rul dialog.

— Mi s-a rezervat de la 
Sibiu un pat.

— A, prin O.N.T., răs
punde recepționerul. Dar 
nu unul, ci două locuri. 
Ce facem în cazul ăsta?

Scurtă dilemă.
— Dați-1 altcuiva — tl 

sfătuiește pasagerul.
După un minut se apro

pie de ghișeu M. N. din 
Cluj i

— Sînt venit în delega
ție și aș dori un pat...

— N-avem I
— Dar locul refuzat? — 

Intervenim
— Este 

venit mai
II caută 

jurul biroului 
se deplasează 
de așteptare 
scurtă 
„A, 
tul I'

Ne pregăteam tocmai de 
plecare, cînd la „recepție" 
sosesc . alți doi pasageri. 
„Putem fi și noi oaspeții 
hotelului dv. ?“ „Nu mai 
avem camere libere” — răs
punde, invariabil, funcțio
narul. Și, după o scurtă 
pauză (să fi fost generată 
de prezența noastră, care 
i-a cam dat de... gîndit?) a- 
daugă : „Avem două paturi, 
dar încă... neclarificate. 
Mai așteptați...”

...Ora 18 Recepționerul 
de la „Union" șe privește 
mirat că întrebam de ca
mere la ora asta. Ne legiti
măm și îl rugăm să ne dea 
registrul de casă și dia
grama. între timp, îl între
băm i

— Cîte locuri ați vîndut

noi.
unui tovarăș

■ mult.
privirea In 
de recepție, 

apoi în sala 
și, după o 

ezitare, exclamă i 
a plecat. Ia d-ta pa- 

!<■

al 
de 
cii

de la preluarea 
lui ? (ora 14).

— Vreo 7—8...
Iși amintesc că. la ora 13, 
cînd vorbisem cu 
hotelului „Union", 
spusese clar că 
există nici un Ioc).

Cînd am cercetat diagra
ma și registrul de casă, (în
tre timp se făcuse ora 19), 
am descoperit că mai erau 
5 locuri libere pentru fe
mei și că plafonul era 
„descoperit" cu încă 10 
locuri pentru... „protocol” I 
In definitiv, n-ar strica să 
se descifreze puțin această 
noțiune de .rezervat pen
tru protocol" — întrucît 
actuala imprecizie favori
zează de fapt constituirea 
unui stoc aflat la discreția

(Cititorii
recepția 

ni se 
ou mai

Fără „aprobarea” tovară
șului director, am conti
nuat să fim „oaspeți” ai 
hotelurilor bucureștene.

în holul hotelului „Victo
ria”, mai mulți călători 
discută între ei cu aprin
dere. Subiectul ? îl aflăm 
apropiindu-ne de biroul de 
recepție, unde am solicitat 
și noi un loc. „N-avem" — 
ni s-a răspuns scurt (cu 
puțin timp înainte, la tele
fon ni se făcuse o... semi- 
promisiune) Cerem diagra
ma. document menit să 
constituie, la orice oră din 
zi și din noapte, oglinda 
situației locurilor de cazare. 
Dar diagrama e plină de 
mîzgăleli, de ștersături, are 
rubrici necompletate, îneît 
nu înțelegem nimic (cul-

gat „peste tot” pentru a-1 
îndupleca pe recepționer).

— Nici un loc I Absolut 
nici un loc I (Același răs
puns — rețineți — am. pri
mit, și prin telefon, la ora 
13.00).

Renunțăm la calitatea 
atît de „ingrată” de călă
tor și pătrundem într-un 
birou, împreună cu 
torul complexului 
Hotel. tovarășul 
Tintaru.

— Cum lucrați dv. 
blicul ? Aveți un 
care să ușureze serviciile 
pentru oaspeți ?

— Da. Noi avem un sis
tem foarte modern și ope
rativ. Rezervăm locuri prin 
telefon, corespondență, te-

direc- 
Nord- 

Filaret

cu pU- 
sistem

N-AVEM CAMERĂ...
recepționerilor, pentru u- 
zul promițătorului „inginer 
Georgescu” în definitiv, 
oaspeții de vază, care să 
se încadreze realmente în 
această categorie, nu sosesc 
chiar peste noapte, neanun
țați — și, în nici un caz. 
într-un număr atît de ma
re cît prevede actualul 
„fond" de rezervare

— Locurile rezervate pen
tru „protocol” le dirijează 
numai conducerea între
prinderii — ne informează 
recepționerul.

E ora 19 și nici un loc 
de la protocol n-a fost vîn
dut, in timp ce în holul ho
telului așteaptă 15—20 de 
solicitanți... La „Union” ne 
așteptă însă și alte „sur
prize" Un țîrîit prelung și 
sîntem chemați la telefon 
— de cine credeți ? - de 
directorul întreprinderii de 
hoteluri. București, Andrei 
Both.

— Dv. aveți delegație 
specială pentru a controla 
hotelurile noastre ? De ce nu 
m-ați anunțat și pe mine, 
că d-aia sînt director ? I 
(Noi credeam că în primul 
rind pentru a pune ordine 
în hoteluri — și apoi pen
tru a supraveghea anchete
le de presă — n.n.).

mea e că acum nu mai 
„înțelege” nici chiar re- 
cepționerul I)

Ce putem face pentru a 
afla adevărata situație ? 
Propunem un sondaj, pe 
care-1 face responsabilul 
hotelului. Spre propria sa... 
surpriză, patru din cele opt 
camere cu situația „necla
ră” aveau cîte un pat li
ber, care putea fi închi
riat I

— Vedeți — încearcă res
ponsabilul o ultimă justifi
care — evidența e de vină. 
E atît de neclară. îneît nu 
ne permite să cunoaștem în 
orice moment situația ca
merelor disponibile I (Dar 
cine o „încîlcește” dacă nu 
— și am spune că nu în- 
tîmplător - tocmai recep- 
ționerii hotelului ?)

