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OMUL FAȚA ÎN FAȚĂ

CU EL ÎNSUȘI...

TINERE, CEȘTII

ȚARA TA?

Pentru avîntul, pentru prosperitatea 
economiei naționale: 

să asigurăm Îndeplinirea
U A

HOTĂRÎRILOR PLENARE! C.C. AL P.C.R.
Hotărîrile de deosebită însemnătate ale recentei plenare a 

C.C. al P.C.R., cuprinzătoarea cuvîntare, de mare valoare 
principială și practică, rostită la încheierea lucrărilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au stîrnit un puternic ecou în 
rîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii 

stimullnd inițiativa și energia creatoare a întregului popor 
în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului Rezultatele
pe care Ie obțin în aceste zile colectivele de muncă din 
uzine și instituții științifice, din cooperative de producție, și ferme 
agricole, ministere și așezăminte de cultură exprimă adeziunea de
plină a maselor față de amplul program de măsuri stabilit de partid, 
hotărîrea fermă de a Ie transpune în viață în cele mai bune condiții 
și cît mai operativ.

Marea însemnătate a lucrărilor plenarei C C„ a cuvîntării rostite 
de secretarul general al partidului constă în aceea că — ilustrind 
spiritul novator propriu conducerii partidului nostru, care pornește 
în elaborarea liniei politice, a tuturor hotărîrilor sale, de la studiul 
atent al realităților, de la cunoașterea legilor obiective ale dezvol
tării sociale și a cerințelor proprii fiecărei etape — dă o concretizare 
științifică problemelor de importanță majoră pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, a căror soluționare a fost pusă pe primul plan al 
actualității de Congresul al X-lea a! P.C.R. Importanța recentei 
plenare a C.C. apare cu atît mai mare cu cît soluțiile pe care le 
preconizează converg spre asigurarea condițiilor necesare 
realizării exemplare a planului pe 1970, an de legătură între actualul 
și viitorul cincinal, de care depinde în mod hotărîtor înfăptuirea 
deplină a mărețului program de înflorire a patriei trasat de Con
gresul. al IX-lea și pregătirea premiselor necesare trecerii la în
deplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului

Țr.sîta răspundere-f<u,u de popor, față de viitorul acestuia și-a 
găsit reflectare îp spiritul de exigență partinică cu care plenara a 
analizat activitatea desfășurată în toate domeniile vieții economice. 
Subliniind că trăsătura fundamentală a întregii activități 
economice de anul acesta au constituit-o succesele, dezvoltarea în 
continuare a economiei naționale, ritmul înalt de creștere a venitu
lui național, plenara a pus, totodată, în evidență cu spirit de 
răspundere, o serie de lipsuri. Această orientare statornică a condu- 

) cerii partidului noștru pornește de la convingerea că numai prin 
analiza deschisă, curajoasă a deficiențelor — inerente amploarei 
muncii desfășurate, dezvoltării rapide a economiei naționale — nu
mai printr-o critică principială, constructivă, pot fi mobilizate for
țele pentru înlăturarea lipsurilor, pot fi găsite soluțiile necesare 
pentru a asigura perfecționarea continuă a activității în toate dome
niile, progresul neîntrerupt a) societății noastre

. Cu un sentiment de puternică satisfacție au primit oamenii mun
cii. aprecierea plenarei că, deși sarcinile cuprinse în planul pe anul 
viitor cer eforturi deosebite, există toate condițiile spre a le înde
plini, întrucît ele sînt dimensionate în raport cu posibilitățile reale 
ale economiei noastre, răspunzînd în același timp cerințelor dezvol
tării sale în ritm susținut

Un? cond>tijle esențiale de traducere în viață a ansamblu
lui masurilor preconizate de plenară o constituie oerseverenta cu 
care vor fi realizate acțiunile inițiate de partid privind perfecțio
narea organizării și conducerii economiei naționale. Tocmai de ac eea 
se impune ca ministerele să acorde sprijinul necesar centralelor 
combinatelor și grupurilor industriale, astfel ca acestea să-și poată 
îndeplini în bune condiții atribuțiile, să acționeze ferm pentru adîn- 
cirea specializării si cooperării în producție, asigurînd condiții pen- 
„ru,° Pr°ducție cu eficiență superioară Este necesar ca toate ca
drele de partid, de stat și economice să desprindă concluziile prac
tice ce se impun din indicația plenarei că dezvoltarea susținută a

'y
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economiei naționale depinde nu numai de perfecționarea generală 
a structurii organizatorice a economiei și de îmbunătățirea cores
punzătoare a legislației economice, domeniu în care actuala sesiune 
a Marii Adunări Naționale va adopta legi de importanță deosebită, 
dar și de o preocupare susținută, la toate nivelurile, pentru perfec
ționarea continuă a activității economice, fundamentarea realistă a 
planurilor și a măsurilor preconizate, pe baza studiului atent al rea
lităților, a folosirii metodei variantelor spre a alege din mai multe 
soluții pe cea mai avantajoasă. Firește, acționîndu-se pe linia extin
derii atribuțiilor noilor organisme economice, va trebui ca activi
tatea lor să se desfășoare conform planului central, să răsnundă in
tereselor generale ale economiei, ale societății i toate unitățile vor 
trebui să acționeze ca elemente componente ale unui angrenaj uni
tar, pe baza unui program genera) în vederea progresului armonios 
și rapid al întregii economii naționale.

Cerințele conducerii eficiente și operative a economiei naționale 
relevă necesitatea unei lupte ferme împotriva birocratismului, a ten
dinței de a rezolva problemele în virtutea vechilor concepții și me
tode, împotriva înclinației unora de a sufoca activitatea vie. spiri
tul de inițiativă al unităților economice în noianuri de aprobări, 
avize și referate zi venit timpul să se statornicească în ministere 
și alte organe centrale un stil de muncă dinamic, bazat pe contac
tul viu și sprijinul concret acordat unităților subordonate, pe cu
noașterea nemijlocită a stărilor de lucruri. Fiecare activist de par
tid, de stat și din economie va trebui să-și analizeze activitatea în 
lumina cerinței imperative subliniate de plenară de a se schimba

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI 
în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Partidului 

Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Albania, precum și în numele nostru 
personal, vă adresăm Dumneavoastră și prin Dumneavoastră poporului 
frate român mulțumiri sincere pentru felicitările și urările pe care ni 
le-ați adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării Albaniei. 

Dorim, la rîndul nostru, din toată inima, ca harnicul popor român să 
obțină noi victorii în construcția socialistă a țării, pentru dezvoltarea și 
înflorirea Republicii Socialiste România, și ca relațiile de prietenie și de 
colaborare dintre țările noastre să se întărească și să se dezvolte continuu 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului pro
letar, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului.

al 
Bl

ENVER HODJA
Prîm-secretar

l Comitetului Central 
I Partidului Muncii 

din Albania
k.

HADJI LLESHI
Președintele 
Prezidiului 

Adunării Populare 
Republicii Populare 

Albania

MEHMET SHEHU 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Albania

Un demaraj viguros
investițiilor anului 1970!
Problemele pe care le implică cre

area condițiilor favorabile realizării 
planului de investiții pe l%70 pre
zintă o multitudine de aspecte, nu 
numai datorită creșterii volumului 
lucrărilor, ci și din cauza comple
xității tot mai ridicate a tehnologii
lor și instalațiilor noi introduse în 
industria noastră. De la început se 
cuvine precizat că, într-un șir de 
ramuri industriale, stadiul pregăti
rilor este avansat. Și aceasta întru
cît proiectul planului pe 1970 a fost 
cunoscut cu șase luni mai devreme 
și, în plus, au sporit mult posibili
tățile de rezolvare a problemelor 
impuse de realizarea investițiilor t 
un nivel de documentare și de com
petență mai înalt din partea organi
zațiilor de proiectare și construcții, 
o cunoaștere tot mai aprofundată a 
resurselor și direcțiilor de dezvoltare 
a fiecărei ramuri de către ministe
rele titulare de investiții.

Chiar dacă se observă o îmbunătă
țire a activității de investiții, sub 
aspectul asigurării continuității lu-

Cicerone NIȚESCU 
director adjunct în Banca 

de Investiții

încrărilor la numeroase obiective 
construcție si al pregătirilor pentru 
o serie de noi unități, totuși, pen
tru realizarea integrală a programu
lui de investiții pe 1970 trebuie să 
avem în vedere — după cum a su
bliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rpstită la plenara C.C. 
al P.C.R. din 10—13 decembrie a.c. 
—. eliminarea tinor, neajunsuri~ eare 
dăinuie de mai multă vreme în mo
dul de pregătire și executare a lu
crărilor pe șantiere, de dare în ex
ploatare a noilor obiective.

Este vorba, în primul rînd, de ră- 
mînerea în urmă în atingerea sta
diilor fizice de execuție la unele o- 
biective în continuare. Deși toamna

lungă a acestui an a oferit condiții 
bune de muncă pe șantiere, acum, 
la început de iarnă, se semnalează 
că au rămas unele spații neînchise, 
că nu s-a asigurat alimentarea cu 
energie termică a punctelor de lu
cru. La Complexul pentru industria
lizarea lemnului Focșani, de exem
plu, se impune închiderea neîntîr- 
ziată a halei de fabricație și a sta
ției de tocare. pentru a se crea, în
tre altele, condiții pentru montarea 
utilajelor existente pe șantier, în 
valoare de circa 50 milioane lei. La 
fel, la Combinatul de materiale de 
construcții Aleșd, continuarea lucră
rilor într-un ritm satisfăcător și 
în perioada friguroasă este condițio
nată de închiderea spațiilor de lu- 
cru la silozurile de ciment, platfor
mele de coacere, atelierul mecanic 
și auto. La Complexul pentru indus
trializarea lemnului Caransebeș, ter
giversarea lucrărilor la centrala ter
mică creează implicații nefavorabile
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DE CE SE DEGRADEAZĂ
SEMINȚELE AGRICOLE?

• PRODUCȚIA DE SEMINȚE, 0 „CENUȘĂREASĂ" A ORGANELOR AGRICOLE • FĂRÎMI- 
ȚAREA LOTURILOR Șl PULVERIZAREA RĂSPUNDERILOR ® JUDECATĂ DE PSEUDO- 
GOSPODAR : „DECÎT SĂ DEPOZITĂM, MAI BINE SĂ IMPORTĂM" © CÎND VOR FACE 
ORDINE ÎN ACEST SECTOR MINISTERUL AGRICULTURII 

AGRICOLE ?
Șl ACADEMIA DE ȘTIINȚE

Uzina de cauciuc sintetic din cadrul Grupului industrial petrochimic Bor- 
zești — secvență panoramică Foto : Agerpres

Strategia
„pilonilor vii
De aproape doi ani 

se conturează neconte
nit, cu brațele macara
lelor, cu creioanele de 
foc ale aparatelor de 
sudură, profilurile u- 
nei viitoare premiere 
industriale : Lamino
rul nr. 3 al „Industriei 
sîrmei" din Cîmpia 
•Turzii, cel
dern laminor de sîrmă 
de acest gen din țară. 
Au trecut doi ani de 
cînd pe acest loc unde 

■ privirea se lovește de 
forme înalte de beton 

, și metal, nu era ni
mic-; doar cîmpul... 
Astăzi, echipele de 
montori adaugă ulti
mele amănunte și re
tușuri la acest tablou 
de modernă arhitecto
nică industrială.

Laminorul este ulti
ma și cea mai im
portantă lucrare a . u- 
nUi măre .complex in
dustrial din care fac 
parte și o trăgătorie de. 
oțel tare și o fabrică 
de cabluri, obiective 
ce au sporit capacită
țile de producție, mo
dernized totodată a- 
cest vechi centru me
talurgic pe care inves
tițiile actualului cinci
nal l-au proiectat în 
primele linii ale in
dustriei noastre socia
liste.

— E pentru prima 
oară cînd ni s-a im
pus — ne spune Du
mitru Bojan, inginerul

mai mo-

șef al acestei mari lu
crări — aplicarea u- 
nei strategii de lucru 
bine chibzuite, dinain
te fixată în c,ele mai 
mici detalii.

Explicațiile șefului 
de șantier vor să subli
nieze următoarele ade
văruri : 1. O asemenea 
lucrare de proporții 
reprezintă împletirea 
strînsă a unor siste
me de execuție tradi
ționale, clasice, cu ul
timele noutăți tehnice, 
incluzînd îndrăznețe 
experimente. 2. Orga
nizarea lucrării trebuie 
să fie ireproșabilă. 3. 
O lucrare de înaltă 
tehnicitate, pretențioa
să, etalon al unei a- 
devărate măiestrii pro
fesionale și, desigur, 
al forței industriale 
românești, este (nu 
poate fi altfel) .și o 
întrecere cu priceperea 
constructorilor 
treaga lume.

— N-a fost 
numai de acel . 
muncă atît de bine cu
noscut și de graficele 
de execuție, chiar ela
borate după metode 
perfecționate. Era vor
ba, precizează interlo
cutorul nostru, de o 
strategie a folosirii oa
menilor. Căci ei, oa
menii, constructorii au 
fost pilonii vii ai a- 
cestei grandioase con
strucții...

Strategie a însemnat

din în-

vorba 
plan de

și fixarea ordini! lu
crărilor, și nu e ușor 
să alegi din atîtea va
riante pe cea optimă, 
cînd numărul activită
ților din grafic se ri
dică la 786 1 Deci, îna
inte de a apărea in 
formele materiale ale 
șantierului, munca 
constructorilor a în
ceput în laboratoarele 
intime ale gîndirii.

— Laminorul are o 
suprafață egală cu a 
două terenuri de fot
bal. Pe toată această 
întindere in care s-au 
introdus mii de metri 
cubi de beton, am a- 
vut un adversar de 
temut : apa. Apa a 
fost adversarul celui 
care ne vorbește, be- 
tonistul loan Borodi, 
dar și al fierarilor be- 
toniști și al dulgheri? 
lor care au realizat cu 
înaltă măiestrie cOfrâ- 
jele. o

— Am trăit ’un mo
ment pe care nu pot 
să-1 uit, își amintește 
fierarul betonist Flo
rin Chețan.
de lansarea chesonu- 
lui subteran, un uriaș 
paralelipiped cu laturi 
de 32 pe 12 m. un a- 
devărat colos așezat la 
14 m adîncime.

Pînza freatică se 
afla doar la . un metru

E vorba

Radu GHEORGHIU 
i 

(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

In sporirea producției agricole ve
getale și animale, cercetării îi revin 
sarcini importante : crearea unor 
soiuri noi de plante agricole și rase 
de animale mai productive, organi
zarea și producerea semințelor de 
calitate superioară la griu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, le
gume, material săditor vitipomicol 
etc. La recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. s-a subliniat însă că față de 
posibilitățile mari: de care dispune 
agricultura noastră și comparativ cu 
alte țări, recoltele sînt încă insufi
ciente. Aceasta se datorește și defi
ciențelor care au existat și continuă 
să existe în domeniul producerii se
mințelor. „pentru a se asigura re
colte ridicate — se arată în cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la încheierea lucrărilor plenarei — 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, împreună cu Academia de 
științe agricole, trebuie să asigure 
neîntîrziat semințe de mare produc
tivitate Ia griu, porumb, plante teh
nice, legume și alte culturi. Trebuie 
spus că în ce privește activitatea 
din domeniul cercetării agricole nu 
putem fi mulțumiți ; reorganizarea 
care a avut loc recent trebuie să 
ducă la lichidarea rapidă a lipsuri
lor mari care există în acest dome
niu de activitate. Avem aproape 
8 000 de lucrători in acest sector al 
cercetării științifice — socotindu-i și 
pe cei din stațiunile experimentale: 
ei pot și trebuie să acționeze cu re
zultate mai bune în această direcție. 
Dispunem în institute și stațiuni ex
perimentale de aproape 60 000 de 
hectare suprafață arabilă, deci de o 
bună bază de cercetare și de produc
ție de semințe selecționate"

Ce s-a făcut și ce se face în ce 
privește producerea și asigurarea se
mințelor. care sînt cauzele care de
termină ca în acest important dome
niu de activitate 
neajunsuri ?

De la Academia 
le și Silvice am 
sămința elită și hibrizii simpli — do
meniu in care intervine direct activi
tatea de cercetare — sini asigurați 
de către stațiunile experimentale. Ei 
sînt, dați pentru înmulțire unor în
treprinderi agricole de stat și coope
rative agricole specializate, 
se obține așâ-zisa 
ginală Pentru a 
titățile necesare 
este înmulțită pe loturile semincere 
ale fiecărei unități agricole, rezultînd 
sămînța admisă tn care din aceste 
„verigi" se constată neajunsuri ? In-

stitutele de cercetări produc cantități 
însemnate de sămînță elită și hibrizi 
simpli, ca rezultat al muncii de se
lecție etc. Insă „tragedia semințelor" 
începe tocmai din momentul în care 
sînt livrate spre înmulțire. Așa cum 
s-a arătat, sămînța originală și dublu 
hibridă se produce în institute și 
stațiuni experimentale, în ' întreprin
deri agricole de stat și cooperative

agricole pe baza contractelor ce se 
încheie anual de către Agrosem. Insă 
această importantă activitate este 
dispersată intr-un număr mare de 
unități, iar în cadrul acestora, în mai 
multe parcele cu suprafețe mici. In

Ion HERȚEG

(Continuare in pag. a IlI-a)

să se manifeste

de Științe Agrico- 
fost informați că

unde 
sămînță ori- 

se asigura can- 
producției, ea

Dragă domnule președinte,
Echipajul navei spațiale „Apollo-12“ și concetățenii mei mi s® 

alătură în a vă exprima mulțumiri pentru felicitările călduroase trans
mise de dv. Sentimentul de mîndrie determinat de această ultimă reali
zare științifică este firesc să fie împărtășit de toate popoarele planetei, 
întrucît aceste eforturi sînt dedicate folosului întregii omeniri.