Intrăm, la ora 20.00. pe 
ușa unuia dintre cele mai 
mari hoteluri — Nord-HoteJ 
(aparținînd rețelei de hote
luri a O.N T.-ului) înain
tăm încet., trași de greuta
tea geamantanului, spre bi
roul de recepție

— Fiți amabil, ne 
săm recepționerulnl 
stantinescu. mai 
vreun loc liber ? Am 
cat peste tot... (Am

adre- 
Con- 
aveți 

încer- 
adău-

lex și direct la recepție.
— De exemplu, acum mai 

aveți locuri libere?
Să cercetăm diagrama.
Cercetăm și — din nou 

surpriză — în hotel erau li
bere, la acea oră, nu un 
singur loc, ci 50 I Ii expli
căm directorului cum am 
fost primiți și noi ca oas
peți. „în mod normal — se 
scuză acum acesta — re
cepționerul trebuia să vă 
cazeze. Vom lua măsuri 
pentru această atitudine"

...Am vrut să ne luăm 
rămas bun de la Nord-Ho- 
tel, dar ne-a venit o idee. 
L-am rugat pe șoferul ta
xiului nostru să facă pe pa
sagerul. l-am dat același 
geamantan și l-am trimis la 
recepție. Ce credeți că i s-a 
spus ?

— Reveniți după ora 22. 
E posibil ca atunci să vă 
putem oferi un loc.

lată — la interval de nu
mai 10 
asta în 
nuarie 
citatea 
ocupată decît în proporție 
de 50 la sută 1

Aici s-a încheiat expe
riența noastră de „oaspeți" 
ai hotelurilor. Ceea ce sur-

minute — efectul. Și 
timp ce, de la 1 ia

și pînă acum, capa- 
hotelului n-a fost

prinde din capul locului 
este faptul (inadmisibil) că 
’aceste instituții, in loc să 
faciliteze, in primul rind, 
informarea publicului, sint 
tocmai cele care il dezo
rientează, 11 plimbă pe dru
muri și-i fac tot felul de 
șicane birocratice. Nu exis
tă oare o altă posibilitate 
de a ști dacă găsești sau nu 
cameră la un hotel sau al
tul decît să iei geamanta
nul în mînă și să bați la o 
poartă sau alta, cohndînd 
Bucureștiul ? De necrezut
— dar aceasta-i situa
ția. Pentru că . hotelurile 
din rețeaua l.H.B. au dis
poziții stricte să nu rezerve 
camere prin telefon (da, 
da — ați citit bine i să nu 
rezerve I). Am vrut să cu
noaștem 
măsuri și am căpătat ex
plicații chiar de la direc
torul acestei întreprinderi. 
„Dacă am introduce siste
mul de rezervare a came
relor prin telefon, solicitan- 
ții ne-ar putea face tot fe
lul de farse. Am avea nu
mai necazuri" Scurt și 
cuprinzător I Pentru preve
nirea „farselor”, posibile 
sau imaginare, 
modul cel mai 
mii de oameni 1 
tea — spunem 
„primul gînd" 
corde un răgaz de 
de minute pentru reținerile
— prin telefon-loco (pentru 
onorarea apelului), după 
care camera să . fie din nou 
considerată disponibilă ? Și 
cîte alte soluții simple se 
pot găsi — dacă se pornește 
dc la premisa serviabilită- 
ții, și nu a comodității !)

Ne-am convins — și spe
răm că am convins și fo
rurile 
aceste 
teluri 
viciul 
dauna 
te a întregului public. Nu 
ne explicăm de ce — In 
ciuda unor fapte care de
monstrează această necesi
tate — nu se iau măsuri 
pentru perfecționarea siste
mului de evidențiere a spa
țiului hotelier, spre a nu 
se mai lăsa „porți deschi
se" arbitrariului și ..mie’î 
ciupeli”, de ce nu se va
lorifică mai rapid posibili
tățile de cazare în locuințe 
particulare, cu forme legala 
de decontare.

rațiunea acestei

posibile 
suferă la 

real mii și 
(Nu se pu
și noi la 

— să se a- 
30—45

care administrează 
localuri — că în ho
se practică încă ser- 
„pe sub mină". în 
unei deserviri corec-

la
de

In altă ordine de idei, 
remarcăm un fenomen de 
care nu este răspunzătoare 
industria hotelieră, deși a- 
fectează spațiu și duce la 
restrîngerea artificială a a- 
cestuia. Este vorba de ex
cesul reținerilor de ca
mere pe care-I fac unele 
ministere, instituții și în
treprinderi pentru diverși 
delegați care „uită” apoi 
să se mai prezinte la ho
tel. De pildă, Casa Agro- 
nomului-București a reți
nut recent 60 de locuri iar 
la hotel s-a prezentat un 
singur delegat I Aceste ca
mere sînt plătite, industria 
hotelieră nu păgubește ; dar 
se pune întrebarea : de ce 
întreprinderile și instituțiile 
respective aruncă cu atîta 
ușurință banii pe fereastră 
și de ce nu se înțelege că 
această practică afectează 
funcția hotelurilor de a a- 
sigura o bună deservire pu
blicului? Menționăm, spre 
edificare, că între 1—25 ia
nuarie au fost „rezervate" 
400 - PATRU SUTE I — 
de camere care pînă 
urmă au stat goale.