Cu sinceritate, 
RICHARD M. NIXON

REVELAȚIILE UNUI ITINERAR INCOGNITO
PRIN ATELIERELE MEȘTEȘUGĂREȘTI

— Vai, vai și iarăși vai I 
făcu meșterul ceasornicar 
și își potrivi încă o dată 
lupa la ochi. Ia spune, 
frate, ai jucat fotbal cu el ?

— Cu cine, cu... ceasul?!
- Da. cu ceasul E zob. 

Ți-I repar totuși, adaugă 
conciliant. Dar te costă...

tn clipa cînd să se pro
nunțe asupra prețului, cea
sornicarul se opri. Iși apro
pie pleoapele, scrutînd par
că gînditor depărtările., 
în acest timp, repeta me
reu ca o placă de patefon 
cu un șanț uzat : „Te cos
tă, te costă, te costă... 
de lei te costă și ți-1 
nou".

— In cît timp ?
- 7—8 zile
N-am lăsat ceasul la 

parat Ta atelierul 
(ceasornicăria nr. 8). 
ce ? Nu ne-a convenit ter
menul. prețul ? Nu, nu a- 
cestea erau motivele N-am 
lăsat ceasul la reparat pen
tru că, pur și simplu, nu 
voiam să-1 reparăm A- ■ 
tunci, veți întreba dumnea
voastră. de ce mai um- 
blați cu el prin ceasornică
rii ? lată de ce ■-

„Intr-o bună dimineață, 
am pornit prin Capitală și

80 
fac

re-
acela

De

• ÎN IMPERIUL UNUI „MONOPOL AL ARBITRARIULUI” 
REPARAȚIA UNUI CEAS...
170 DE ORI PREȚUL l • COMENZILE CLANDESTINE ȘI TERMENELE 

SUPRAELASTICE

• CÎT COSTA
NOU-NOUȚ î • O „MICA”1 SCUMPIRE : DE

prin alte orașe din țară, 
avînd asupra noastră ur
mătoarele obiecte : un 
ceas stricat și unul bun, un 
palton, două aparate de ra
dio — unul nou și unul 
vechi — și un desen de ro
chie foarte simplu Și ce 
urmăream cu acest mic ba
zar de obiecte ? Să le ..re
parăm" Mai exact, să son
dăm cu ele rețeaua coope
rației meșteșugărești și să 
constatăm pe viu care este, 
în realitate, „jocul" terme
nelor și al prețurilor Și 
acum, cîteva date supli? 
mentare Paltonul voiam 
sfi-l întoarcem (tariful le
ga] ne era cunoscut — 338 
iei) : ceasul cel stricat în
cercam să-l reparăm, iar 
la cel nou să vedem .”ît 
ni se> pretinde pentru de
panarea unui ceas... fără

nici o defecțiune! Aparatul 
de radio vechi avea o 
lampă arsă — preț 70 lei | 
în privința celuilalt aparat 
de radio - un „Carmen 3" 
— am procedat așa : ne-am 
deplasat la întreprinderea 
„Electronica" și, cu încu
viințarea conducerii între
prinderii, am luat un aparat 
de radio fără nici un cusur. 
Am mai cerut apoi tehnicie
nilor să-i producă acelui a- 
parat o defecțiune cît se 
poate de mică. Și astfel d-a 
fost arsă „Carmenului" o 
rezistență în valoare de 0.35 
lei.

Lucrurile fiind acum cla
rificate. să derulăm în con
tinuare pelicula sondaju
lui întreprins

Părăsim atelierul nr. 8 
ți pătrundem în ceasorni-

pe Ștefan cel
93. Arătăm ace- 
meșterilor de a-
ceasul dumnea-

căria de 
Mare nr. 
lași ceas 
colo
- Păi.

voastră, zice unul dintre ei. 
ar putea fi reparat cam 
așa... să zicem noi., cam 
în două săptămîni E o lu
crare grea De aceea și 
costă
- C.ît?
- la să facem noi o so

coteală : 93 manopera, un
leu bara, plus alt leu se
cundarul. plus cadranul.. 
Total general 107 lei

Care va să zică, terme
nele de execuție și prețul 
lucrării au început să joa
ce Și ce joc 1 De la 80 df 
lei, costul reparației a săl
tat brusc la 107 lei : de la 
8 zile termen — la două 
săptămîni.

Ne continuăm drumul. în 
alte cîteva ateliere ni 
pretind sume foarte 
ferite: 90, 114 și 137 lei 
ș.a.m.d Cît privește ter
menele, jocul lor a fost și 
mai mare. Ne-am întrebat i 
o fi oare vorba de niște de
vieri de la normele speci
fice doar atelierelor mește
șugărești bucureștene ? Am 
constatat că nu. Corespon
dentul-nostru Ion Manea a 
încercat și el să „repare" 
un ceas la Botoșani Pen
tru o revizie, care costa 
legal 14 lei, i s-au pretins, 
la unitatea nr. 4. 37 de lei. 
Aproape triplu salt I Ter
men de execuție — 3 ore. 
La unitatea nr 1, prețul a 
urcat la 45 lei (mai mult 
decît triplu salt I) ; termen 
de execuție • 5 zile Ori
cum însă, recordul în ma
terie l-au stabilit atelierele 
cooperativei „Gutinul" din 
Baia Mare Iată ce trans
mite redactorul nostru 
George Cuibuș •: „Am lăsat 
neîntors un ceas în perfec-

se 
di-

Gh. GRAURE 
Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a II-a)
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Ipe timp de furtună, s-au semna

lat opt cazuri de electrocutări 
(din fericire fără urmări) în 
județele Buzău, Constanța și 
Hunedoara. De aceea si averti-

I zăm. Ați fost... Re fir ?

FAPTUL
DIVERS
Fata 
din casă

Am primit, în ultima vreme, 
scrisori prin care cetățenii ne 
solicită sprijinul pentru depista
rea diferitelor persoane (îndeo
sebi îngrijitoare de copii). Fără 
să le cunoască îndeajuns, ei le 
primesc în casă, le încredințea
ză gospodăria, pentru ca în cele 
din urmă să se trezească în cine 
știe ce bucluc. La fel ca în cazul 
pe care vl-1 relatăm. Eleonora 
lonașcu, zisă Adela, din cartie
rul Nicolina, a lucrat ca fată în 
casă la diferite familii din Iași. 
La început s-a dovedit conștiin
cioasă, dar de la un timp a căpă
tat viciul beției. Totuși ea a fost 
angajată fată în casă la un pro
fesor. Și iată că, într-una din 
zile, Adela a dispărut împreună 
cu copilul, în vîrstă de numai doi 
ani. Alarmați, părinții copilului 
au căutat-o pe Adela, împreună 
cu miliția, găsind-o după vreo 
trei zile, într-un restaurant. Co
pilul dormea alături, pe dușu
mea. Modul ușuratec în care ce
tățeni serioși acceptă intrarea în 
locuință a unor persoane puțin 
cunoscute, impune reflecții mai 
adînci. Este în propriul lor inte
res.

Baba-oarba
Se împlinește o lună de cînd 

locuitorii satului Ghigoești 
(Neamț) au rămas, in urma unor 
deranjamente pe rețea, fără lu
mină electrică. La drept vor
bind, timp suficient, pentru ca 
talariații întreprinderii de elec
tricitate să remedieze defec
țiunea. In sfîrșit, treacă-meargă 
— în materie de „operativitate'' 
s-au văzut lucruri și mai și! 
Dar pe lingă faptul că satul a 
rămas fără electricitate, la ma
gazin nu se găsește măcar o lam
pă cu petrol, care, de bine de 
rău, ar suplini lipsa luminii. 
Bruma de lanterne și baterii e- 
xistente în stoc s-a epuizat de 
mult, așa că întunericul este, în 
Ghigoești, total. In asemenea 
condiții, sătenii nu văd cu nici 
un chip cum s-ar putea. soluțio
na situația. Cine-i „luminează ?“.

Pe ploaie I 
si furtună

în timpul și după ploi to- . 
rențiale sau > furtună, nu ndi- I 

’ câți firele electrice căzute la pă- I 
mint. Adresați-vă întreprinderii 
de specialitate din localitate. E I 
mai prudent. Altminteri vă ex- I 
puneți electrocutării. Deunăzi, I

Judecătoria din Drăgășani 
lansează următorul apel : „Mi
nora Maria Ghydrfi (15 ani), 
născută în Vașcău-Bihor, e e- 
levă în cl. Vil-a, a liceului din 
Drăgășani. Pină in 1968, a locuit 
la Oradea, la rude, fiind, neglija
tă de părinți. Apoi, mama fetiței 
(Rozalia Salis) a venit în Drăgă
șani, unde, intrînd în relații de 
concubinaj cu un cetățean, și-a 
abandonat fata, dispărind. Si 
iată că Maria, în loc să invețe, 
bate pe la ușile diferitelor or
gane de stat. Noi am luat mă
suri ca fetitei să i se servească 
masa la o cantină din oraș și 
deocamdată nu știm cine va 
plăti cantina, dar nu asta inte
resează, ci să mănince copilul. 
De asemenea, am comunicat mili
ției din Reșița și Oradea să iden
tifice de urgență pe părinții fe
tei, existind indicii că s-ar afla 
in aceste localități. Dacă in ter
men de 5 zile de la publicarea 
acestui apel, părinții (Ghydrfi Io
sif loan și Rozalia Salis) nu se 
prezintă să acorde îngrijire pro
priului copil, vor începe cerce
tări penale împotriva lor, pen
tru abandon de familie". Li se 
oferă, deci, o ultimă șansă.

Crima de la
Hărman

Deunăzi, în zori, la marginea 
șoselei Hărmanului, a fost desco
perit corpul neînsuflețit al lui 
Gh. Drâgan, șofer pe un taxi
metru al întreprinderii de trans
porturi Brașov, răpus de mai 
multe lovituri de cuțit. Cite- 
va ore mai tîrziu, autoturismul 
(la volanul căruia se afla victima 
în momentul atacului banditesc), 
a fost găsit în marginea Predea
lului. Împrejurările in care s-a 
comis crima au pus pe lucră
torii miliției în fața unor proble
me dificile. S-au format e- 
chipe din lucrători ai miliției, 
care au întreprins o largă inves
tigație. După cîteva zile și nopți 
de cercetări neîntrerupte, grupul 
format din It. col. Ioan Molnar, 
cpt. Nicolae Nicoară, maior Pa
vel Asandi și plut. maj. Vasile 
Gligor au dat de urmele crimi
nalului, pe care l-au surprins 
într-un dormitor comun. El este 
Emil Chivu, născut în 1950, în 
comuna Olteanca (Vîlcea), anga-
jat al întreprinderii de construc
ții locale Brașov. Tn momentul
somării el a simulat o încercare 
Hp sinucidere. Cercetările con-de sinucidere. Cercetările 
tinuă.

de :Rubrico redactată
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

...și s-a omis
(doar) ESENȚIALUL

Prin întreaga ei desfășurare, adu
narea de dare de seamă cu activul 
a Comitetului municipal de partid 
Botoșani, care a avut loc în ziua de 
15 decembrie, a exprimat hotărîrea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a-și consacra forțele în
făptuirii programului elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., sarci
nilor trasate de recenta plenară a 
C.C. al partidului. Pe primul plan 
al dezbaterilor s-au aflat modalită
țile practice de soluționare a proble
melor complexe de care depinde în
deplinirea optimă a planului pe 
1970. Aceasta impune, așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la încheierea lucrărilor plenarei, 
punerea unui accent deosebit pe 
ridicarea eficienței întregii activi
tăți economice, concentrarea efortu
rilor spre folosirea cît mai rațională, 
cu randament maxim, a capacități
lor de producție, spre micșorarea 
consumurilor de materii pșime și 
combustibil, ridicarea într-un ritm 
mai intens a productivității muncii 
și reducerea costurilor de producție.

Prilejuind un cuprinzător bilanț al 
activității desfășurate în cursul aces
tui an, o analiză minuțioasă a sta
diului pregătirilor în vederea desfă
șurării in cele mai bune condiții a 
întregii activități de partid, economice 
și sociale încă din primele zile ale 
anului 1970, adunarea a relevat că în 
primele 11 luni ale anului, valoarea 
producției globale industriale a înre
gistrat o depășire de peste 13 500 000 
lei. iar plusul consemnat la producția 
marfă vîndută și încasată este de a- 
proape 6 milioane lei, depășindu-se 
astfel, în mod substanțial, angajamen
tul formulat în cadrul întrecerii so
cialiste dintre organizațiile județene 
de partid. De asemenea, este de re
ținut că in această perioadă econo
mia municipiului a produs, în afara 
prevederilor de plan 46 000 mp țesă
turi, 16 tone fire bumbac, confecții 
în valoare de peste 1 600 000 lei și im
portante cantități de piese de schimb, 
produse alimentare și de uz casnic etc.

Toate acestea constituie rezultatul 
firesc al faptului că în orientarea în
tregii sale activități, comitetul muni
cipal de partid a pornit de la pre
misa că etalonul fundamental de a- 
preciere a eficienței muncii de partid 
îl constituie progresele realizate în 
toate domeniile vieții economice și 
social-culturale. Atenția acordată 
planificării judicioase a muncii, întoc
mirii unor studii și analize privind 
aspecte esențiale ale activității econo
mice și sociale, atragerii unui larg 
activ de partid în studierea realități
lor și îndrumarea organizațiilor de 
partid, a contribuit la întărirea rolu
lui de conducător al acestora, la creș
terea forței lor de mobilizare.

Cu atît mai nefirească^ a apărut 
absența aproape totală din darea de 
seamă, ca și din dezbateri, a proble
mei investițiilor, deși este cunoscută 
influența hotărîtoare pe care rezulta
tele obținute în acest domeniu le 
exercită asupra întregii activități eco
nomice. Or, deși în cuvîntarea la re
centa plenară a C.C., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
faptului că pentru realizarea inte
grală a programului de investiții pe 
1970, trebuie să avem în ve
dere eliminarea . unor neajunsuri 
care dăinuie de mai multă vre
me în modul de pregătire- și exe
cutare a lucrărilor pe șantiere, de 
dare în exploatare a noilor obiec
tive, problemele complexe legate de 
activitatea în domeniul investițiilor 
au fost „omise" în cursul discuției. 
A fost, desigur, pe cît de oportună, 
pe atît de judicioasă intervenția tov. 
Gheorghe Ghinea, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, care, 
relevînd însemnătatea sarcinilor tra
sate în acest domeniu de Congresul 
al X-lea, de plenara C.C. din decem
brie 1969, a cerut Comitetului muni
cipal de partid Botoșani să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru în
lăturarea neajunsurilor existente pe 
șantierele locale de construcții. • Ar 
fi fost însă, fără îndoială, mult mai 
bine dacă de la începerea lucrărilor, 
darea de seamă prezentată de comi
tetul municipal ar fi acordat aten
ția cuvenită acestei probleme, de

stringentă actualitate atît pentru e- 
conomia națională, cît și pentru dez
voltarea armonioasă a municipiului 
Botoșani.

Cum poate fi apreciată responsa
bilitatea unor conducători de între
prinderi economice (constructori și 
beneficiari), precum și a unor secre
tari ai organizațiilor de partid de 
pe șantierele de construcții unde 
persistă serioase neajunsuri în folo
sirea forței de muncă, dezordine și 
grave abateri de la disciplina de 
producție și care, cu toate acestea, 
s-au limitat în cuvîntul lor să înșire

ADUNĂRI DE DĂRI 
DE SEAMĂ

ALE COMITETELOR
MUNICIPALE DE PARTID

fraze generale care nu spuneau ni
mic — și în special nu spuneau ni
mic despre felul cum au de gînd să 
pună capăt neajunsurilor existente 7

Fără îndoială, va trebui ca organe
le locale de partid să analizeze cum 
a fost posibil ca, în condiții cînd de 
doi ani întreprinderea de construc- 
ții-montaj din Botoșani nu-și reali
zează sarcinile de plan valoric și fi
zic, iar de la începutul anului 1969 
productivitatea muncii pe șantiere 
a atins abia 91,8 la sută, directorul 
întreprinderii, ing. Constaptin Mol
dovan, să nu se prezinte1 la lucră
rile adunării cu activul spre a fi 
tras la răspundere.