Presa a cerut, de ani
zile, constituirea, în Capi
tală, a unui dispecerat (cu 

- sediul în Gara de Nord), 
care să dirijeze în mod 
operativ și corect publi
cul spre hotelurile cu spa
ții neocupate, care să fur
nizeze toate informațiile 
necesare și să îndeplineas
că, in acest fel, serviciile 
unui autentic și util ghid. 
Ce așteaptă conducătorii 
industriei hoteliere ? Pare 
să fi uitat că hotelul este 
acela care își pune servi
ciile în slujba publicului — 
și nu invers, că hotelul 
este un bun al statului, 
care trebuie să aducă ve
nituri — și nu proprietatea 
particulară a recepționeri- 
lor ? Forurile care conduc 
industria hotelieră ar tre
bui să-și mai reamintească 
atribuțiile de serviciu — 
pentru că modul cum este 
gospodărit acest sector e 
departe de optim (Remar
cați — n-am vorbit nimic 
despre problemele deservi, 
rii interioare, în hoteluri, 
despre problemele de in
frastructură ; poate acestea 
vor constitui un subiect 

. viitor — cu sau fără „bi- 
necuvîntarea" prealabilă a 
factorilor responsabili Doar 
așa, ca simpli cetățeni...)

ce îi îngrijorează pe socialiștii ziși „u- 
nitari” este faptul că în ultima vreme 
s-au constituit consilii locale formate 
din democrat-creștini și socialiști, cu 
excluderea reprezentanților Partidu
lui socialist unitar. De asemenea, au 
fost create, sau sînt pe cale de a se 
forma, consilii alcătuite din socialiști, 
comuniști, socialiști proletari- 
(P.S.I.U.f’.), și independenți cu o o- 
rientare netă de stînga (ca, de pildă, 
la Bologna). Asemenea acțiuni sînt 
interpretate de către P.S.U. ca un 
preludiu la înlăturarea în masă a 
reprezentanților săi din consiliile 
administrației locale, ceea ce ar avea 
grave urmări asupra partidului în 
preajma alegerilor regionale si ad
ministrative din primăvară

Ca o consecință a impasului creat, 
în ultimele zile au sporit presiu
nile în vederea declarării neîntâr
ziate a crizei de guvern pentru a se 
evita prelungirea confruntărilor a- 
supra problemelor esențiale. _Unele 
cercuri influente 
grupate în jurul 
Rumor, cărora li 
s-au și pronunțat 
rea crizei de guvern, pentru că în- 
tr-o astfel de atmosferă ar fi mai 
ușoară constituirea unei coaliții 
cvadripartite „de urgență”. Această 
poziție nu este însă împărtășită de 
toți membrii conducerii „democrației 
creștine” Astfel, șeful grupului parla
mentar al deputaților „creștin-demo- 
crați”, Andreotti.a declarat că depu
tății P.D.C. nu consideră oportună 
declanșarea crizei de guvern, fără 
a avea certitudinea perspectivelor, 
La rîndu] său, un membru influejit 
al Direcțiunii P.S.I., Bertoldi, a sub
liniat că „actualul cadru politic nu 
permite soluții diferite de cea a unui 
guvern monocolor de tranziție pînă 
Ia viitoarele 
și regionale".
vern acum, a 
o sută de ori . .
mai întîi alegerile din primăvară, «ă 
se înregistreze adevărata orientare 
politică a țării și, în raport cu a- 
ceasta, să ne stabilim opțiunile po
litice și programatice".

Forțele opoziției de stînga, în 
frunte cu Partidul Comunist Italian, 
și-au reafirmat duminică poziția, prin 
declarații ale unor reprezentanți au
torizați Singura soluție posibilă a* 
crizei politice actuale — au arătat 
conducătorii P.C I. — este constitui
rea unui guvern realmente orientat 
spre stînga, care să promoveze in
teresele vitale ale maselor populare, 
să apere cuceririle clasei munci
toare. Pentru aceasta este nevoie 
de o largă unitate a forțelor de 
stînga. laice și catolice.

In actuala fază 
dintre părțile angajate 
cvadripartite nu pare 
accepte „compromisul 
nici să rupă tratativele 
matur să se afirme ce _ , 
evenimentele politice. In orice caz, 
se așteaptă clarificările din cursul 
acestei săptămîni. pentru a se putea 
afirmă cu mai mult temei dacă for
mula guvernului cvadripartit mal 
este încă valabilă sau se merge spra 
alte soluții.

din cadrul P.D.C., 
actualului premier 
se raliază P.S.U., 
pentru redeschide-

alegeri administrative
Decît o criză de gu- 

spus Bertoldi, „este de 
mai bine să se aștepte

cînd nici una 
în discuțiile 
dispusă să 
final", dar 
— este pre- 

curs pot lua 
caz,



internațională
Din nou atmosferă 

încordată
In Irlanda de Nord

BELFAST 26 (Agerpres). — Irlan
da de Nord cunoaște din nou 
o atmosferă Încordată. Climatul pre
car, ce se instalase în Ulster de mai 
multe luni, a fost întrerupt brusc 
stmbătă seara. între catolicii șl pro
testanții din Londonderry s-au pro
dus mai multe incidente. Ciocnirile, 
semnalate mai ales în cartierul 
Bogside, au necesitat intervenția po
liției. Forțele de ordine au operat 
arestări șl au stabilit o serie 
de măsuri de securitate. Astfel, au 
fost introduse unele restricții de cir
culație, iar autovehiculele care intră 
ți ies din Bogside sînt perchezițio
nate cu atenție de soldați! britanici 
aflațl aici, după cum se știe, din 
luna august 1969, pentru a menține 
ordinea.