Trebuie spus, pe de altă parte, că 
în cadrul dezbaterilor nu și-au găsit 
tratarea cuvenită nici problemele 
privind investițiile care au fost deja 
încorporate în construcții' și utilaje, 
dar care rodesc... cu încetinitorul. 
Nu a fost făcută o analiză exigentă 
a cauzelor care determină ca marile 
cheltuieli făcute de statul socialist 
prin aceste investiții să nu fie ram
bursate economiei naționale la ter
men prin rezultate economice cores
punzătoare. Ar fi fost cazul să se a- 
rate că în folosirea utilajelor mo
derne, pentru procurarea cărora s-au 
cheltuit sume importante, se înre
gistrează încă un număr mare de în
treruperi și staționări. Productivi
tatea muncii pe fiecare utilaj este 
scăzută datorită defecțiunilor orga
nizatorice și unei slabe ' asistențe 
tehnice din partea specialiștilor. Ast
fel, în timp ce Uzina de reparații nu 
și-a realizat sarcinile de plan pe a-

cest trimestru, din cele 70 strunguri 
existente aici numai 26 sînt folosite 
în trei schimburi, iar pentru încăr
carea cu comenzi a celorlalte ma- 
șini-unelte nu se depun eforturi co
respunzătoare. Nu e de mirare că. 
în asemenea condiții, nu poate fi 
vorba de o recuperare rapidă a in
vestițiilor.

Tăcerea cît se poate de elocventă 
prin care s-au distins unii dintre se
cretarii organizațiilor de partid care 
au luat cuvîntul în cadrul lucrărilor 
adunării își are de altfel explicația 
în faptul că unele organizații de 
partid, în loc să acționeze perseve
rent pentru înlăturarea unor aseme
nea neajunsuri, susțin cu multă u- 
șurințâ „soluția" cea mai comodă 
prezentată de conducerile întreprin
derilor respective, aceea de a soli
cita noi utilaje. Acest lucru se în- 
tîmplă frecvent la întreprinderea de 
industrie locală și în cooperația 
meșteșugărească, unități care au toa
te posibilitățile ca, folosind utilaje
le existente, să satisfacă cerințele de 
obiecte de uz casnic avînd utilizări 
polifuncționale. In industria locală 
a municipiului, investițiile sînt de
parte de rezultatele economice 
scontate și pentru că la lansarea noi
lor produse, durata dintre fazele, 
succesive proiect-prototip-magazin 
este nejustificat de mare, prototipu
rile îmbătrînind astfel înainte ae 
vreme, iar investiția rămînînd blo
cată în mijloace inactive.

Anul 1970 va marca și pentru mu
nicipiul Botoșani, o creștere substan
țială în domeniul investițiilor. Nu
mai noua uzină de utilaje și piese 
de schimb pentru industria ușoară 
va afecta în viitorul an, un volum de 
investiții de zeci de milioane. 
Să reținem, de asemenea, că urmea
ză să se mai construiască peste 700 
apartamente, un complex școlar etc.

Se înțelege că înfăptuirea acestor 
importante obiective nu este posibi
lă fără o îmbunătățire continuă a 
activității în domeniul investițiilor. 
Trebuie găsite metode și soluții, în- 
cît în anul care vine să fie conside
rabil sporită răspunderea atît a pro- 
iectanților, cît și a constructorilor, 
furnizorilor de utilaje și a beneficia
rilor, pe întreg parcursul realizării 
investițiilor planificate. Munca orga
nizatorică și politică a comitetului 
municipa, de partid trebuie subor
donată realizării exemplare a investi
țiilor planificate, ca și a celorlalte 
sarcini de plan pe noul an. în mă
sura în care adunarea cu activul nu ' 
a izbutit să clarifice toate aceste 
probleme, îi revine obligația comi
tetului municipal să stabilească pre
cis ce are de făcuț, ce măsuri tre
buie să ia pentru a ridica întreaga 
activitate la nLvelpl Exigențelor ac
tuale. ' )

Ion MANEÂ 
corespondentul „Scînteii*

„TRAGERILE REVELIONULUI" 
LA PRONOEXPRES OFERĂ EXCURSII 

PESTE HOTARE
Tradiționalele „Trageri ale 

revelionului” — la Pronoexpres 
și Loto — ce vor avea loc în 
zilele de 1 și 2 ianuarie 1970, 
oferă realizarea unor excursii 
peste hotare.

Administrația de stat Loto- 
Pronosport atribuie în număr 
nelimitat excursii în Mexic la 
Campionatul mondial de fotbal 
din 1970 ; în Japonia, la „Expo 
70“; în Italia pe ruta Belgrad, 
Zagreb, Veneția, Parma, Mi

lano, Verona, Padova, Triest, 
Kesthely, Budapesta (15 zile) ; 
în Austria pe ruta Viena, 
Salzburg, Klangenfurt-Grăz (8 
zile) ; o excursie la Belgrad, 
Budapesta, Sofia; altă excursie 
„Turul Bulgariei și Nisipurile 
de aur".

Cîștigătorii vor primi, de a- 
semenea, autoturisme la ale
gere, premii în bani.

Amănunte, informații supli
mentare veți afla la agențiile 
Loto-Pronosport.

I
I

Cu vreo șapte decenii în urmă, 
mai precis în 1896, zăcăminte
lor de sare gemă de pe valea 
Mureșului li s-a dat o primă 
valorificare prin înființarea u- 
nei industrii chimice la Uioara, 
azi orașul Ocna Mureș. Din 
sare, calcar și cocs — ca mate
rii prime de bază — s-au obți
nut sodă calcinată, sodă causti
că și bicarbonat de sodiu ali
mentar. După actul istoric al 
naționalizării, fosta fabrică „Sol
vay" cunoaște o nouă și puter
nică redimensionare a valorilor 
materiale și umane de aici, de
venind Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș (U.P.S.O.M.).

Itinerarul reportajului nostru 
își propune să pornească de la 
cinci fotografii, din care primele 
două cu imagini ce se puteau 
întîlni în întreprindere înainte 
de naționalizare, iar celelalte 
trei înfățișînd diferite aspecte 
ale modernizării și dezvoltării 
uzinei din ultimii ani.

La data naționalizării se fa
bricați anual circa 66 000 tone 
sodă calcinată, caustică și bicar
bonat de sodiu alimentar, a că
ror valoare totală nu trecea de 
40 milioane lei. In 1969, valoa
rea producției globale este de 
peste nouă ori mai mare, înre- 
gistrindu-se totodată cel mai 
inalt indice de utilizar% a spa
țiului productiv din suprafața 
totală a uzinei, în ramura in
dustriei chimice românești. Sal
tul este evident. Acum se obțin 
peste 20 de produse; din acest 
an, li s-au mai adăugat — fa
bricate pentru prima dată în 
țară — și sărurile de magneziu, 
creîndu-se și la aceste sorti
mente disponibilități pentru ex
port. Procedeul utilizat aici pen
tru fabricarea sărurilor magne- 
ziene a obținut brevet de inven
ție și aparține unui colectiv din 
uzină

Pentru că sintem într-un con
text in care am apelat la cifre, 
adăugarea altora ne-ar putea

ajuta la explicarea și înțe
legerea mai profundă a ima
ginilor din celelalte trei foto
grafii la care ne-am referit. Ca 
explicație sub aceste ultime trei 
imagini am putea scrie, bună
oară, că de patru ani consecu
tiv uzina realizează beneficii a- 
nuale de peste 60 milioane lei. 
Iată și părerea inginerului-șef, 
tovarășul Vasile Mînăscurtă :

— Aceste beneficii șe explică, 
în primul rînd, prin exigența

— Și sînt numeroși acești oa
meni 7 De exemplu, din rîndul 
inginerilor.,.

— Vreți să încep cu mine?... 
La absolvire, m-au trimis 
într-un institut din Capi
tală : nu m-am acomodat aco
lo. Voiați să știți din rîn
dul inginerilor care are vechi
me mai mare 7 Directorul nos
tru, tovarășul Aurel Lazăr, lu
crează aici de 34 de ani. Dar

Itinerar incognito prin 
atelierele meșteșugărești
(Urmare din pag. I)

tă stare. Cîntj a stat, m-am 
prezentat cu el la trei cea
sornicării. Pentru a-1 „re
para" (adică pentru învîrti- 
rea resortului l) mi s-au 
pretins 25, 70 și, respectiv, 
74 lei. Furt pe față".

Este, într-adevăr, o cul
me a abuzului. Obișnuita 
ciupeală este ridicată la 
puteri nebănuite, atelierele 
cooperației meșteșugărești 
dînd impresia unui impe
riu în care unii lucrează 
după bunul plac. Dar să 
nu ne grăbim cu antici
pările. Să ne continuăm 
mai bine sondajul,

Sîntem din nou în Capi
tală. A venit rîndul probei 
aparatelor de radio. Re
amintim : unul are o lam
pă arsă (în valoare de 70 
lei), iar celălalt e nou. îi

ciocănește, bocănește ți, 
dintr-o dată, lumină !

— Reparația (aparatului 
nou, fără defect n.n.) costă 
61 lei, anunță el. (Adică, 
de peste 170 de ori prețul 
rezistenței arse !). La celă
lalt aparat însă lucrurile 
se complică : reparația vă 
costă 232,70 lei și nu ga
rantez că e gata de Anul 
Nou.

Așadar, atelierul din Flo
reasca e mult mai „scump" 
decît cel din Smîrdan și 
stabilește termene mai 
lungi de execuție. După 
cum ne transmite și cores
pondentul nostru, Radu 
Apostol, pentru un aparat 
de radio cu condensatorul 
defect (preț 26 lei), i s-au 
cerut, la diferite unități din 
Constanța, Mangalia. Eforie 
— 40, 46, 58. 76 ți chiar 
peste 100 lei. De ce ?

— Trebuie studiat cu atenjie, cît să ceri pentru o re
parație !.;.

lipsește doar o rezistență, 
care costă nu mai mult de 
0.35 lei. Intrăm cu aceste 
două „piese" în atelierul 
de specialitate de pe strada 
Smîrdan.

— Nu vor să mai cînte 
lăutarii — deschidem vorba.

— Ia să-i consultăm noi 
nițeluș 1 zise voios mește
rul de serviciu. Și luă în 
primire aparatul cel nou.

Hait, ne-am zis, meșterul 
o să vadă imediat defecțiu
nea, în cîteva secunde o să 
pună la loc rezistența, o să 
ne ceară 5—6 lei pentru 
„consult" și tot sondajul 
■nostru s-a dus pe gîrlă.

într-un tîrziu, cînd a- 
proape începusem să cre
dem și noi că aparatul cel 
nou are o defecțiune reală, 
omul de la masa de lucru 
ne privește în albul ochilor 
și ne întreabă >

— Spuneți cum s-a în- 
tîmplat 7 Dar știți, sin
cer...

— Copilul... a umblat 
înăuntru...

— Pozna lui costă 45 Iei. 
Așa e cînd ai copii mici.

— Iar reparația aparatu
lui vechi ?

— Costă și mai mult — 
150 lei.

...Am pornit mai depar
te. Sîntem în Floreasca. 
Intrăm în atelierul ampla
sat în imobilul de pe stra
da Vlădescu nr. 52. Scena 
se repetă aidoma i noi ne 
prefacem că sîntem clienți, 
iar tehnicianul că nu dă 
de urma defecțiunilor. în
șurubează, deșurubează.

Am dori să fim bine în
țeleși. Noi nu pledăm, în 
nici un caz, pentru o rigi
ditate exagerată în stabili
rea prețului serviciilor pe 
care le prestează populației 
cooperația meșteșugărească. 
Fiecare cooperativă și ate
lier în parte dispun de a- 
numite. condiții de lucru și 

, materii prime, au, meșteri 
cu diverse grade de califi
care. Este deci posibil ca de 
la o unitate la alta, pentru 
aceiași serviciu, să i se pr e
tindă solicitantului sume 
deosebite Dar cît de deo
sebite 7 Aceasta este între
barea. Dacă față de costul- 
plafon a) lucrării, prețul 
cerut în unități e mai mic 
sau mai mare cu un leu, 
doi — lucrul pare de înțe
les, devine acceptabil. O 
croitorie, să zicem, dispune 
de ață de cusut mai scumpă 
sau îți garantează o lu
crare de calitate superioa
ră. De multe ori chiar so
licitantul dorește o mică 
lucrare în plus. Firește, 
prețul crește corespunzător. 
Dar iată că în exemplele 
noastre întîlnim „devieri" 
foarte mari — de zeci 
și chiar de sute de lei.

Aceleași devieri se obser
vă și la stabilirea termene
lor de execuție. Iată alte 
cîteva date concludente: am 
dus un palton la întors. L.a 
unitatea de pe Mihai Bravu 
nr. 19 ni s-au pretins 338 lei. 
iar la unitatea nr. 5 (coo
perativa . „Avîntul îmbrăcă
mintei") — 370 lei. Terme
nul de execuție în primul 
caz — 5 săptămîni, iar în al

doilea, o săptămînă 1 Fă- 
cînd același test, la Cluj, 
corespondentului nostru A- 
lexandru Mureșan i s-au 
cerut ba 338 lei plus întor
sul, ba 338 lei, preț în care 
era inclusă această opera
ție. La nici una din cele 
cinci unități (de aceeași ca
tegorie) vizitate suma nu 
a fost identică. Am încer
cat să comandăm confecțio
narea unei căciulițe și a 
unui fular — două articole 
de sezon. Am vizitat în a- 
cest scop din nou două 
unități. Rezultatul 7 Centrul 
din Piața Romană ne-a pre
tins 164 lei — tei men trei 
săptămîni, în schimb, uni
tatea nr. 20 de pe Calea Do
robanților s-a arătat mai 
modestă și mai operativă i 
prețul căciulii și fularului 
— 130 lei, termen de
execuție — 6 zile. La con
fecționarea unei rochii, 
după un model foarte sim
plu, a unui costum etc, am 
întîlnit aceleași și aceleași 
mari variații de prețuri și 
termene.

Ne vom opri aici cu 
exemplificările. E timpul 
să punem și următoarea în
trebare : în definitiv, ce se 
ascunde în culisele acestui 
„joc" al prețurilor și al ter
menelor de execuție 7 Nu e 
greu de răspuns.' Lucrătorii . 
cooperației meșteșugărești 
sînt plătiți în funcție de 
încasări. Deci, devine clari 
cu cît „meșteșugarii" înca
sează mai mult „per total" 
de la clientelă, cu atît cresc 
veniturile lor personale (în 
foarte multe cazuri — 
„strict personale"). (Acesta 
este cel puțin unul din 
motive). Devierile ter
menelor își au și ele 
tîlcul lor. în foarte multe a- 
teliere se execută, pe lîngă 
comenzile înregistrate, și 
comenzi clandestine (fapt 
cunoscut și, după cum vom 
vedea, recunoscut de con
ducerea cooperativelor meș
teșugărești). Urmarea i ter
menele de execuție a co
menzilor înregistrate crește 
sau scade în raport direct 
cu numărul comenzilor 
clandestine.

Exemplele date și aceste 
scurte comentarii converg 
deci spre concluzia că, în 
multe cazuri, clientul se 
află la cheremul cooperati
vei, al bunului plac al maș
terului pe mîna cârma 
pică. El fixează termenul și 
prețul în funcție de „inspi
rația" de moment, de gra
dul de rudenie, prietenie 
și alți parametri Ia fel de 
„obiectivi". Am vrut să 
cunoaștem și părerea unor 
factori competenți în aceas
tă privință.

Stăm de vorbă cu tov a- t 
râsul Gheorghe Bălan, pre
ședintele Uniunii coopera- ț 
tivelor meșteșugărești de 
croitorie, cizmărie, tricotaje 
din municipiul București.

— Există termene fixate 
pentru executarea comen
zilor ? — ne interesăm noi.

— Nu există asemenea

prin cooperativele de blănă
rie, am găsit ' nenumărate 
asemenea cazuri. Pentru 
evitarea amânărilor repe
tate, de care, pe drept, cu
vînt, se plîng cetățenii, am 
simțit și noi nevoia stabili
rii unor termene de execu
ție — minime și maxime. 
De o lună de zile se află 
la direcția de resort din 
UCECOM propunerile noas
tre pentru sectorul de con
fecții și încălțăminte. Se 
propune, de asemenea, in
stituirea unei taxe de ur
gență, reprezentînd un pro
cent de 10—15 la sută din 
valoarea comenzii, pentru 
lucrări executate în 1—1 
zile.

în legătură cu subiecti
vismul care domnește îfl 
stabilirea tarifelor, tovară
șul Bălan nu întrevede însă 
nici o posibilitate de apă
rare a clientului
, — Cum se explică, între
băm noi, că prețul cerut 
pentru întorsul unui palton 
diferă considerabil de la o 
unitate la alta, de la o coo
perativă la alta 7

— în general, există tari
fe, ne spune d-sa, pentru 
toate categoriile de confec
ții. Intervin însă complexi- 
tățile lucrării, care se a- 
daugă după cum apreciază 
meșterul El este cel care, 
de fapt, decide. Știm că 
există clienți păcăliți,- care 
plătesc mai mult decît tre
buie. Cînd descoperim a- 
semenea fapte, le sancțio
năm cu toată ’ severitatea.

— Dar cele nedescope
rite 7

— Facem zilnic controale 
prin sondaj. însă cel mai 
eficient controlor este clien
tul. Dacă-i convine,- plă
tește, dacă nu-i eu; rine, 
nu plătește.