Referindu-se la incidentele semna
late tn urmă cu două zile tn cele 
două orașe ale Irlandei de Nord, 
agenția France Presse consideră că 
este posibil ca guvernul englez să 
reexamineze hotărîrea sa, anunțată 
Ia 9 ianuarie, de a Înlocui armata 
britanică cu poliția nord-irlandeză, 
In vederea menținerii ordinii tn 
Ulster.

„Nhan Dan" despre BRUXELLES: Reuniunea

Pieței comune
ORIENTUL APROPIAT TURNEUL AFRICAN

V

• Autoritățile libaneze îngrijorate de inmuL 
tirea acțiunilor teroriste AL PREȘEDINTELUI«

HANOI. — Trecînd în revistă 
evoluția convorbirilor cvadripar- 
tite ae la Paris în problema 
Vietnamului, la un an de la în
ceperea conferinței, cotidianul 
„Nhan Dan", organ al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, condamnă într-un articol 
atitudinea delegației americane.

Ziarul relevă că în contrast cu 
atitudinea serioasă și de bună
voință a delegațiilor Republicii 
Democrate Vietnam și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
administrația Nixon se situează 
pe o poziție recalcitrantă. Dacă 
conferința nu face progrese, a- 
preciază ziarul, acest lucru se 
datorează Statelor Unite care, 
urmărind să inducă în eroare 
opinia publică, prelungesc răz
boiul pentru a instaura neocolo- 
nialismul fn Vietnamul de sud.

„Situîndu-se pe o poziție prin
cipială, serioasă, și dînd dovadă 
de bunăvoință, bucurîndu-se de 
sprijinul unor cercuri largi ale 
opiniei publice mondiale, dele
gația guvernului R.D. Vietnam 
și cea a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud își vor con
tinua lupta pentru o soluționare 
politică justă a problemei sud- 
vietnameze pe baza soluției glo
bale în zece puncte a F.N.E. din 
Vietnamul de sud. Dacă admi
nistrația Nixon continuă să-șl 
mențină atitudinea încăpățînată 
și să saboteze conferința de la 
Paris, ea trebuie să-și asume 
întreaga răspundere pentru con
secințele care ar putea decurge 
din aceasta", scrie ziarul în în
cheiere.

© Noi incidente egipteano-israeliene în zona 
Canalului de Suez

TITO

Se dezvoltă relațiile 
economice internaționale

BELGRAD. — O delegație gu
vernamentală sovietică a sosit la 
Belgrad, anunță agenția Taniug. 
Delegația sovietică va purta tra
tative în vederea încheierii unui 
protocol privind schimbul de măr
furi dintre Uniunea Sovietică și 
Iugoslavia pe anul 1970. Totodată, 
vor fi purtate tratative preliminare 
pentru încheierea unui acord pe 
termen lung, care va reglementa 
relațiile comerciale dintre cele 
două țări în perioada 1970—1975.

VARȘOVIA. — Ministrul comer
țului exterior al R. P. Polone, Ja- 
nusl Burakiewicz, și-a Încheiat vi
zita oficială la Bonn. După cum s-a 
mal anunțat, ministrul polonez a 
avut convorbiri cu ministrul eco
nomiei al R. F. a Germaniei, Karl 
Schiller, și cu ministrul de externe, 
Walter Scheel, în cadrul tratative
lor care au loc între cele două țări 
în vederea încheierii unui acord 
comercial pe termen lung.

ROMA. — Agenția P.A.P. anun
ță că, la Roma, s-au încheiat tra
tativele purtate de o delegație a 
Ministerului Comerțului Exterior al 
R. P. Polone și societatea indus
trială de stat I.R.I. din Italia. In 
cadrul convorbirilor au fost evi-

donțlato posibilitățile concrete de 
cooperare industrială între cele 
două țări în domeniul metalurgiei 
și producției de aparate destinate 
automatizării proceselor tehnolo
gice în diferite alte ramuri ale in
dustriei.

CAIRO. — Agenția B.T.A. anunță 
că o delegație economică guver
namentală bulgară, condusă de 
Lîcezar Avramov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri șl mi
nistru al comerțului exterior, a 
sosit duminică la Cairo, venind de 
la Paris.

Economia cehoslovacă
in 1969

CONVORBIRI
ANGLO

CANADIENE
OTTAWA 26 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, și-a încheiat luni după-amia- 
ză vizita la Ottawa și a plecat spre 
New York, unde se va întîlni cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant.

In timpul vizitei sale în Canada, 
Harold Wilson s-a întîlnit cu premie
rul Pierre Elliott Trudeau și cu mi
nistrul de externe, Mitchell Sharp. 
Convorbirile purtate cu acest prilej 
s-au referit la diferite aspecte ale si
tuației internaționale și la preocupă
rile guvernului de la Ottawa privind 
consecințele pe care le-ar putea avea 
asupra comerțului canadiano-britanic 
eventuala aderare a Marii Britanii la 
Piața comună europeană.

★
LONDRA 26 (Agerpres) — Vizita 

in S.U.A. a premierului britanic Wil
son reprezintă un punct important 
pe agenda călătoriilor diplomatice 
din acest început de an. Ea inaugu
rează, de fapt, ceea ce unele organe 
de presă denumesc „pelerinajul de 
iarnă" al principalilor lideri vest- 
europeni la Washington. într-adevăr, 
după Wilson se așteaptă sosirea în 
capitala americană a cancelarului 
vest-german Willy Brandt și apoi a 
președintelui Franței, Georges Pom
pidou.

Observatorii politici sint reținuți 
tn a anticipa rezultatele posibile ale 
vizitei premierului britanic la 
Washington. „Nimeni nu se așteaptă 
să fie adoptate hotărîri mari", este 
de părere „Times".

PRAGA 26 (Agerpres). — 
federală de statistică a R. 
hoslovace a dat publicității 
referitoare Ia economia națională pe 
anul 1969. După adoptarea de către 
guvern a măsurilor de stabilizare 
economică, se spune tn comunicat, 
au apărut semnele unei oarecari îm
bunătățiri a situației. S-a stăvilit 
creșterea prețurilor și s-a îm
bunătățit astfel relația dintre creș
terea productivității muncii și sa
lariul mediu. Măsurile luate nu au 
fost însă în stare să creeze toate 
condițiile tn vederea îndeplinirii ge
nerale a Directivelor economice ale 
guvernului pe anul 1969, arată comu
nicatul. Astfel, tn comparație cu 
anul 1968, s-a redus ritmul creșterii 
venitului național, această creștere 
fiind de 6,5 la sută tn 1969, față de
8.4 cit a fost în anul 1968 ; creșterea 
volumului producției industriale a 
fost de 5,2 la sută, față de 5,5 la 
sută tn 1968, iar a celei agricole de 
0,9 la sută, față de 5,6 la sută în anul 
1968. în anul 1969 a continuat să se 
manifeste corelația nefavorabilă din
tre creșterea productivității muncii 
(4,6 ' 
(5,6 
ției de locuințe au fost
83.4 mii de noi apartamente, față de 
105 000 cîte erau prevăzute în plan 
— se arată In comunicat.

Direcția 
S. Ce
datele

la sută) ți creșterea salariilor 
la sută). In domeniul construc- 

realizate

BRUXELLES 26 (Agerpres). — Luni 
s-a desfășurat la Bruxelles o reuniune 
a miniștrilor de finanțe și ai econo
miilor din țările membre ale Pieței 
comune. A fost dezbătut așa-zisul 
plan Barră, care preconizează coor
donarea politicii economice și mone
tare a „celor șase".

în cuvîntul său, Raymond Barrâ, 
autorul planului și vicepreședinte al 
Comisiei C.E.E., a insistat asupra pe- 
ricqlelor inflaționiste ce se manifestă 
în economia comunității și a propus 
ca, pentru redresarea situației, să fie 
adoptate măsuri urgente, susceptibile 
să contribuie la frînarea consumului 
intern.

In cea de-a doua parte a reuniunii, 
partlcipanții au hotărît crearea pe ter
men scurt a unul mecanism de sus
ținere reciprocă în domeniul monetar.

BEIRUT. — Forțele libaneze de 
securitate au lansat o vastă opera
țiune pentru depistarea și arestarea 
autorilor celor șase explozii teroriste 
care au avut loc săptămîna trecută 
la Beirut și Tripoli. Ultima explozie, 
anunță agenția U.P.I., s-a produs du
minică noaptea în apropierea cartie
rului evreiesc din Beirut. Sîmbătă, 
în capitala libaneză, o puternică ex
plozie a avut loc în imediata apro
piere a redacției ziarului „Al Jadid". 
Ancheta ordonată de autorități nu s-a 
soldat pînă în prezent cu nici o a- 
restare. înmulțirea numărului explo
ziilor teroriste a provocat îngrijora
rea autorităților libaneze, care apre
ciază că autorii lor urmăresc să 
creeze în țară o atmosferă de te
roare și neîncredere. Comandourile 
palestinene au declarat că nu sînt 
implicate in acțiunea din cartierul 
evreiesc din Beirut.

TEL AVIV 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar de Ia Tel 
Aviv, citat de agenția France Presse, 
a anunțat că, luni, aviația israeliană 
a atacat obiective militare egiptene 
din sectorul central al Canalului de 
Suez. El a arătat că au fost bom
bardate tabere, poziții de artilerie și 
alte obiective militare.

★
CAIRO 26 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. a transmis declarația unui 
purtător de cuvînt militar care a 
menționat că avioane israeliene au 
bombardat în două reprize pozițiile 
egiptene din Ismailia și Ballah. Da
torită intervenției prompte a aviației 
și antiaerienei egiptene, a menționat 
el, bombardamentele nu și-au atins 
ținta j în afară 
avariate, nu 
pierderi.

de cîteva clădiri 
a-au înregistrat alte

BELGIA. — De peste o lună de zile continuă greva minerilor din bazinul carbonifer Limbourg, care revendică 
mărirea salariilor. In fotografie: mineri greviști staționați în fața minei de la Waterschei.

TEL AVIV.
Crucea Roșie 
rește să-i schimbe pe cei 62 de pri
zonieri egipteni luați în cursul lupte
lor care au avut loc pe Insula Shed- 
wan cu pilotul israelian care a fost 
rănit și făcut prizonier de către for
țele R.A.U., în timpul unui raid e- 
fectuat de acestea pe malul orien
tal al Canalului de Suez.