Ce putem opune aces
tei optici cel puțin ciu
date 7 „Dacă-ți convine, 
plătește, dacă nu, la re
vedere !“. Cetățeanului nu-i 
rămîne altceva de făcut 
decît să... sondeze și el 
rețeaua în căutarea mește
rului cumpătat 1

Părerea mai sus expri
mată de tov. Bălan este îm
părtășită intrucîtva și de 
tovarășul Dezideriu Nagy, 
vicepreședinte al UCECOM, 
devenit între timp mar
tor al discuției noastre. 
Tovarășul vicepreședinte 
recunoaște, la rîndul său, 
că abuzul este posibil și că 
nu -există destule posibili
tăți de depistare și preve
nire a acestuia. Și, mai de
parte 7 Discuția se tot în- 
vîrtește în jurul „rolului 

; opiniei clientului, exigenței 
î și poziției lui". Firește, 

clientul are un cuvînt greu 
de spus în depistarea cazu
rilor de abuz, dar nici 
UCECOM. nici uniunile 
nu întrevăd alt mijloc de 
combatere a fenomenului 
incriminat 7 „Ce să facem 7 
Dați-ne o sugestie !“, ne-au 
cerut, în încheiere, inter
locutorii menționați.

termene. Ele se stabilesc tn 
unitate. E drept, se mai o- 
bișnuiește încă acordarea 
unor „priorități" pentru cu
noștințe, rude, clienți mai 
vechi — în dauna clienților 
„obișnuiți",. care sînt pur- 
tați pe drumuri. La întîr- 
zierea executării comenzi
lor contribuie și „introdu
cerea" clandestină a unor 
comenzi particulare. într-un 
sondaj făcut zilele acestea

Desene de Eugen TARU

...în ce privește această 
„sugestie" noi socotim căatit 
UCECOM și numeroasele 
sale organisme subordo
nate, cît și alte foruri 
interesate dispun de su
ficiente mijloace de con
trol, de cadre califica
te, capabile să. elaboreze 
si să aplice un sistem efica
ce de apărare a cetățeanu
lui împotriva -tentativelor 
de abuz și înșelăciune.

— Cadrelor pe care le are 
Uzina de produse sodice Ocna 
Mureș le purtăm multă sti
mă : ele ne dau multă sa
tisfacție dovedind că știu bine 
să utilizeze instalațiile de a- 
colo, unele — în ciuda virstei 
— comportîndu-se de parcă mai 
ieri, alaltăieri, au fost aduse și 
montate ca noi. Intr-un cuvînt, 
se lucrează din plin.

De aceea, în 11 luni din
anul curent. colectivul de
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J 
crescîndă acordată calității pro-a 
duselor noastre. Nu-mi amin
tesc de cînd sînt aici — și sînt 
de douăzeci de ani — să ni se 
fi adus reproșuri din acest punct 
de vedere, nici de ia beneficia- 
rii din țară, nici din cele peste 
20 de țări în care exportăm pro
dusele uzinei. Ce-aș mai putea 
adăuga ? Fiecare face eforturi 
de a fi cît mai util societății. 
Relațiile dintre noi și uzină au 
o nuanță romantică : o iubim. 
Cadrele care își înnobilează 
munca prin pasiune nu mai 
„zboară" în alta parte

cu activitate între 10 și 20 de 
ani la U.P S.O.M sînt mulți — 
între care șeful producției, șe
ful serviciului mecanico-energe- 
tic, șeful serviciului de inves
tiții și numeroși alți ingineri și 
tehnicieni cărora nu le-a plăcut 
să se vînture de ici-colo, tentați 
de zgomotul marilor orașe, cum 
fac unii tineri absolvenți de azi. 
Iată de ce ni s-a părut semnifi
cativă aprecierea pe care am 
auzit-o de la tovarășul inginer 
Nicodim Roșea, secretar al Co
mitetului județean Alba al 
P.C.R. :

aici a depășit integral sarcini
le de plan, iar în 1969 benefi
ciile vor trece de 70 milioane lei 
în acest răstimp, colectivul u- 
zinei a realizat și livrat peste 
sarcina de export diferite pro
duse a căror valoare poate fi 
echivalată cu costul de con
strucție a trei sute de aparta
mente convenționale. Alături de 
celelalte unități cu profil ase
mănător din țară, uzina din 
Ocna Mureș își aduce contribu
ția la creșterea exportului de 
produse sodice. Anual. în uzină

se manevrează un milion de 
tone de materii prime și produ
se finite.

Această ctitorie a chimiei ro
mânești este dominată de înăl
țimea celor opt cuptoare de ars 
var, care in 24 de ore „înghit" 
pină la două mii tone de ma
terie primă. Vagoneții cu pia
tră și cocs, în cursa lor neîn
treruptă zi și noapte, între hal
da de descărcare-încărcare și 
gurile cuptoarelor, sugerează o 
mișcare imaginară, fantastică a 
unei roți cu cupe, ca la moară...

Urmărim mai departe dru
mul parcurs de materia primă, 
coborîm o dată cu ea cele opt e- 
taje din secția sodă calcinată. 
La fiecare etaj întîlnim unul, 
doi oameni. în bătrîna secție to
tul este întinerit, este supus 
controlului automat. între timp, 
directorul uzinei care ne-a în
soțit, spune hotărit :

— Dacă muncim tot așa, pină 
la 25 decembrie vom îndeplini 
planul pe acest an, la toți in
dicatorii ; iar în următorii ani 
vom realiza producții și mai 
mari.

Ni se mai spune că pentru 
perioada 1970—1971 au fost a- 
locate alte investiții, in sumă 
de 100 milioane lei, in execuția 
întreprinderii de construcții- 
montaje Cluj. înfăptuirea lor la 
termen va contribui ca în anul 
1972 valoarea producției globa
le să crească, față de anul cu
rent, cu aproape 40 milioane de 
lei, iar beneficiile să ajungă la 
peste 80 milioane lei anual.

...Părăsim uzina. Ne-am a- 
mintit de dorința exprimată de 
către tovarășa Paraschiva Cris- 
tea, tehniciană la serviciul de 
investiții :

— Dacă veți scrie despre noi, 
poate că n-ar fi rău să vă în
cepeți reportajul pornind de la 
cele cinci fotografii. Ne-am ți
nut de cuvint. (Rep. publicitar).
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□ agina economica
LA ROMAN3

METALUL E UȘOR
LA CÎNTAR

tarea acestui utilaj durează de a- 
proape 10 ani de zile I în fiecare 
an se montează cîte o piesă și atît. 
Inginerul Onofrei Parascan, directo
rul tehnic al uzinei, îi găsește vino- 
vați de această tărăgănare pe cei de 
la uzina „23 August" din Capitală, 
care le trimit piesele In rate. Despre 
propriu] dezinteres, însă, n-a amintit 
nimic. Au pierdut oare din vedere 
tovarășii din conducerea uzinei fap
tul că prin punerea în funcțiune a 
acestui utilaj s-ar putea economisi 
anual, conform calculelor făcute de 
specialiști, circa 500 tone metal ? Se 
pare că această cifră, de altfel cu
noscută, este privită încă cu prea 
multă superficialitate în uzină. La 
fel stau lucrurile în privința rebutu
rilor care au „înghițit" în 11 luni din

REDUCEREA
CONSUMULUI
DE METAL-

me-

Printre îndatoririle esențiale de 
mare actualitate, care trebuie să stea 
în centrul preocupărilor tuturor uni
tăților industriale, centralelor, mi
nisterelor, organelor și organizații
lor de partid este reducerea 
susținută a consumurilor materia
le și mai ales a consumului de 
metal. Subliniind necesitatea unor 
intervenții hotărîtoare, eficiente, în 
vederea reducerii consumurilor de 
metal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat în cuvîntarea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie a. c. i „Trebuie spus că în 
comparație cu realizările din alte 
țări, consumurile specifice de metal 
pentru laminate sînt la noi nejustifi
cat de ridicate ; în industria con
strucțiilor de mașini există multe 
produse la care consumul de metal 
depășește de două, iar citeodată de 
trei ori greutatea acestora".

Evident, este vorba de o stare cri
tică, nesatisfăcătoare și păgubitoare 
care trebuie lichidată neîntirziat. In 
acest sens, măsurile luate în ultima 
vreme de către comitetele de direc
ție și organizațiile de partid de la 
Uzina de țevi și întreprinderea me
canică din Roman, două unități in
dustriale mari consumatoare de me
tal, s-au soldat cu rezultate pozitive 
evidente. La întreprinderea
panică, bunăoară, ca urmare a mă
surilor întreprinse în direcția re- 
proiectării unor mașini-unelte, s-a 
obținut, în acest an, o economie de 
peste 170 tone metal. Măsuri asemă
nătoare au fost luate și la uzina de 
țevi. Amintim cîteva : laminarea la 
toleranțe restrînse, îmbunătățirea re
cepției țaglelor, utilizarea capetelor 
de țevi pentru producerea protectoa
relor la burlane.

Cu toate aspectele pozitive, care se 
degajă din acțiunea declanșată în 
aceste două unități în scopul gospo
dăririi judicioase a metalului, re
zultatele sînt încă departe de a fi 
satisfăcătoare. Risipa de metal nu a 
fost încă înlăturată.

Ne oprim, la început, la uzina de 
țevi, unde consumul specific de me
tal a fost depășit în tot cursul anului. 
In unele perioade, ca de pildă în tri
mestrul II, consumul de metal pe 
tona de țeavă finită a fost depășit cu 
4 kg. Deși aparent mică, la volumul 
mare, al producției uzinei, această 
depășire reprezintă o pierdere destul . 
de însemnată. Inginerul Ion . Ființa, .. 
șeful secției laminor, ne-a spus i 
„A'țetalul se pierde; la reîncălzirea ța
glelor și prin capetele mari de țeavă 
retezată la secția ajustaj. Numai în 
11 luni am reîncălzit 7 000 tone de 
țagle. Ținînd seama că la fiecare re- 
încălzire se pierd cîteva procente de 
material, vă dați seama ce cantități 
mari de metal se irosesc pe' această 
cale. Și aceasta se îritîmplă datorită 
nerespectării regimului termic în 
cuptoarele rotative ți necurățini 
corecte a vetrelor".

La această constatare a șefului sec
ției laminor, tehnicianul Petru Bușcu, 
de la serviciul tehnic al uzinei, a ți
nut să adauge :

— Calculele făcute în cadrul servi
ciului nostru arată că prin reteza
rea nerațională a capetelor de țevi 
se pierde circa 7 la sută din cantita
tea de metal introdusă în fabricație. 
Or, dacă lungimea acestor capete 
ar fi redusă numai cu 250 mm, s-ar 
putea economisi anual o cantitate de 
16 400 tone oțel.

O cifră de-a dreptul impresionan
tă, care, desigur, nu poate fi trecută 
cu vederea. O economie posibilă de 
peste 16 000 tone oțel 1 Ne-am intere
sat ca atare să aflăm de ce această în
semnată rezervă de reducere a con
sumului de metal continuă să fie ig
norată. Am constatat, de pildă, că 
una din cauzele care duc la rete
zarea unor capete de țeavă exagerat 
de mari, deci și la risipa de metal, 
o constituie necentrarea corectă a ța
glelor. De ani de zile se discută în 
uzină despre necesitatea realizării 
unui dispozitiv pentru centrarea la 
cald a țaglelor. In sfîrșit, un grup 
de specialiști din uzină a reușit să 
realizeze un asemenea dispozitiv. 
Numai că acesta stă de luni de zile 
nemontat. De altfel, trebuie spus 
că aceasta nu este singura mă
sură abandonată. Pentru evita
rea pierderilor d.e metal la reteza
rea țaglelor a fost concepută o presâ- 
spărgător. Curios un lucru î mon
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Fabrica de mobilă din ca
drul Combinatului de exploa
tare și industrializare a lem
nului din Iași a realizat peste 
50 de sortimente de mobilă și 
20 sortimente de scaune. Con- 
ferindu-le an de an un grad 
de confort tot mai ridicat în 
funcție de preferințele diver-, 
selor categorii de beneficiari, 
piesele de mobilier ieșene au 
pătruns și pe piața internațio
nală. Unitatea „Mobila" din 
Iași are legături contractuale 
cu beneficiari din 15 țări, prin
tre care U.R.S.S., R. P. Un
gară, Mongolia, Iugoslavia, 
Suedia, Norvegia, S.U.A., 
Franța, Canada, R. F. a Ger
maniei.

Printre produsele noi pe 
care fabrica din Iași le va li
vra comerțului la începutul a- 
nului viitor se numără gar
niturile de mobilă „CIuj-2“, 
mobila de bucătărie „Dafin", 
cuierul-pom „Mara“ și garni
tura pentru camera de zi 
„M 515", ce se remarcă prin 
însușirile lor funcționale și es
tetice.

la 
de

la 
in 
la 
la

putea realiza, 
o producție in 

37 milioane lei.

De asemenea, valoarea pro
duselor livrate la export, 
peste planul anual, va fi 
de circa 10 milioane lei.

PE PANOUL DE ONOARE

fie

peste plan de 6 milioane lei 
a fost depășită cu 11 și res
pectiv 11,5 milioane lei. De 
asemenea, a fost depășit 
angajamentul anual care 
prevede reducerea cu 5 la 
sută a timpului de stațio
nare a navelor sub opera
țiuni de incărcare-descăr- 
care.

Acest succes remarcabil 
este completat de realizări
le obținute pe linia îndepli
nirii sarcinilor de plan pe 
11 luni : in această perioa
dă, prevederile au fost de
pășite la mărfuri expediate 
cu 26,7.3 la sută, la par
cursul mărfurilor cu 1,05 
sută, Ia venituri brute 
valută cu 1,39 Ia sută și 
traficul portuar cu 3,05 
sută.

cru, mecanizatorii argeșeni 
au realizat peste prevederi
le planului arături pe o su
prafață de 49 053 ha și au 
îndeplinit planul anual 
venituri în proporție 
101 Ia sută. Colectivele de 
muncă ale întreprinderilor 
din cadrul Direcției județe
ne de industrie locală au 
obținut beneficii suplimen
tare în valoare de peste 3 
milioane lei datorită redu
cerii consumului specific de 
materii prime și materiale.

• Comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din Com
binatul petrochimic Ploiești 
anunță — într-o telegramă 
adresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu 
— că în ziua de 14 decem
brie a.c. și-au îndepli
nit sarcinile anuale de plan 
la producția globală și li
vrările Ia export. „însufle
țit de dorința legitimă de a 
contribui la traducerea ne- 
întirziată în viață a impor
tantelor sarcini trasate in
dustriei chimice de cătro 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — se spune în tele
gramă — colectivul nostru 
a desfășurat o muncă per
severentă, reușind să obți
nă creșterea indicilor de 
utilizare a capacităților de 
producție, intrarea în pro
ducție înainte de termen a 
trei noi instalații, scurtarea 
duratei reviziilor general» 
prin aplicarea metodelor 
moderne de organizare. 
Pînă la sfirșitul anului vom 
obține peste plan circa 70 
milioane iei la producția 
globală, peste 40 milioane 
lei la livrările pentru ex
port, .35 milioane lei la pro
ducția marfă vîndută și în
casată".

Raportind aceste reali
zări, colectivul Combinatu
lui petrochimic Ploiești a- 
sigură conducerea de partid 
și de stat că, însuflețit de 
Directivele mobilizatoare 
ale Congresului al X-lea al 
partidului, iși va îndeplini 
exemplar sarcinile ce-i re
vin in noul an.

• Trustul de amenajări 
și valorificare a 'stufului 
din Tulcea a îndeplinit cu 
o lună mai devreme planul 
anual, realizînd pînă în pre
zent un volum de lucrări, 
la producția globală, de 
peste 50 milioane lei. Se re
marcă îndeosebi succesele 
obținute de către unitățile 
de exploatare Sulina, Rus
ca și Pardina, care și-au 
depășit substanțial planuri
le de producție, datorită or
ganizării judicioase a mun
cii în toate zonele de ex
ploatare din Deltă.

• I’înă la data de 15 de
cembrie, aproape 30 de u- 
nități și combinate aparți- 
nind industriei lemnului au 
îndeplinit planul anual de 
producție. Printre acestea 
se numără combinatele de 
exploatare și industrializa
re a lemnului de Ia Piatra 
Neamț și Miercurea Ciuc, 
Combinatul de hîrtie și ce
luloză Zărnești, fabricile de 
hîrtie de la Ghimbav și Pc- 
trești.

partid, care ne-a declarat că în uzină 
nu șe ține o evidență clară a meta
lului. Aceasta face să nu se știe cu 
exactitate și în orice moment calea 
pe care o ia metalul.

Ce a făcut concret comitetul de 
partid pentru înlăturarea acestei ri
sipe 1 E drept, a analizat în acest an 
situația consumurilor specifice și a 
luat o seamă de măsuri pentru evi
tarea risipei de metal. Dar, din pă
cate, cele mai multe din măsurile 
adoptate au rămas doar vorbe goale, 
înscrise pe hîrtie. Cui folosesc ase
menea acțiuni, bazate pe bune inten
ții și nimic mai mult, care rămîn 
abandonate la jumătatea drumului ?