— Israelul a informat 
Internațională că do-

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., Richard Nixon, a declarat că 
„Statele Unite sînt gata să furnizeze 
echipamentul militar necesar în ve
derea sprijinirii eforturilor unor gu
verne prietene, ca cel al Israelului, 
pentru a apăra securitatea popoare
lor lor. Declarația a fost făcută în- 
tr-un mesaj adresat participanților 
la o conferință „pentru pace tn 
Orientul Mijlociu", întrunită la Wa
shington. „Am prefera o limitare a 
livrărilor de arme în această zonă" 
— se spune în mesaj. „Urmărim de 
aproape echilibrul relativ al forțelor 
în regiune și nu vom ezita să furni
zăm arme unor țări prietene dacă 
se va resimți o asemenea necesi
tate".

La 26 ianuarie, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a plecat intr-o călătorie de 
aproape o lună de zile prin mai 
multe țări din Africa de răsărit: 
Tanzania, Zambia, Kenya, Etio
pia, Sudan, R.A.U. și Libia. In 
vizita sa, președintele R.S.F.I. 
este însoțit .de Krste Țirvenkov- 
ski, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., Mirko 
Tepavaț, secretar de stat pentru 
afacerile externe, și alte persoa
ne oficiale.

înainte de plecare, I. B. Tito 
a făcut o declarație presei, in 
care a arătat că intilnirea sa cu 
șefii celor șapte state care vor 
fi vizitate va prilejui un larg 
schimb de vederi asupra princi
palelor probleme ale situației 
internaționale actuale, printre 
care războiul din Vietnam, cri
za din Orientul Apropiat, colo
nialismul și rasismul, dezarma
rea. „Este necesar — ă spus pre
ședintele Tito — ca toate țările 
iubitoare de pace să-și întă
rească eforturile și să întreprin
dă acțiuni concrete pentru eli
minarea focarelor de amenința
re a păcii. Marile probleme 
mondiale pot fi in mod just re
glementate, cu condiția ca toate 
țările să acționeze pe bază de 
egalitate. In acest scop, trebuie 
întărite eforturile O.N.U. pentru 
asigurarea respectării interese
lor legitime ale 
lor”.

tuturor țări-

★
Aflat In drum 

președintele Tito 
cală de două ore la Khartum, 
unde a avut o scurtă convorbi
re cu Gaafar el Numeiri, preșe
dintele comandamentului revo
luției din Sudan.

Luni după-amlază, președin
tele I.B. Tito a sosit la Dar-Es- 
Salaam. La aeroport, înaltul 
oaspete a fost salutat de preșe
dintele Tanzaniei, Julius Nie- 
rere.

tpre Tanzania, 
a făcut o es-

Belgrad.
N. PLOPEANU

SESIUNEA COMISIILOR
PERMANENTE C.A.E.R
@ pentru agricultură

PRAGA 26 (Agerpres). — între 19 
și 23 ianuarie, la Praga a avut loc 
cea de-a 28-a sesiune a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru agricul
tură.

La lucrări au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, 
Mongolia, R.D. Germană, Polonia, 
România și Uniunea Sovietică.

Pe ordinea de zi a sesiunii, car» 
s-a încheiat cu semnarea unui pro
tocol, au figurat probleme legate de 
dezvoltarea colaborării în domeniile 
semenologiel, zootehniei, ameliorării 
solurilor și coordonării cercetărilor 
științifice, care prezintă interes reci
proc în domeniile agriculturii și sil
viculturii.

© pentru transporturi
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat, între 20 și 
23 ianuarie, lucrările celei de-a 36-a 
sesiunii a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru transporturi.

Comisia a dezbătut planul său de 
muncă pe anul 1970, precum și alte 
probleme ale colaborării în dome
niul transporturilor.

A fost examinată sinteza rezulta
telor consultărilor preliminare in 
problema transporturilor de măr
furi în comerțul exterior pe perioa
da 1971—1975 și au fost adoptate o 
serie de recomandări cu privire la 
dezvoltarea colaborării intre țările 
membre în activitatea de exploatare 
operativă a căilor ferate.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul vizitei pe care 

o face în R. D. Germană,la 
invitația C.C. al P.S.U.G., Vasile Vlad, 
șeful secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., a fost primit de Hermann 
Axen, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. 
La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o atmos
feră cordială, tovărășească, au parti
cipat P. Markowski, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.S.U.G., și N. Ghe- 
nea, ambasadorul României în R. D. 
Germană.

Mareșalul Uniunii Sovie
tice, Andrei Greciko, ministrul apără
rii al U.R.S.S., a sosit, la 26 ianuarie, 
într-o vizită în Republica Democrată 
Germană, anunță agenția TASS. La 
sosire, oaspetele a fost întîmpinat de 
generalul de armată H. Hoffmann, mi
nistrul apărării naționale al R.D.G. în 
aceeași zi, mareșalul Greciko a fost 
primit de Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, cu care a avut o convorbire 
referitoare la dezvoltarea prieteniei 
dintre armatele celor două țări.

Alegeri parțiale au avut loc
în localitatea Oissel — Departamentul

Seine Maritime, pentru completarea 
celor două locuri vacante în consiliul 
municipal. Ambele locuri au revenit 
candidaților Partidului Comunist Fran
cez încă de la primul tur de scrutin.

«a exprimă protestul față da vizita 
cancelarului federal vest-german, Willy 
Brandt, în Berlinul occidental — uni
tate politică de sine stătătoare, situa
tă pe teritoriul Republicii Democrate 
Germane.

In capitala Indiei a avut 
loc o paradă militară 0 de- 
monstrație cu prilejul Zilei naționale 
— cea de-a 20-a aniversare a procla
mării republicii.

208 816 000 ore de mun
că au fost pierdute în zece 
luni ale anului trecut, ca urmare a 
grevelor care au avut loc în Italia, 
a anunțat Institutul italian de statis
tică.

Cancelarul R F. a Germa
niei, Willy Brandt, a efectuat o 
scurtă vizită în Berlinul occidental. 
Cu acest prilej, el a avut convorbiri 
cu Klaus Schutz, primarul orașului, 
precum și cu comandanții unităților 
militare ale celor trei puteri occiden
tale, staționate în Berlinul occidental. 
Un purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Germane 
a dat publicității o declarație în care

Consiliul Federal al Elve
ției a remis un mesaj Parlamentului, 
prin care propune să se acorde drep
turi electorale femeilor din toate can- 
toanele confederației. După cum se 
știe, fiecare din cele 22 de cantoane 
ale Elveției are constituție, guvern și 
legi proprii. Pînă în prezent, numai 
în 4 din cantoanele elvețiene femeile 
au obținut dreptul de a participa la 
alegerile pentru deputați în organele 
de autoconducere locale.

Scriitorul spaniol Alfon
so Carlos Comin, care executa 
o pedeapsă de 16 luni de închisoare, 
a fost pus în libertate. El fusese con
damnat în luna octombrie anul trecut 
de către tribunalul ordinii publice din 
Spania, sub acuzația de „propagandă 
ilegală", în urma publicării în revista 
franceză „Temoignage Chretien" a 
unui articol în care denunța represiu
nile regimului franchist împotriva per
soanelor cu vederi „prea liberale".

Incidente în Filipine. în 
timp ce președintele Filipinelor, Fer
dinand Marcos, își rostea luni la Pala
tul Congresului din Manila discursul 
către națiune, aproximativ 20 000 de 
persoane au organizat o demonstrație, 
protestînd împotriva politicii duse de 
actuala administrație. Demonstranții 
cereau retragerea trupelor americana 
din Filipine și aplicarea unor reforma 
sociale și constituționale.

Sub auspiciile .Asociației de 
prietenie India—România, in o- 
rașul indian Kanpur (statul 
Uttar Pradesh) a fost organi
zată o seară românească. Cu 
acest prilej, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în In
dia, Petre Tănăsie, a vorbit des
pre coordonatele politicii exter
ne ale țării noastre. în aceeași 
zi, la Kanpur a fost deschisă o 
expoziție cu tema „Vacanța e- 
levilor și studenților in Româ
nia".

Intr-o ședință a Comisiei 
de armistițiu în Coreea, re- 
prezentantul R.P.D. Coreene a pro
testat energic în legătură cti faptul că 
partea americană continuă să introdu
că în zona demilitarizată vehicule cu 
armament, precum și numeroși spioni 
înarmați, informează agenția A.C.T.C. 
El a cerut ca partea americană să 
pună capăt acestor acțiuni care încalcă 
acordul de armistițiu în Coreea.

La Torino au fost lansate 
bombe de fabricație artiza
nală *ntr'° clădire a întreprinderilor 
producătoare de automobile „Fiat" și 
la sediul cotidianului „La Stampa". Ca 
și bombele lansate în cursul zilei de 
duminică la o cazarmă de carabinieri 
din același oraș și într-o clădire a so
cietății „Fiat", nici exploziile din 
cursul nopții de duminică spre luni 
nu au provocat victime.

CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS
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Plenara C.C. 
al P.P.R.M.

ULAN BATOR 26 (Agerpres). — La 
Ulan Bator a avut Ioc a 8-a Ple
nară a Comitetului Central al 
P.P.R.M. Agenția Monțame anunță 
că plenara a ascultat informarea 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M. 
„Cu privire la unele sarcini în do
meniul sporirii responsabilității or- 
fanelor de partid și de stat în per- 
ecționarea indicilor calitativi ai e- 

conomiei naționale", prezentată de 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M. A fost pre
zentat, de asemene^, raportul „Cu 
privire la proiectul planului econo
miei naționale a R.P. Mongole pe 
anul 1970“ și „Cu privire la proiec
tul bugetului de stat pe anul 1970".

Plenara a adoptat hotărîri în pro
blemele discutate.

Declarațiile făcute, re
cent, presei de ministrul de 
interne bolivian, colonelul 
Juan Ayoroa, potrivit căro
ra unii funcționari ai minis
terului aveau legături cu A- 
genția centrală de investi
gații (C.I.A.), confirmă afir
mații mai vechi privind ac
tivitatea serviciului de spio
naj nord-american in Bo
livia. Asemenea afirmații au 
fost făcute, de pildă, de mi
nistrul bolivian al informa
țiilor, Alberto Bailey. A- 
cesta a calificat, nu demult, 
un raport confidențial asu
pra situației din Bolivia 
prezentat in Comisia pen
tru relațiile externe a se
natului S.U.A. ca „parte 
dintr-un plan subversiv 
contra Boliviei", la care ar 
conlucra firma „Gulf Oil", 
naționalizată de guvernul 
bolivian, C.I.A. și grupuri 
de dreapta boliviene. Ra
portul intocmit din însărci
narea comisiei amintite a- 
firma, intre altele, că „exis
tă o tendință clară în Bo
livia spre un guvern de ex
tremă stingă, naționalist și, 
probabil, comunist". '