Pierderi mari de metal se înregis
trează încă și la întreprinderea me
canică. Aici, o seamă de mașini-unel- 
te fabricate suferă de „obezitate" 
tehnică. Inginerul Mihai Kujic, con- 
structorul-șef al întreprinderii, ne-a 
declarat că, deși s-au făcut pași se
rioși în direcția reducerii consumului 
specific, există încă mari rezerve de 
economisire a metalului. El s-a re
ferit îndeosebi la reducerea consu
murilor prin reproiectare, pentru că 
o seamă de mașini au o greutate 
mult mai mare decît produsele simi
lare fabricate in alte țări. Un exem
plu în această privință îl constituie 
mașina de frezat furnire în pachete. 
Prin reproiectarea acesteia s-ar pu
tea economisi circa 2 tone de metal 
la fiecare mașină. Dar în asemenea 
situație se află multe alte tipuri de 
mașini. Evident, trebuie să 
părăsită neîntirziat această pistă a 
comodității și să se treacă hotărît, 
în spiritul indicațiilor prețioase for
mulate la recenta plenară, la repro
iectarea produselor realizate din me
tal și perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație.

Se mențin și la această unitate re
buturile. La secția turnătorie se rebu- 
tează, cu regularitate, în medie 7—8 

desele lucrate. La unele
, pro-

ta sută din piesele lucrate. La 
repere, ca cilindri și chiulase, 
centul ajunge la 11 și chiar 12 la 
sută. Inginerul Anton Antoniu, șeful 
secției turnătorie, ne-a mărturisit că 
această situație se datorește neres
pectării tehnologiei de fabricație, 
precum și slabei calificări a unor 
muncitori.

Este inexplicabil de ce, cu toate că 
economisirea metalului constituie o 

oe «_«. sarcină trasată de conducerea parți
ala* i?al acasă". Pretutindeni, pe unde dului și* statului nostru, ,asupra că-,

te întorci, prin locurile cele mai 
dosnice, stau aruncate țagle, capete 
de țevi, diferite piese metalice. In 
legătură cu această situație am dis
cutat tot cu tovarășul Onofrei 
rascan.

— Dat fiind specificul uzinei, nici 
nu s-ar putea vedea altceva 
curtea uzinei decît metal — a încer
cat să se justifice din nou directorul 
tehnic. Să nu aveți însă nici o grijă. 
Totul intră în consumul specific...

La o asemenea mărturisire sinceră 
nici n-am încercat să-l contrazicem 
pe interlocutor. Desigur, și aceste 
cantități de metal împrăștiate con
tribuie la depășirea consumurilor 
specifice. Faptul ne-a fost confirmat, 
de altfel, și de tovarășul Gheorghe 
Apostoaie, secretarul comitetului de

A CC AL P.C.R.
acest an un volum de peste 600 tone 
metal.

La toate aceste elemente de risipă 
a metalului se adaugă și neglijența 
care, în aceastăuzină, se simte ca••

(Urmare din pag. I)

asupra 
logice, 
trucît 
m-am 
timpul

Pa

in

desfășurării probelor tehno- 
Ridic această problemă, în- 
rămînerile în urmă la care 
referit frînează acum, cind 
s-a răcit, ritmul de lucru pe

șantiere. Și practica a dovedit că 
orice restanță determinată de slăbi
rea ritmului lucrărilor în primele 
luni ale anului, cu greu poate fi re
cuperată în perioadele următoare și 
poate afecta respectarea termenelor 
de dare în funcțiune a noilor capa
cități.

Sînt și situații cind asigurarea 
frontului de lucru pentru realizarea 
ritmică a planului de investiții pe 
1970 este compromisă din cauza ter
giversării începerii, în cursul aces
tui an, a unor obiective noi. Pînă la 
1 decembrie, de exemplu, nu începu
se încă execuția la 5 dintre lucrări
le noi, importante, ale Ministerului 
Industriei Materialelor de Construc
ții, la alte 4 lucrări ale Ministerului 
Industriei Lemnului și ale Ministe
rului Industriei Alimentare și Ia .3 
dintre cele ale Ministerului Indus
triei Ușoare. Datele de care dispu
nem arată că numai în aceste sec
toare nu s-au realizat în 1969, la o- 
biectivele lucrări planificate
în valoare circa 40 milioa
ne Iei. Consecințele acestor ter
giversări se vor agrava dacă ți
nem seama că, neavînd asigurat 
front de lucru pentru condiții de 
timp friguros, în primele luni ale 
anului viitor practic nu se va putea 
lucra la aceste obiective.

In principal, întîrzierea Începerii 
acestor lucrări la datele planificate 
se datorează neasigurării la timp a 
documentațiilor. Se pune însă între
barea : la obiectivele prevăzute să 
înceapă în anul 1970, se vor mai ivi 
astfel de neajunsuri ? Referindu-ne 
la aceleași sectoare pe care le-am 
avut în vedere mai înainte, din anali
zele întreprinse constatăm că nu este 
definitivată încă documentația la o 
treime din lucrările noi, nominalizate 
în plan, ale Ministerului Industriei 
Lemnului, la jumătate din lucrările 
Ministerului Industriei Materialelor 
de Construcții și la aproape un sfert 
din cele ale Ministerului Industriei 
Ușoare. Este o stare de lucruri nega
tivă, asupra căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras din nou atenția în 
cuvîntarea rostită la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., subliniind necesita
tea ca toate ministerele să ia de ur
gență măsuri pentru folosirea mai 
bună a capacității unităților de pro
iectare, utilizarea pe scară largă a 
proiectelor tip și refolosibile. La in
tensificarea ritmului de elaborare a 
documentației tehnice vor contribui 
și măsurile luate, în ultimul timp, 
pentru întărirea grupelor de proiec-

• Navigatorii, mecaniza
torii, docherii și inginerii 
care lucrează in portul 
Constanța și-au depășit 
substanțial angajamentele 
anuale luate în întrecerea 
socialistă. în acest context, 
sarcina asumată de a rea
liza în acest an o econo
mie la prețul de cost de 3 
milioane lei și un beneficiu

9 Alte unități industriala 
din județul Argeș au anun
țat îndeplinirea integrală a 
sarcinilor planului anual. 
Este vorba de întreprinde
rile pentru mecanizarea a- 
griculturii din cadru] Di
recției agricole județene 
Argeș și întreprinderile a- 
parținind Direcției județe
ne de industrie locală. Fo
losind din plin capacitatea 
mașinilor și timpul de lu

• Unitățile industriale 
din județul Sălaj și-au în
deplinit integral sarcinile 
de plan pe anul în curs. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de întreprin
derea „Steaua Roșie" din 
Zalău, întreprinderea „Sil- 
vania" din Cehul Silvaniei, 
Combinatul alimentar jude
țean. Productivitatea mun
cii pe ansamblul economiei 
județului a crescut, față de 
plan, cu 5,5 la sută. S-a 
calculat că, pînă la finele 
anului, întreprinderile din 
județ vor 
peste plan, 
valoare de

• întreprinderea de con
strucții montaj din Suceava 
a predat beneficiarilor ultir 
mele apartamente din cele 
9.35 prevăzute în planul pe 
anul în curs. Parte dintre 
acestea sînt amplasate in 
noile centre miniere Ostra 
și Broșteni. Se află, de ase
menea, în curs de finisare 
sau recepție încă 220 noi a- 
partamente.

(Urmare din pag. I)

reia s-a revenit și Insistat In 
repetate rînduri la Întreprinde
rea mecanică, nici comitetul de 
partid și nici comitetul de direcție 
nu s-au învrednicit să analizeze vreo
dată, în acest an, situația consumu
rilor specifice și să ia măsurile de 
rigoare. Nu s-au ocupat nici ei, dar 
nici tovarășii de la Comitetul muni
cipal de partid Roman nu i-au în
demnat s-o facă. Organele locale de 
partid trebuie să inițieze prompt 
acțiuni convergente, eficiente, care 
să pună capăt risipei de metal. Sar
cinile stabilite la recenta plenară a 
partidului trebuie traduse în viață 
cu maximă operativitate.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

tare la organizațiile de construcții, 
folosirea mai activă, a atelierelor de 
proiectare ale fabricilor și uzinelor 
în scopul degrevării institutelor de
proiectare — așa cum au procedat, 
de exemplu, Ministerul Industriei 

' Materialelor de Construcții și Minis
terul Industriei Lemnului. De bună 
seamă, alta era situația acum dacă 
toate aceste măsuri ar fi fost luate 
mai din timp.

Nu poate fi trecut cu vederea și 
un alt aspect : drumul documenta; 
ției de la planșeta proiectantului 
pînă la șantiere nu este întotdeauna 
cel mai scurt și datorită insuficien
tei aprofundări a unora dintre so
luțiile sau laturile de eficiență pre
conizate. Pentru o parte dintre stu
diile tehnico-economice ale lucră-

Unul din noile sectoare de fabricație, modern utilate, ole Uzinei de mașini 
grele din Capitală Eoto : Agerpres

ca- 
au 

pa-
nita, 15 luni In loc de 10. In alte 
zuri, unele dintre aceste lucrări 
proiectate durate de realizare a . 
rametrilor tehnico-economici nejus
tificat de mari față de natura pro
cesului tehnologic. Revizuirea a- 
cestor documentații este cu atît mai 
necesară cu cît se constată că unii 
indicatori preconizați în studiile țeh- 
nico-economice se situează sub nive
lul realizărilor similare din anii tre- 
cuți, situație ca're nu poate fi, în nici 
un caz, acceptată.

Pregătirea condițiilor pentru bu
na desfășurare în anul viitor a acti
vității de investiții și scurtarea du
ratei de execuție necesită luarea, de 
pe acum, a măsurilor capabile să pună 
capăt pulverizării forțelor pe un 
număr prea mare de șantiere. După

Un demaraj viguros
investițiilor anului 1970!

7

rilor cuprinse în planul pe 1970 al 
Ministerului Industriei Ușoare — lu
crări care sînt în competența de a- 
probare a ministerului — analiza unor 
indicatori trebuie să fie reluată. In 
cazul dezvoltării capacităților de 
producție la Fabrica de încălțămin
te Jimbolia și la filatura de lînă piep
tănată de la „Industria lînii“-Ti- 
mișoara se impune a fi analizat mai 
temeinic prețul de cost : pentru dez
voltarea capacităților de producție 
la Fabrica de încălțăminte Agnita 
trebuie încă studiat nivelul produc
ției proiectate. Toate aceste revederi 
necesită timp, ceea ce întîrzie ata
carea lucrărilor.

Cu mai mult spirit de răspundere 
trebuie stabilite, încă de la proiec
tare, termenele de execuție a lucrări
lor, pentru ca noile capacități de pro
ducție să intre cît mai rapid în ex
ploatare Aduc în discuție această 
chestiune pentru că se menține pe 
alocuri tendința de a prelungi prea 
mult durata de realizare a unor in
vestiții. Bunăoară, durata de execu
ție a lucrărilor de dezvoltare a ca
pacității de producție de la Fabrica 
de încălțăminte de la Jimbolia a fost 
prevăzută pentru 24 de luni, față de 
numai 7,9 luni, cît este cea norma
tă, iar la Fabrica de încălțăminte Ag-

lînii“-Ti-

cum s-a subliniat la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., o cale de acționare, 
în acest sens, constă în preluarea e- 
xecutării în regie proprie de către be
neficiarii lucrărilor — centrale indus
triale și unele întreprinderi — a 
unor investiții mici de dezvoltare. 
Că această măsură este perfect po
sibilă o demonstrează experiența în
treprinderilor Ministerului Indus
triei Ușoare In urma unei analize te
meinice a posibilităților, s-a ajuns, la 
concluzia că volumul de investiții 
prevăzut inițial a fi executat. în re
gie de întreprinderi poate fi sporit 
de la 36 milioane de lei, la aproape 
100 milioane de lei. Acesta este un 
argument care ne determină să a- 
preciem ca nefondată poziția acelor 
centrale, combinate industriale și în
treprinderi care, deși li s-a indicat, 
prin plan, executarea în regie a lucră
rilor, n-au înțeles să se organizezi 
corespunzător, limitîndu-se să caute, 
în continuare, angajarea unei uni
tăți de construcție,

Dacă vorbim de pregătirea planu
lui pe 1970, nu putem să nu ne refe
rim și la modul în care au fost asi
gurate pînă acum utilajele tehnolo
gice. Datorită măsurilor luate de 
organele de partid și de stat. foru
rile centrale în drept au analizat

și au corelat mai bine livrarea uti
lajelor cu termenele de punere în 
funcțiune a obiectivelor din anul 
viitor. Pe această cale s-a ajuns să 
fie eliminate multe neajunsuri. Cu 
toate măsurile luate, sînt totuși uti
laje care nu au fost încă asigurate 
pentru anul viitor. Desigur, eforturi 
suplimentare în acest sens trebuie 
depuse, cu precădere, de colective
le uzinelor constructoare de mașini. 
In egală măsură se cere din partea 
beneficiarilor o mai mare exigență 
atunci cînd solicită un utilaj sau al
tul. S-a observat pînă acum, la unele 
ministere, tendința neeconomică 
de a solicita livrarea utilajelor — 
din țară sau din import — mult prea 
devreme față de termenele de înce
pere a montajului, fapt care duce la 
imobilizări de fonduri. Așa, bunăoa
ră, pentru distileria „Vinalcool" — 
Vrancea, s-a adus din import o in
stalație în valoare de 1,7 milioane 
de lei, cu 20 de luni înainte de data 
cînd va începe montajul ; la C.l.L. 
Filiași, s-au achiziționat, în perioada 
septembrie 1968 — august 1969, utila
je în valoare de circa 800 000 de lei, 
al căror montaj urmează a începe 
în 1970 i la Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc din Pitești s-au 
achiziționat, tot' din import, în ia
nuarie 1969, prese de vulcanizare în 
valoare de 21,6 milioane de lei, ne
cesare la montaj în perioada august 
a.c. — martie anul viitor.

Evident, pentru evitarea unor ast
fel de situații, un grafic de eșalonare 
cooraonator, temeinic analizat cu toți 
factorii care participă la realizarea 
fiecărei investiții, este de natură să 
asigure o corelare cît mai judicioa
să a lucrărilor pe diferitele lor.faze. 
La această măsură ar fi oportun să 
se adauge stabilirea de normative, di
ferențiate pe ramuri, subramuri și 
genuri de lucrări, pentru durata ma
ximă de stocare a utilajului pînă la 
începerea montajului, normative 
care să limiteze tendința de a achi
ziționa și adude pe șantiere prea de
vreme echipamentul tehnologic, fără 
a ține seama de stadiul de execuție 
a construcțiilor.

M-am referit în rîndurile de față 
doar Ia cîteva probleme care se ri
dică în legătură cu realizarea planu
lui de investiții pe 1970, din exa
minarea cărora trebuie trase maxi
mum de învățăminte, acționîndu-se 
cu inițiativă și un înalt simț de răs
pundere Soluționarea lor neîntîr- 
ziată de factorii în drept va crea 
condiții pentru desfășurarea în ritm 
intens a lucrărilor pe șantiere, din 
primul trimestru. din prima lună a 
noului an. și va fi, în același timp, 
de natură să contribuie la creșterea 
eficienței fondurilor tot mai mari pe 
care statul nostru le alocă pentru 
dezvoltarea industriei, a întregii e- 
conomii naționale.

multe locuri, această activitate fiind 
considerată ca o preocupare secun
dară, nu i se acordă atenția cuveni
tă și din această cauză nu se poate 
aplica o tehnologie corespunzătoare, 
controlul și îndrumarea tehnică fiind 
greu de realizat. Cît de dispersată 
este producerea semințelor rezultă 
din cele cîteva exemple pe care le 
vom enumera. In județul Bihor fa
solea se înmulțește în 16 unități, re
venind în medie cite 13 hectare de 
fiecare unitate, în județul Bacău, soia 
a fost repartizată la 6 unități avînd 
cita 9—17 hectare. In județele Ar
geș și Dîmbovița 8 întreprinderi a- 
gricole de stat produc sămînță de in 
pe numai 88 hectare. Mult mai ne
satisfăcătoare este situația în ce pri
vește producerea semințelor de le
gume, care a fost dispersată în 400 
de unități agricole. De altfel, în 1969 
producerea seminței originale și hi
bride pentru culturile de cîmp s-a 
executat în peste 6 000 de unități cu 
aproximativ 15 000 parcele. Iată deci 
cum in loc de unități profilate pentru 
producerea de sămînță care să fie co
ordonate de către o instituție sau în
treprindere centrală, care să poarte 
răspunderea acestei activități, asis
tăm la această dispersare exagerată a 
culturilor pe unități — multe din ele 
neavind condițiile necesare unei a- 
semenea activități. Din această cau
ză. chiar sămînță .elită de bună cali
tate ajunge să se deprecieze.

înmulțirea semințelor pe loturile 
semineere nu este organizată și 
controlată de către direcțiile agri
cole, 
care 
mari 
schimb, 
racterizează prin însușiri fizice infe
rioare și valoare biologică redusă, 
ceea ce, bineînțeles, influențează ne
gativ producția. Asupra acestui ul
tim aspect — activitate de care sînt 
răspunzătoare direct unitățile de pro
ducție și direcțiile agricole — vom 
reveni în cadrul unei anchete. în 
rindurile care urmează vom analiza 
neajunsurile care există in veriga a 
doua : producerea seminței origina
le, și care, așa cum s-a văzut, a fost 
dispersată într-un număr exagerat 
de unități.

Răspunderea pentru producerea se
mințelor este pasată de foarte mul
tă vreme de la un organ la altul, 
iar rezolvarea acestei importante sar
cini continuă să fie tărăgănată. La 
concret. Agrosemul este unitatea care 
se ocupă cu contractarea întregii 
cantități de sămînță originală nece
sară unităților agricole. Dar, Agro
semul este mai mult o unitate co
mercială, care nu face 
decît să preia semințele 
de unități, eventual să 
diționeze și să-și pună 
ma pe saci. Nici cu trecerea între
prinderii Agrosem la Institutul cen
tral de cercetări agricole — actual
mente Academia de Științe Agrico
le și Silvice — lucrurile nu s-au 
schimbat. Ce ne face să afirmăm a- 
cest lucru ? De aproape doi ani de 
zile se lucrează la un studiu privind 
organizarea și producerea semințelor 
și a materialului săditor, dar care n-a 
fost definitivat nici acum. Institutul 
central de cercetări agricole a în
tocmit o formă care a fost trimisă 
colegiului Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii și principalelor 
centrale care au contingență 
gricultura pentru a-și spune 
rea. în sfirșit, după două luni au so
sit și observațiile — unele de sub
stanță, iar altele minore. Acum, la 
Academia de Științe Agricole și Sil
vice ele au fost introduse în stu
diul respectiv. Se pune întrebarea : 
cind va prinde viață din moment ce 
conducerea Academiei și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii nu l-au 
aprobat ? Cîteva observații se impun. 

Pentru organizarea producerii se
mințelor, a materialului săditor, hor- 
tiviticol și a animalelor de rasă ar

face ca în fie- 
se solicite cantități 

semințe din fondul de 
de multe ori se ca-

ceea ce 
an să 
de

care

altceva 
produse 

le con- 
emble-

organe 
cu a- 
păre-

fi necesar un organ unic republican 
care să aibă responsabilitate șl 
mijloace de producție și care să fie 
subordonat direct Academiei de Știin
țe Agricole și Silvice sau Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii. De a- 
semenea, ar trebui să existe unități 
profilate pentru producerea semințe
lor și a materialului săditor — din cele 
mai bune întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole. Studiul 
amintit nu a ajuns la o soluție în a- 
ceastă privință, după cum reiese din 
cele cuprinse în text 1 „Este necesară 
concentrarea acestor sarcini (a pro
ducerii de sămînță) într-un număr cît 
mai imic de organisme,, delimitarea și 
stabilirea cu mai multă precizie a 
atribuțiilor fiecăruia, exercitarea 
unui control sever — în toate veri 
gile — asupra lucrărilor efectuate și 
sancționarea cu maximă severitate a 
tuturor abaterilor".

De altfel, în observațiile făcute Ia 
materialul respectiv de către trei di
recții generale din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și Agrosem 
se pune întrebarea : „Cui revin răs
punderea și sarcina asigurării mate
rialului săditor ?“. Nici în ce privește 
profilarea unităților lucrurile nu sînt 
destul de clare, din moment ce cele 
105 000 hectare destinate a produce 
semințe de cereale și plante tehnice 
se află în 110 ferme ale întreprinde
rilor agricole de stat, iar legumele 
în 27 ferme. Cît privește cooperati
vele agricole care vor fi profilate 
în această activitate, nu s-a ajuns 
la o stabilire nici măcar aproxi
mativă.

Neajunsurile In ce privește produ
cerea semințelor, fuga unităților agri
cole de această activitate sînt legat» 
și de problema lipsei unor prețuri 
stimulative la unele din specii.

în această privință sînt semnifica
tive cîteva comparații. La noi în țară, 
prețul griului pentru sămînță este cu 
numai 35 Ia sută mai mare decît cel 
de consum, în timp ce în străinătato 
el este cu 170 la sută mai mare. Car
tofii de sămînță au un preț mai mare 
numai cu 50 la sută decît cei de 
consum, iar în străinătate sporul de 
preț 
știut 
buie 
care 
de 
că. Prețurile nefiind stimulative, în 
unele ferme din I.A.S. și chiar în 
cooperative agricole există tendința 
de a se livra numai produse pentru 
consum, care nu necesită îngrijiri 
speciale. Chiar dacă produc semințe, 
în asemenea cazuri nu se aplică toate 
lucrările necesare, sămînță rezultată 
avînd un potențial biologic scăzut, 
ceea ce, evident, influențează nivelul 
viitoarei recolte. Pe de altă parte, cel 
care cumpără o sămînță așa-zis ief
tină nu o prețuiește la adevărata ei 
valoare, face risipă și nu se îngri
jește să o înmulțească. Acest lucru 
a determinat cererile exagerate de 
semințe din fondul de stat.

Nu se poate organiza producerea 
semințelor fără o bază materială co
respunzătoare Or, unitățile cultiva
toare de semințe nu dispun de mașini 
și utilaje diversificate, specifice pro
ducerii semințelor, pentru condițio
narea lor și nici nu au suficiente spa
ții de depozitare. Din această cauză 
se produc mari pierderi de semințe, 
scad calitățile lor biologice. In aceas
tă privință, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii a dus o politică negos
podărească. Nu s-au găsit fonduri, de 

. exemplu, pentru asigurarea utilajelor 
și spațiilor de depozitare pentru se
mințe de legume, dar s-au scos cu 
ușurință, în acest an, 20 milioane lei 
valută pentru a se aduce semințe de 
legume din străinătate. Proverbul 
„A te scumpi la tărîțe" este pe de
plin valabil și aci.

Sînt cîteva probleme care trebui» 
rezolvate urgent pentru ca agricul
tura să dispună de semințe în canti
tăți suficiente și de bună calitate.

este de 100—150 la sută. Este 
că Ia culturile semineere tre
să se facă o serie de lucrări 
necesită consum suplimentar 
materiale și forță de mun-
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Ancheta ale cărei răspunsuri vă sînt expuse mai [os (și ale cărei 
rezultate, sîntem siguri, vă vor interesa, fie că sînteți tineri, fie mai 
ales că vă preocupă copiii dv. sau tinerii cu care aveți de-a face) 
a fost dusă intre 235 elevi din licee, școli generale, profesionale, în 
proporții stabilite conform cu structura pe țară a rețelei școlare.

Au răspuns în scris, semnînd sau alegîndu-și un pseudonim țdupă 
dorință), băieți și fete, neselectați (totalitatea celor prezenți intr-o

clasă), din șapte școli — Capitală și alte localități urbane sau rurale. 
Chestionarul cuprindea 21 întrebări și a fost completat în prezența 
redactorilor noștri.

înainte de a „despuia" în fața cititorilor rezultatele se cuvine să 
vă comunicăm „cheia* indispensabilă în cazul oricărei anchete : 
scopul și principiile de la care s-a pornit.

UN FLUID CARE TRAVERSEAZĂ
TOATE MATERIILE

„Cel ce nu vede Bucureștii și nu 
încalecă pe cal alb nu știe ce e 
frumos în lumea asta".

E o vorbă bătrînească și 
Intr-un sens, e 
modernă. Ea 
sentiment și 
fii atașat de 
iubi, trebuie 
țui frumosul 
personală, 
știi.

Totuși, ar fi greșit că confun
dăm lipsa de informare cu lipsa 
sentimentului. Istoria patriei o- 
feră multiple exemple de sacrifi
ciu suprem, patriotism dovedit cu 
fapta de către oameni simpli, oș
teni de rînd, .talpa țării", oameni 
care nu știau prea multe. „Patria — 
spunea Alecu Russo — e... coliba 
părintească cu copacul cel mare 
din pragul ușii, dragostea mamei... 
locul unde am iubit și am fost iu
biți".

Dar de la „Cîntarea României" 
au trecut 114 ani, trăim într-o so
cietate de un tip superior, într-un 
univers complex, copiii de 3—4 ani 
se deprind cu radioul, dacă țiu cu 
televizorul sau cu manipularea te
lefonului, sînt contemporani ai 
cutreierării Cosmosului și prefa
cerii peisajului terestru imediat în
conjurător : între „formare" și „in
formare" există azi o legătură strîn- 
să și incontestabilă.

Mai mult, se știe că nici un stu
diu și nici o activitate omenească 
nu se pot desfășura rodnic fără un 
centru de interes afectiv, un fo
car cristalizator, un miez de sen
timent propriu, în raport cu care 
omul — sau copilul — ordonează 
și apreciază toate eforturile sale.

Fiecare dintre materiile de curs, 
le la cele mai apropiate de lu
nea în care evoluează tînărul — 
româna, limba pe care o vorbește, 
geografia locului. natal și a țării 
— pînă la cele mai abstracte, în 
genul matematicii sau geometriei, 
au un numitor comun > al scopului 
pentru care învață tînărul, al siste
mului de valori și convingeri pe 
care își ordonează el afluxul noi
lor cunoștințe. In acest sens,, sen
timentul patriotismului socialist nu 
numai că exprimă un legitim ata
șament față de țara ta, dar și po
tențează un mod de a acționa, dic
tează conștiinței o justă raporta
re la țara in care trăiești, dă 
măsura energiei și clarității cu 
care tînărul înțelege dinamismul 
construcției, luptei cu greutățile, 
importanța aportului personal,' une
ori a sacrificiilor, necesitatea 
muncii creatoare pentru progresul » 
țării.

Tinerii''» care he-au răspuns : la ' 
chestionare — aproape toți născuți 
după 1950 — trăiesc într-o țară 
care nu poartă doar urmele vechi
lor revoluții geologice ce-au . plă
mădit Carpații și Dunărea, ci și 
amprenta foarte recentă a mun
cii depuse de părinții lor. Țara în 
care trăiesc ei azi este cea în care 
am muncit noi ieri, și nu lesne, în 
care ne străduim azi pe un front 
larg, cuprinzînd toată suflarea 
muncitoare a țării. De cînd lumea, 
părinții, în discuții, le spun copii
lor :

rară j 
surprinzător de 

face o legătură între 
cunoaștere : ca să 
un lucru, ca să-l poți 
să-1 cunoști. A pre- 
îți cere o constatare 

,să vezi cu ochii", să

tu cum era— Eh, de-ai ști 
vremea mea 1

Dar de unde să 
nu mai întîi de la 
punzînd la cele 21 
chestionarului 
implicit și la această întrebare cen
trală : în ce măsură s-au priceput 
părinții, profesorii, mentorii lor să 
le transmită acest fluid care tra
versează toate materiile de curs, 
acest sentiment central și vital al 
legăturii intime cu patria de azi și 
de mîine.

Firește însă, cu cît crește vîrsta, 
se dezvoltă și răspunderea proprie 
a tînărului pentru tot ce știe și 
pentru tot ce ignoră Expresia anti
că „hic et nune" — acum și aici 
— ne ajută să exprimăm actualita
tea covîrșit >are pe care o are în 
educație patriotismul socialist. Tră
im acum și aici, construim acum și 
aici, tînărul va fi confruntat cu- 
rînd cu problemele complexe și a- 
desea grele ale etapei mai înalte 
de construcție socialistă, iar 
noștințele și capacitățile : 
fructifică acum și aici. E în același 
timp fereastra noastră către lumea 
complicată a secolului, căci 
punînd umărul la progresul 
mâniei socialiste, acum și aici, are 
tînărul posibilitatea de a se uni, 
laolaltă cu întregul popor, forțelor 
internaționaliste ce acționează în 
lume pentru progresul umanității, 
pe plan politico-social, moral și ști
ințific.

Pe scurt, întrebările chestionaru
lui au fost guvernate de cîteva di
recții principale :

— In ce măsură elevii cunosc 
coordonatele de bază și permanente 
ale țării și culturii

— în 
actuale ale țării și posedă 
noțiuni social-politice de bază.

— După încheierea perioadei de 
studii, în ce mod își propun ei să 
acționeze pentru înflorirea patriei ; 
cum văd ei viitorul.

Ar fi însă greșit să ne închipuim 
că din cîteva întrebări și răspun
suri putem căpăta o imagine pe de
plin concludentă asupra acestor 
probleme. Am urmărit cîteva as
pecte . — cunoașterea eforturilor 
principale ale poporului nostru — 
iar în partea de față a anchetei 
noastre ne vom ocupa numai de răs
punsurile la cîteva întrebări ele
mentare, urmînd ca într-un număr 
viitor să tratăm altele mai com
plexe

In sfîrșit, se poate întîmpla ca 
un elev să pu.. știe, multe, despre 
actualitatea țării pentru că e în ge
neral mai slpb înzestrat- și; mai slab 
informat : de' aceââ, întrebările de 
bază au fost completate cu altele 
„neutre", întrebări „martor" me
nite să sondeze gradul de informare 
și pasiune al elevului în alte pri
vințe — fotbal, cărți, actori prefe
rați etc.

Nu încape îndoială că — în ciuda 
tuturor rezervelor de mai sus — 
din răspunsurile înregistrate rezul
tă concluzii și sarcini de ac
tualitate pentru perfecționarea pro
cesului educativ. Le vom semna
la pe parcurs.

pe

știe copilul, dacă 
dumneata ? Răs- 
de întrebări ale 

tinerii au răspuns

cu- 
lui se

numai 
Ro-

ei.
ce măsură cunosc eforturile 

cîtev»

IDILA ELECTRICĂ Șl CÎTEVA
SCURTCIRCUITE

Să amînăm revelațiile cifrelor și 
să dăm mai întîi glas sentimentu
lui.

— Ce vîrstă ai ?
— 12 ani, 8 luni.
Răspunsul aparține deci unei 

epoci fericite, cînd la vîrstă se mai 
socotesc lunile. Tînăra noastră și-a 
ales pseudonimul „Ileana Cosîn- 
zeana" j veți vedea că are talent li
terar. dar dorește să 
zeze în matematică.

Una din întrebările 
lui este înșelătoare :

— De unde importă . 
tră tractoare și utilaj petrolier ?

Un mucalit în vîrstă de 18 ani 
(de la liceul „Mihai Viteazul"), în- 
țelegînd că am vrut să-l păcălim, 
ne plătește cu aceeași monedă >

— Țara noastră importă tractoare 
și utilaj petrolier de la Brașov și 
Ploiești.

Tînăra de 12 ani (și 8 luni) nu 
glumește, ci răspunde cu o supă
rare ascunsă printre rînduri i

— Dar România 
toare 1 Ele se

Iată acum 
nează „Ileana 
țârii :

„Sîntem în

se speciali-
chestionaru-

țara noas-

exportă trac- 
fabrică la Brașov, 
felul cum își imagi- 
Cosînzeana" viitorul

„Sîntem în anul 2000. Trebuie să 
facem o excursie mai lungă, un 
circuit prin toată țara.

Ne suim în mica mașină electrică 
și apăsam butonul care ne indică i 
turul orașului București. Trecem pe 
lîngă un complex de clădiri înalte, 
a cîte 25 etaje fiecare... Mașina 
noastră o ia pe Magistrala aeriană, 
trece pe lîngă arhimoderna uzină 
de roboți industriali : 
pasajul subteran, 
toare de 
virile.

Ieșind 
tăm spre 
(urmează 
fantastică).

...Plecînd din Racheta, ne îndrep
tăm într-un ritm rapid (500 km/h) 
spre munți' Vom vizita orașul Si
naia. atît de mult modernizat Si 
acum castelul Peleș străjuiește tă
cut stațiunea Dar liniștea aceasta 
e întreruptă de auto-avinanele •" 
zitatorîlor nocturni. care vor 
admire Sinaia de la înălțime

Am pășit mai departe Rînd 
rînd. uzinele de lunobnze de 
hoți ajutători în gospodărie, de ma
șini agricole electrice se perindă ne 
lîngă autoturismul nostru electric.

Sî. doasunra tuturor stolele 
sus valsează cu cele de jos. ca 
dans al torțelor pe care le au 
m'nă zînele bune a’e muncii"

Ministrul energiei electrice 
poate declara

străbătînd 
firmele atrăgă- 

la magazine îți atrag pri- 
din București, ne îndrep- 
noul oraș numit Racheta... 
o descripție științifico-

vi
să

pe 
ro-

d?
un 
în
se

mulțumit Are aîcî

un program vast, iar în general, 
citind răspunsurile elevilor, nimeni 
nu s-ar putea plînge că energia 
electrică e subapreciată.

Să trecem acum la cîteva scurt
circuite. Nu e însă cazul să ne 
tlarmăm ■ de cînd e lumea, elevii 
tu dat răspunsuri hilare, au spus 
bazaconii (ba chiar și adulții) ; ade
văratul rezultat e cuprins, de fapt, 
in cifrele statistice, iar „perlele" de 
mai jos le cităm și pentru a vă 
furniza o lectură, dacă nu agreabilă 
— probabil că nu ! — măcar inte
resantă și surprinzătoare.

întrebare : Cine a fost Victor 
Babeș ?

Răspunsuri : A fost aviator. Poet. 
„Boxior". „Primul 
coperit turbarea" 
ultim răspuns nu 
greșit, dar amuză 
ventatorul primei 
aești. Celebru actor. Pictor. Crea
torul pelagrei.