Este clar că asemenea a- 
precieri, conținind o ame
nințare aproape nedisimu
lată, apar ca o expresie a 
presiunilor la care este su
pusă Bolivia în urma națio
nalizării proprietăților com
paniei „Gulf Oii". Prima 
formă a represaliilor a fost 
suspendarea desfacerii de 
petrol pe coasta occidenta
lă a S.U.A., plnă atunci pia
ța consumatoare a întregii

producții a sondelor din 
Santa Cruz. Simultan, fir
ma menționată și-a retras 
de la Banca mondială girul 
oferit anterior pentru un 
împrumut de 23,5 milioane 
de dolari, ce urma să fie

ziții pe care le dețin inte
resele nord-americane in
tr-un șir de state de pe a- 
cest continent. Acum cîteva 
zile, în capitala boliviana 
s-a anunțat că se așteaptă 
sosirea ministrului de ex-

de solidaritate a țări
lor latino-americane cu 
Bolivia, solidaritate mani
festată, și anterior, prin alte 
acțiuni. Se știe, astfel, că 
Peru a oferit Boliviei trei 
petroliere pentru transpor-

folosit pentru construirea 
unei conducte de gaz intre 
Santa Cruz și Yacuiba (lo
calitate argentineană). Prin 
conductă ar fi urmat 
scurgă, incepînd din 
1970, 140 milioane 
cubi de gaz natural.
creat astfel un embargou 
sufocant, menit să silească 
Bolivia să dea înapoi.

Iată insă că a intrat In 
scenă un element neprevă
zut : solidaritatea continen
tală — element ce apare cu 
atit mai surprinzător, privit 
prin prisma puternicelor po-

teme al Argentinei, Juan 
Martin, pentru a semna a- 
cordul privind garantarea 
de către această țară a îm
prumutului solicitat Băncii 
mondiale pentru construi
rea conductei amintite. Tot
odată, Brazilia a prezentat 
guvernului din La Paz o 
ofertă de achiziționare a 
produselor petrolifere bo- 
liviene, prin intermediul 
Societății de stat brazi
liene. Observatorii politici 
apreciază aceste fapte ca 
manifestări cu un caracter

tarea țițeiului in orice port 
al lumii. Reunite la Lima, 
societățile petroliere de 
stat din țările America La
tine au hotărît să ofere a- 
sistență companiei „Yaci- 
mientos petroliferos fisca- 
les bolivianos", aflată in 
grea cumpănă. La reuniu
nea ALALC de la Caracas, 
Argentina, Brazilia, Colum
bia, Chile, Ecuador, Para
guay, Peru, Uruguay, Mexic 
și Venezuela au cerut Băn
cii mondiale să elibereze 
creditele pentru conducta

de gaz natural sus-amintită, 
Santa Cruz-Yacuiba.

Este de menționat că 
Argentina, cit și restul 
rilor latino-americane 
fruntă ele insele dificul
tăți serioase in ce privește 
mijloacele de a-și dezvolta 
propria industrie petrolie
ră. Cu atit mai accentuată 
a fost surprinderea cercuri
lor răspunzătoare de em
bargoul contra Boliviei. Cu- 
rind „Gulf Oii", cu sprijinul 
unor influente organe de 
presă din S.U.Ă. (Daily 
News, inclusiv), a cerut ad
ministrației să aplice „a- 
mendamentul Hickenloo
per" — respectiv suspen
darea totală a asistenței e- 
conomice. Dar acest tip de 
presiune a eșuat deja o 
dată, in cazul peruvian, iar 
repetarea este considerată 
ca lipsită de sens, dacă nu 
chiar contraindicată sub as
pectul urmărilor ce le-ar 
putea avea pe planul rela
țiilor interamericane. Intre 
timp, Bolivia a etatizat re
țeaua de comercializare in 
exterior a minereurilor, a- 
fectind fn acest mod inte
resele unor noi grupuri 
private autohtone și străine.

Sînt citeva evoluții care 
demonstrează, paralel cu ca
ducitatea recurgerii de că
tre vecinul de la nord de 
Rio Grande la așa-numitele 
„metode tradiționale" in 
relațiile cu America Latină, 
forța unei nebănuite soli
darități continentale.

A fost împușcat împreu
na CU soția sa generalul Pierino 
Okoya, comandant al celei de-a doua 
brigăzi de infanterie ugandeze. Crima 
survine la cinci săptămîni după eșua
rea tentativei de asasinat organizată 
împotriva președintelui țării, Milton 
Obote, aflat în momentul de față în 
convalescență.

Ciocniri între forțele de 
guerilă și cele ale regimu
lui rasist al lui Ian Smith 
continuă să se producă în mai multe 
zone din valea fluviului Zambezi. Se 
menționează că mai mulți polițiști au 
fost uciși în cursul ultimelor lupte.

Cu prilejul aKiversăriî 
IraHUlUl — șapte ani de la intrarea 
în vigoare a programului de reforme 
sociale și economice inițiat de șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr — la Teheran a avut 
loc luni o mare manifestație popu-
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Un avion de tipul
„Corsair 420" s-a
prăbușit în apro-
pierea orașului
mexican Poza
Rica. Și-au pier-
dut viața 19 zia-
riști care îl înso-
țeau în campania
sa pe candidatul
la președinție
Luis Echeverria.
în fotografie :
resturile avionu-

lui