După același tipic, unul din 
marii neurologi ai lumii, Gh. Ma
rinescu, ar fi de fapt un fotbalist 
încă în activitate (joacă pe extrema 
dreaptă). Mihai Tican Rumano — 
ale cărui cărți sînt citite de mulți 
tineri, atrași de aventura explorări
lor — ar fi un cîntăreț de muzică 
ușoară, matematicianul Gh. Țițeica 
ar fi fost „un mare tipograf"...

Am lăsat de-o parte răspunsurile 
care puteau fi considerate ca șotii 
specifice vîrstei și am păstrat doar 
acelea care — confruntate cu alte 
răspunsuri, corecte, ale aceluiași 
elev — dovedeau sigur intenția de 
a răspunde cît mai bine.

La o întrebare socotită strict 
elementară („Cîte milioane de lo
cuitori are azi România"?), unde 
elevii au răspuns, în mare majori
tate, bine (mai ales că s-a comen
tat recent faptul că .am trecut de 
20 milioane), au fost tineri de 
18—19 ani care apreciază populația 
țării la 29 milioane. 28, 18, 208 
milioane (!) sau chiar prin cifre 
minuscule, de ordinul sutelor de 
mii (Cele care încep cu cifrele 20 
le putem socoti ca urmare a ne
atenției Ta punerea numărului de 
zero-uri din coadă, dar există multe 
cifre curat bizare) Legea de bază 
care reglementează drepturile și în
datoririle cetățenilor țării ar fi... 
buletinul de identitate, „statutul" 
(nu se precizează al cui), ba chiar 
„condu! penal".

N-are rost să mai punem semne 
de exclamare la toate răspunsurile 
greșite și nu ni se pare potrivit să 
dăm numele elevilor, deoarece în 
ochii unora ar putea apărea ca o 
„cursă" să le ceri oăreri sincere

ora care a des
tin esență, acest
e chiar atît de 
formularea). In- 
peniciline româ-

într-o problemă, apoi să-i ridiculi
zezi public, la vîrsta lor, într-un 
ziar de mare tiraj Vom trimite 
însă răspunsurile către profesorii 
respectivi, nu ca să pună note sau 
să aplice „represalii", ci ca să a- 
tragă elevii la discuții aprofundate ; 
sufletul adolescentului e un meca
nism gingaș, iar pătrunderea reali
tăților țării trebuie să-i apară ca 
rezultatul propriului său interes in
telectual, și nu ca o „materie" de 
curs pe care o parcurge numai 
din disciplină. Firește, disciplina și 
cunoașterea unor date de bază face 
parte din obligațiile elementare ale

elevului, dar nu ne este indiferent 
dacă el satisface această obligație 
strict de dragul promovării, sau și 
ca urmare a unei pasiuni reale, a 
unei activități proprii, prefigurînd 
viitoarea sa personalitate de cetă
țean conștient, articulat, demn, ca
pabil de inițiativă creatoare.

Sîntem siguri că profesorii nu vor 
lua lacunele de mai sus în glumă, 
ci vor considera că ele îi privesc 
direct, mai ales cînd, dincolo de 
„perlele" izolate, găsim o seamă de 
rezultate statistice care coincid 
într-un mod foarte semnificativ.

nutri, 
ultimul

azi cele 
(hidro- 

ape vor

ÎNTREBARE DESPRE EFORTUL
CONTEMPORAN AL ȚARII

Să repetăm întrebarea :
— De unde importă țara noastră 

tractoare și utilaj petrolier ?
Circa 78 la sută dintre elevii cla

sei a XTT-a E a liceului Mihai Vi-

(în cinci clase cu 173 elevi de 
17—18 ani, doar 102 au dat răspun
sul corect [sub 60 la sută dintre ei]. 
La două clase de copii mai mici 
[12'pînă la 14 ani: o școală

mai importante ale muncii de in
dustrializare ?

Aici ne-am bizuit pe cîteva în
trebări directe și cîteva indirecte 
Cele directe sînt, de pildă :

„Numiți cinci obiective 
construite in România in 
sfert de veac".

„Pe ce ape sînt instalate 
mai mari forțe energetice 
centrale) ale țării : și pe ce 
fi mîine

i Cele indirecte îi întrebau ce i-a 
impresionat mai mult în ultima 
excursie făcută, care este princi
pala avuție a țării etc.

Răspunsul cel mai concludent și 
pozi'iv l-am căpătat în ce privește 
forțele hidroenergetice ale țării. 
Există aici un „electromagnet" care 
atrage cu mare putere fantezia co
piilor și tinerilor. Toate imaginile 
lor despre viitor, toate aparataje- 
le pe care le visează sînt mașini și 
„găselnițe" miraculoase bazate pe 
electricitate, totul e scăldat într-o 
lumină puternică, alimentată cu 
turbine colosale. Dacă ar fi să ju
decăm după aceste 235 chestionare, 
am putea conchide că România vii
torului apropiat va fi alcătuită a- 
proape numai' din energeticieni și 
electroniști, ceea ce — cu toată 
simpatia noastră pentru alte dome
nii de activitate, în genul literatu
rii — n-ar fi .deloc rău I

Nu e de mirare, în aceste condi
ții, că hidrocentrala de la Porțile

de Fier e prezentă Ia loc de cinste 
în toate răspunsurile. La fel, ba
rajele Bicaz, Argeș și alte masive 
adaosuri socialiste la geografia 
țării străjuiesc cu albeața lor de 
beton imaginea despre patrie a ti
nerei generații.

Deși mulți elevi au.indicat corect 
cinci obiective industriale într-a- 
devăr mari și construite în ultimii 
25 de ani, media generală a fost 
coborî tă prin greșeli (obiective de 
mărime secundară, uzine antebeli
ce) sau lacune (spații lăsate albe 
sau umplute cu formulări generale 
— „industria" etc.). Media, pe an
samblu nu a trecut de trei obiec
tive pe elev. E puțin, dacă ne gîn- 
dim că s-au construit ZECI.de gi- 
ganți industriali și că ei pot fi cu
noscut! nu numai din diferite ma
terii de curs, ci și din viața de 
toate zilele — firele sintetice de la 
Săvinești, cauciucul de la Borzești 
și alte combinate, automobilele 
Colibași etc.

Contparînd aceste rezultate 
răspunsurile care se referă în 
neral la istoria și cultura țării,
ținem concluzia că, față de ansam
blul cunoștințelor despre România, 
latura de actualitate social-politică 
și economică e mai slab consolidată 
în cultura elevilor, mai ales dacă 
o raportăm la ponderea mare pe 
care elementul economic și social 
o are în viața noastră de toate zi

din
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teazul" știu că România este mai 
ales exportatoare de utilaj petrolier 
și tractoare. La liceul teoretic din 
Făurei (Brăila) au răspuns bine 25 
de elevi din 39.

La aceeași întrebare însă, într-un 
liceu cu profil industrial (liceul 
ieșean pentru industria ușoară) doar 
41 la sută dintre elevi au cunoscut 
răspunsul bun. Nu cumva însă este 
de vină „panta" întrebării, care i-a 
făcut să alunece spre confundarea 
exportului cu importul ? Nu, pen
tru că ei indică și de unde impor
tăm 
clare 
care

La
— Iași, 15 elevi (anul II mecanici), 
au dat răspunsuri bune și 13 gre
șite — deci aproape la jumătate. Să 
zicem că în ce privește cultură ge
nerală lacunele ar fi scuzabile. (Deși 
proporția acestor lacune e prea 
mare ca să poată fi scuzată : din 12 
personalități ale culturii și științei 
românești — în dreptul cărora Ii se 
cerea să indice doar domeniul de 
activitate, medicină, literatură etc.
— elevij de aici au „nimerit" cît de 
cît bine doar în 14 Ia sută din posi
bilități).

Dar iată băieți de 17—18 ani, vii
tori mecanici în agricultură, care 
arată că țara noastră importă trac
toare din tot felul de țări, de unde 

> nu importăm nici un tip de tractor.

noi. Lucrurile devin și mai 
dacă ne adresăm unei școli 

are de-a face cu tractoare.
școala agricolă din Miroslava

București și una "din comuna Țăndă- 
rei], răspunsul corect a totalizat 
doar 50 la sută dintre școlari).

Există și cîteva tipuri de tractoare 
importate și în fond nu cunoștințele 
luate în sine sînt aici lucrul prin
cipal. întrebările despre populație, 
producție, despre legea de bază a 
țării etc. reprezentau un sondaj în
tr-un complex de probleme legate 
de cunoașterea eforturilor făcute de 
poporul nostru pe plan politico-so
cial și economic.

Nu pretindem că eșantionajul nos
tru ar fi impecabil din punct, de ve
dere științific, deși în alcătuirea lui 
și a chestionarului ne-am consultat 
cu sociologi experimentați în son
daje. Dar, în ciuda coeficientu
lui posibil de eroare, există des
tule temeiuri pentru a ne declara 
nemulțumiți. Educația nu presupune 
numai predarea 
noștințe, 'ei mai 
stări de interes 
ție și activitate, 
ductive ale țării, capacitățile și pro
blematica ei, dinamica forțelor so
ciale, economice și culturale în care 
tînărul se pregătește să pătrundă. 
Oare profesorii — și părinții — u- 
teciștii înșiși se pot declara mul
țumiți la gindul că atîția elevi nu 
cunosc realități pe cît de elemen
tare, pe atît de importante ?

unui număr de cu- 
ales insuflarea unei 
aprins pentru crea- 
pentru forțele pro-

RITMURI ÎNALTE Șl PREZENȚE
ÎN CONȘTIINȚA ELEVILOR

l-am rugat pe elevi să indice 
cîteva țări care cunosc un ritm 
Înalt de dezvoltare economică.

Existau două motive care ne 
îndrituiau să credem că Ro
mânia nu va lipsi din majorita
tea enumerărilor. în primul rînd 
— obiectiv — pentru că țara noas
tră s-a situat statornic în statis
ticile mondiale, ani la rînd, prin
tre statele cu ritmurile cele mai 
rapide și constante. (Plenara re
centă a C.C. al P.C.R. a reconfir
mat aceste ritmuri înalte : 10,7 la 
sută pe ultimul an) In al doilea 
rînd, subiectiv, era greu de presu
pus că tinerii ar putea pierde din 
vedere tocmai propria țară.

Elevii liceului „Mihai Viteazul" 
au bătut cîteva recorduri (cît de 
bine ar fi să folosim mai des a- 
ceastă noțiune recordul - pen
tru a stimula ambițiile sănătoase, 
menite să ajute la înălțarea țării 1). 
Ei au răspuns în proporție de 100 
Ia sută corect la două dintre în
trebările de ordin elementar —

populația României și numărul 
congreselor P.C.R. — și au căpătat 
coeficienți foarte înalți și la între
bări mai complexe.

In ce privește ritmurile însă, 
doar 10 din totalul de 32 au indi
cat România între țările cu ’ rit
muri înalte de dezvoltare. Nu este 
o lipsă care ar ține de apreciere, 
ci aparține de gradul dor de infor
mare ; dovadă stă faptul că — ex- 
ceptînd Japonia — au indicat cel 
mai adesea țări care nu au un ritm 
înalt de dezvoltare economică.

Cel mai înalt procent l-au obți 
nut elevii din Făurei (28 din 39) 
și cei ai Uzinei metalurgice Nico
tină (circa 50 la sută). In schimb, 
surprinzător, elevele liceului de in
dustrie ușoară din Iași au dat, la 17 
ani. răspunsuri mai slabe decît co
piii de 12 ani Doar 5 
bine, din totalul de 46

au răspuns 
I

*
In ce măsură cunosc 

sajul țării și cîteva din rezultatele
tinerii pei-

SUFLET Șl EXPRESIVITATE
ÎN REFLECTAREA UNUI TABLOU

DINAMIC
„In 

Vatra 
mult , „ . __
impresionat serpentinele". ___  _
plăcut cel mai mult culoarea albas
tră folosită la mînăstire". Există 
numeroase astfel de răspunsuri, 
unele mai lungi și pline de adjecti
ve entuziaste. Deși multe vădesc o 
dragoste sinceră pentru meleagu
rile natale, tabloul de ansamblu 
arată absența unei munci siste
matice a educatorilor pentru a-i 
ajuta pe copii și tineri să cunoască 
fie semnificația istorică a unor 
locuri, fie aspectele legate de mun
ca omului contemporan. Nu am a- 
flat, din chestionare, despre nici o 
excursie făcută de vreo clasă. Am 
citit cu regret răspunsuri de acest 
gen : „Pînă în pre/ent (elevul are 
17 ani) nu am fost în nici o ex
cursie..." Nu e de mirare că ele
vul respectiv este lipsit de cunoș
tințe elementare (populația țării i 
24 milioane ; legea de bază : Co
dul muncii ; cinci obiective indus
triale mari : 1. Industria construc
toare de mașini. 2. Industria con
structoare de rulmenți — și gata).

Desigur, se cuvine să facem și 
unele rezerve în aprecierea acestor 
rezultate. E în firea omului să fie 
impresionat, la prima vedere, de 
caracterul general al unui peisaj, 
fără a afla neapărat date despre 
istoria locului, 
etc. Există 
elevi, după 
sibilitatea 
plimba ori 
are valoare 
de importanță — monumente

vacanța de vară am fost la 
Dornei, M-au impresionat 
peisajele orașului". „M-au 

’ ' ". „Mi-a

traiul locuitorilor 
mari diferențe între 

cum părinții lor au po- 
sau plăcerea de a se 
nu Cu atît mai mult, 
cunoașterea unor locuri 

____: ale 
naturii, monumente ale muncii o- 
nienești contemporane și ale artei 
din bătrîni, locuri cu semnificație 
istorică.

Nu este vorba de a supraîncarcă 
elevii, ci tocmai de a-i pune în 
prezența materialului intuitiv — a 
locului văzut cu ochii proprii, dis
cutat împreună etc. — care ajută 
cunoștințele din „carte" să se cris
talizeze în jurul unui nucleu de 
trăire personală Fie că sîntem 
părinți, profesori sau cetățeni pur 
și simplu, e o chestiune care nu ne 
poate lăsa indiferenți

Greutățile de transport pot fi in
vocate cu succes în unele cazuri, 
dar oamenii mai în vîrstă de azi 
își amintesc cel puțin de o excursie 
pe jos în împrejurimile imediate, 
organizată de un profesor inimos, 
un pasionat care voia să ne con
vingă să facem ierbare, să ne arate 
cum outem găsi direcția într-o oă-

dure, fără busolă, sau cum se fac» 
un foc de tabără.

Iată-i, de pildă, pe soții Marin 
și Valeriu Ioniță, din satul Mă- 
guri-Răcătău (Cluj). Ei au explorat 
recent cu elevii — pe jos — stîni 
și așezări răzlețe, nu în simple 
excursii contemplative, ci cu scopul 
de a achiziționa material pentru un 
muzeu istoric al școlii generale 
din sat. Au cules un excelent ma
teria] din timpul revoluției de la 
1848 — furci moțești, lănci de luptă, 
baltaguri, pistoale. Au mai adunai 
obiecte de ceramică veche, fluiere 
pentru atragerea cocoșilor de 
munte etc. Sînt lucruri care în
flăcărează fantezia elevilor, ii de
prind să umble, să caute, să acti
veze, le dezvoltă mîndria pentru 
tradițiile locului și ale țării lor. 
Cei doi profesori au alcătuit un 
muzeu — numit „Avram îancu" — 
au descoperit cîte o variantă nouă 
a „Mioriței" și a baladei „Gruia 
lui Novac".

Un coeficient deosebit de mic al 
locurilor văzute, al trăirii personale 
a realităților înconjurătoare îl dau 
elevii școlii din Țăndărei. Unii pro
fesori de aici așteaptă se pare mij
loace speciale, neglijînd cele 
mici, dar imediat accesibile. La 
Țăndărei . se înțelege prin excursie, 
probabil, un obiectiv extrem de în
depărtat, pentru că locuri mai a- 
propiate șt totuși interesante și 
instructive n-au fost vizitate. E- 
xistă vreun 'udeț al țării fără fo
care istorice de înaltă semnifica
ție, fără puncte în care s-au con
centrat expresiv energiile epocii 
socialiste ? Poate n-ar strica și un 
sondaj (îl sugerăm forurilor intere
sate) prin care să vedem cîți copii 
bucureșteni au vizitat Muzeul sa
tului și alte. muzee de prim rang 
ale Capitalei, case memoriale, com
binate și construcții bucureștene 
noi

Un mare aport în aceste privințe 
sînt chemate să aducă organizațiile 
U.T.C. Ne amintim, de asemenea, 
că există un birou de turism pen
tru tineret Latura principală nu 
este însă un „calcul" în genul 
celor din transporturi („cîte sute 
de km ne cap de elev"), ci latura 
de informare și cunoaștere, o- 
ferită adesea și de cărți, televi
ziune, spectacole etc., atunci cînd 
gama acestor mijloace e bine fruc
tificată de profesor sau părinte.

Vorbind despre excursii, ne refe
rim deci de fapt la ansamblul me
todelor de atragere Ia cunoașterea 
directă, proprie — spectacole, con-

cursuri, întrevederi cu personali
tăți, alcătuirea unor colecții, mici 
muzee, cercuri științifice și lite
rare solid ancorate in realitățile 
patriei ; toate acestea au în co
mun aceeași cheie metodologică i 
activitatea. De pildă, s-a încetățe
nit în multe școli obiceiul de a-i 
familiariza pe elevi cu problemele 
actualității chemînd la școală un 
om care s-a remarcat în domeniul 
lui de activitate, pentru a ține o 
prelegere. Nu spunem că n-ar fi un 
obicei bun (deși timpul conferin
ței ar trebui limitat la numai un 
sfert din total, iar trei pătrimi 
ar trebui rezervate dialogului viu, 
întrebărilor și răspunsurilor — 
cum se întîmplă cu cele mai reușite 
întruniri de acest gen). Ni se pare 
ceva mai greu — dar mai fructuos
— de a-i duce pe elevi pînă la lo
cul de muncă al omului respectiv. 
Desigur, producția nu trebuie în
treruptă de dragul- nevoilor șco
lare, dar practica a arătat că acolo 
unde există dorință, pînă la urmă 
treaba reușește

Asemenea deplasări nu sînt însă 
nici ele o soluție miraculoasă, dacă 
nu respectă cheia metodologică a- 
mintită mai sus — implicarea unui 
grad înalt de activitate proprie a 
elevului. Profesorul Liviu Mihăilăi 
care a organizat cu elevii școlii a- 
gricole, din Miroslava excursii la 
București, Brașov, Doftana, Bicaz 
și pe litoral, ne spune :

— întîi discutăm itinerarul.
■ Procurăm fotografii, diafilme, cărți, 

expunem valoarea locurilor, le ce
rem elevilor părerea despre ce ar 
trebui - să cuprindem, cît ar trebui 
să. stăm în fiecare loc, îi stimulăm 
să ne pună întrebări și să simtă că 
excursia e rezultatul activității de 
pregătire depuse de ei.

De asemenea,, ne amintim de un 
profesor din Bicaz care alcătuia 
cu clasa lui o colecție de fotogra
fii cu obiective industriale noi ale 
țării. Copiii erau sincer și perma
nent preocupați să strîngă „piese" 
cît mai valoroase, se concu
rau prin metode neașteptate și 
originale și cunoșteau noile obiec
tive industriale nu în număr de 
trei — cît a realizat media anche
tei noastre — și nici în număr de 
cinci — cît a cerut chestionarul — 
ci cu zecile.

Prof. Constanța Chiș, directoarea 
școlii generale nr. 99 din București
— discutînd cu noi despre modul 
nesatisfăcător în care elevii cunosc 
unele realități actuale — făcea o 
observație interesantă. Manualele 
care contribuie la educarea patrio
tică a elevilor și care îi călăuzesc 
în expuneri pe profesori — unele 
manuale de istorie, geografie, lite
ratură etc. — au îndesat de-a lun
gul anilor multe date așa-zis con
crete în defavoarea factorului ex
presiv, afectiv, uneori chiar anec
dotic, care dă carnație și coloratură 
materiei, o face să apeleze mai pu
ternic la imaginația elevilor, îi dă 
putere de rezonanță. Nu ne trebuie 
un lirism dulceag, dar avem o țară 
și valori suficient de bogate pen
tru a putea face să 
fața elevilor graiul 
înarma in lupta cu 
forma ca oameni ai 
progresul socialist.

Cuvintele adresate . . ... 
Nicolae Ceâușescu oânieriilor 
artă, la Congresul al X-lea al P.C.R., 

--■'•'If-se potrivesc foarte.-bin.e;și cadre
lor didactice care contribuie la edu
cația patriotică a elevilor :

„Ceea ce vi se cere, tovarăși, 
este să pătrundeți în adîncul exis
tenței poporului, și, înțelegind nă
zuințele sale, eforturile și lupta sa 
eroică, să înfățișați grandioasa 
frescă a României socialiste."

★

A înfățișa generației de mîine 
fresca de azi a României socialis
te cere un înalt grad de responsa
bili, ate, activitate și convergență 
a tuturor factorilor care concură 
în munca de educație — părinții, 
profesorii, organizațiile de partid 
din școli, organizațiile U.T.C. și de 
pionieri, publicațiile specifice vîr
stei, compartimentele rezervate co
piilor și tineretului în activitatea 
artistică etc.

Multitudinea datelor adunate în 
sondajul de față ne-a făcut să ne 
restrîngem, pînă aici, doar la în
trebările elementare cuprinse în 
chestionar. Intr-un număr viitor al 
ziarului ne propunem să publicăm 
și rezultatele dobîndite la întrebări 
mai complexe, care vizează cultu
ra elevilor, modul în care aprecia
ză ei actualitatea țării și mai ales 
convingerile lor, atitudinea față de 
muncă și viață, măsura în care 
sentimentele lor de dragoste pentru 
țară se potențează în acțiune, de
oarece patriotismul socialist este un 
sentiment activ și nu contemplativ, 
un puternic generator de energie.

Nu putem deci vorbi de conclu
zii, înainte de a -fi explorat și a- 
ceastă latură mai complexă a răs
punsurilor la chestionar. Sîntem 
însă siguri că majoritatea cadrelor 
didactice, a organizațiilor de partid 
din școli, ale U.T.C. și — să nu-i 
uităm niciodată — părinții au 
deslușit de pe acum o serie 
de concluzii. Pentru a nu în
greuna lectura, am înlocuit în 
cîteva puncte statistica de amă
nunt cu aprecieri sintetice, dar ta
bloul de ansamblu arată clar ne
cesitatea unei accentuări hotărîte a 
muncii formative în spiritul patrio
tismului socialist, îndeosebi nece
sitatea unui grad mai înalt de mă
iestrie pedagogică în acest domeniu.

Patriotismul socialist e nucleu) 
de convergență al tuturor materii
lor, sentimentul vibrant în jurul 
căruia se cristalizează atitudinea 
cetățenească de mîine; de acest 
sentiment depind în mare măsură 
forța creatoare a tînărului chemat 
să intre curînd în sfera activității 
directe. încrederea în capacitățile 
poporului și orînduirii noastre. în
credere ce constituie un puternic 
izvor de inspirație și bărbăție în

vorbească în 
faptelor, a-i 

greutățile, a-i 
luptei pentru

de tovarășul
dc

munca practică, în înfruntarea 
greutăților, în spiritul de răspun-

și progresuldere față de societate 
ei.

Acest sentiment 
cere, pentru formarea , ,____
narea lui, o gamă vastă de mijloace 
educative, din care am evocat pe 
parcurs numai o parte, și care 
se bazează în principal pe atrage
rea elevului, deschiderea apetitului 
pentru cunoaștere și activitatea 
proprie.

Așteptăm cu interes scrisorile și 
propunerile cadrelor didactice, ale 
părinților, ale tuturor celor răspun
zători de această vastă operă
(Continuarea anchetei într-un nu
măr viitor)

fundamental 
și perfecțio-

Sergiu FARCAȘAN 
Mihai IORDANESCU 
llie TANĂSACHE

' ' 1, <

ri
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O delegație
Comunist

a Partidului 
Român

a plecat
Marți dimineața a plecat la Roma 

delegația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
Partidului Socialist Italian, va face 
o vizită în Italia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Roman Moldovan, membru al C.C. al 
P.C.R., și Andrei Ștefan, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
«a, delegația a fost salutată de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al

în Italia
P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Potop, 
membri ai C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★
La sosirea la Roma, pe aeroportul 

„Leonardo da Vinci", delegația a 
fost întîmpinată de Luciano de Pas- 
calis, membru al Direcțiunii P.S.I., 
Gianni Finocchiaro, membru al C.C. 
al P.S.I., și Pier Lombardo Vigo- 
relli, de la secția internațională a 
P.S.I.

Au fost de față dr. lacob Ionașcu, 
ambasadorul României la Roma, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații municipale 
a orașului Ankara

O delegație municipală a orașului 
Ankara, condusă de primarul Ekrem 
C. Barias, a sosit marți la București, 
într-o vizită oficială.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost întîmpinați de Dumitru Popa, 
primarul genera] al Capitalei, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte, și alți 
membri ai Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București.

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

*
In aceeași zi, Ekrem C. Barlas și 

persoanele care îl însoțesc au făcut 
o vizită la Consiliul popular al mu
nicipiului București, unde au fost

primiți de primarul general Dbmitru 
Popa.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte, alți 
membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului popular a) municipiului 
București, deputați, ziariști.

Obiectul discuției amicale, care a 
avut loc între edilii celor două ca
pitale, l-au constituit diferite aspecte 
ale activității gospodărești, multilate
rale, a celor două municipalități. Tn 
încheierea vizitei oaspeții au semnat 
în cartea de aur a consiliului popu
lar.

Seara, primarul general al Capita
lei a oferit o masă în cinstea oaspe
ților.

(Agerpres)

Cronica i I ei

Ședințele comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale

In cursul zilei de marți, 16 de
cembrie, au continuat discuțiile în 
comisiile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale, in legătura cu pro
iectele de legi de pe ordinea de zi 
a sesiunii.

Tovarășul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, a pre
zentat în fața comisiilor proiectele 
de legi pentru aprobarea decretelor

euprinzind norme cu putere de lege, 
emise de Consiliul de Stat intre se
siuni.

Comisiile au întocmit rapoartele și 
au desemnat raportorii la unele pro
iecte de legi ce urmează să fie dez
bătute în ședințele plenare ale Ma
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

în general umedă, mai ales în sudul 
și estul țării. Cerul a fost mai mult 
acoperit, exceptînd Maramureșul, 
estul Podișului Transilvaniei și su
dul Munteniei, unde temporar a de
venit variabil. Au căzut precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Banat, zona de munte și 
Moldova. Ploi locale s-au mai sem
nalat în Oltenia, vestul și nordul 
Munteniei și în Dobrogea. în zona de 
deal și munte și în Moldova s-a pro
dus ceață. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între minus 2 gride 
Ia Dumbrăveni și 9 grade la Con
stanța, Mangalia, Medgidia și Tul-

cea. în București,: Vremea a fost în 
general umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. Temporar a plouat slab. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 și 20 decembrie. în țară : vre
me în general umedă și în răcire. 
Cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații mai ales sub formă de 
ploaie și lapoviță în jumătatea de 
sua a țării și sub formă de ninsoare 
în rest. Vînt potrivit din sectorul 
estic, prezentînd intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 8 
grade și plus 2 grade, local mai co- 
borîte, iar maximele între minus 4 
grade și plus 6 grade în București : 
Vreme umedă și în răcire. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea preci
pitații temporare. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Agenda „Festivalului 
national de teatru—

Secția română a Teatrului de nord 
din Satu Mare, secție recent înființată 
în noua capitală de județ, a apărut 
ieri pe scena festivalului cu un text 
aparținînd dramaturgului Teodor Ma- 
zilu : „Inundația". Tragi-comedie în- 
tr-un act, „Inundația" a fost pusă 
în scenă de Mihai, Raicu. Interpreți : 
Viorica Suciu, V. Săndulescu (căruia 
îi aparține și scenografia spectacolului).

în cursul serii, Teatrul „Matei 
Millo" din Timișoara a prezentat pe 
scena festivalului „Oedip salvat" de 
Radu Stanca, în regia Nicoletei Toia 
și în cadrul scenografiei imaginate de 
Sorin Haber. Distribuția : Victor Odillo 
Cimbru, Mihaela Ruta, Ion Cocieru, 
Vladimir Jurăscu. ,

Programul zilei a inclus și două re
citaluri de poezie, susținute de Eva 
Pătrășcanu, actriță a Teatrului Națio
nal „I. L. Caragiale'' (regizor Monu 
Griin), și de către Ștefan Dedu Farca 
și Alexe Soloviev, actori ai Teatrului 
Dramatic din Brașov. Recitalul actori
lor brașoveni, a cărui ilustrație muzi
cală a aparținut lui Arnold Schmidt, 
a fost axat pe creația poetului Marin 
Sorescu.

Strategia „pilonilor vii"
(Urmare din pag. I)

viața internațională

întrunirea celor trei camere ale 
Skupștinei Federale a R.S.F.I.

BELGRAD 16 (Agerpres). — Agen
ția Taniug anunță că la Belgrad s-au 
întrunit Vecea popoarelor, Vecea 
social-politică și Vecea economică ale 
Skupștinei Federale a R. S. F. Iu
goslavia. Cele trei camere examinea
ză proiectul de rezoluție cu privire 
la bazele politicii economice în cursul

anului viitor și informația cu privire 
la balanța extrabugetară a federației. 
Nikola Milianici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale, și Ianko 
Smole, secretar federal pentru finan
țe, au prezentat expuneri pe margi
nea acestor documente.

MIȘCAREA REVENDICATIVA DIN ITALIA
ROMA 16 (Agerpres). — După o 

întrerupere de două zile, in perioada 
funeraliilor celor 14 persoane ucise 
in timpul exploziei de la Milano, 
mișcarea revendicativă din Italia a 
continuat marți, euprinzind întreaga 
țară. Salariaților din transporturile 
feroviare li s-au adăugat lucrători din 
serviciile civile, operatori de la tele
foane, profesori, muncitori din trans
porturile urbane. Revendicarea prin

cipală rămîne majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

★

Pietro Valpreda din Milano a fost 
acuzat marți de a fi participat la or
ganizarea exploziei la Banca agricul
turii, anunță agenția France Presse 
citind surse oficiale italiene. Acuza
tul este pasibil de o pedeapsă cu în
chisoarea pe viață.

SPORT

la handbal, România - Cehoslovacia 20-15

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Albania, Nesti 
Nașe, prin care îi sînt adresate mul
țumiri pentru urările transmise cu 
ocazia celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării Albaniei.

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI

Noul ambasador al Republicii Ve
nezuela la București, dr. Valentin 
Hernandez Acosta, a depus, marți, o 
coroană de flori la Monumentul eroi'- 
lor luptei pentru libertatea poporu- 
lui și a patriei, pentru socialism.

★
Ministrul agriculturii și silvicultu

rii, Angelo Miculescu, a plecat marți 
seara spre Moscova, unde va lua 
parte la ședința grupei C.A.E.R. pen
tru agricultură și industria alimen
tară.

■ * , • ■ *

La sediul Uniunii Ziariștilor din 
România a fost înmînată medalia 
de bronz acordată de juriul Expozi
ției de fotografii „100 de ani de la

nașterea lui V.L Lenin", care a fost 
organizată la Moscova, fotoreporte
rului Ion Cucu de la ziarul „Scîn- 
teia tineretului" pentru lucrarea in
titulată „Brigada fruntașă". La a- 
ceastă expoziție' omagială au fost 
expuse peste 2 500 de lucrări reali
zate de fotoreporteri din 60 de țări, 
printre care și România.

★
După ce a concertat la Brașov, or

chestra simfonică a Filarmonicii na
ționale din Varșovia a prezentat 
marți seara, la Ateneul Român, pri
mul concert în Capitală. Renumita 
formație, avînd la pupitru pe diri
jorul Witold Rowicki, a interpretat 
uvertura de concert „Poveste de 
iarnă" de Moniuszko, simfonia con
certantă de Szymanowski, al cărui 
solist a fost pianistul polonez .'Ta
deusz Zmudzinski, și simfonia a 4-a 
de Ceaikovski. PrintiA’persoariele o- 
ficiale care au asistat la concert se 
aflau Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., precum și Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.p Polone la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

I

adincime... Construcția nu 
putea pluti ca o navă, de 
aceea a fost necesară o in
cintă de palplanșe care să 
protejeze chesonul, să-l 
rigidizeze. Mai tîrziu solu
ția inițială a fost înlocuită 
într-o încercare de ultimă 
oră, cu o soluție mai bu
nă , palplanșelor le-au fost 
preferate ecranele din gel- 
beton care au dus la ief
tinirea lucrării și la con
diții mai ușoare de execu
ție.

Inginerul șef adjunct, V. 
Burdea, îmi citează din 
memorie soluțiile tehnice 
noi, aplicate pentru prima 
oară aici, pe acest șantier. 
Sînt foarte multe. Am nu
mărat 50. E cu neputință 
să le notez pe toate.

— Dar una din ele, cea 
mai importantă ?

— Mi-e greu să aleg. 
Uitați-vă la stîlpi. Par 
stîlpi obișnuîți de hală in
dustrială, poate mai înalți, 
poate mai masivi. Dar din 
punct de vedere tehnic ei 
constituie o noutate și încă 
una de priheipiu : au fost 
executați prin preturnare 
pe șantier. Rezultatul aces
tei îmbinări de elemente • 
preturnate cu cele turnate 
pe loc a fost reducerea 
consumurilor de material 
lemnos și scurtarea duratei 
de execuție.

Un maistru veșnic ocu
pat, mereu grăbit, reco
mandat de toți drept unul 
din „pilonii vii ai construc
ției", Vaier llea. îmi măr
turisește :

— Niciodată în carieră 
n-am avut ’ o asemenea 
bucurie ca cea pe care o 
trăiesc aici. Nu exagerez 
dacă spun că eu și ceilalți 
aplicăm mereu ceva nou ; 
folosim metode, materiale

ori dispozitive noi în a- 
proape fiece săptămînă.

— De ciți ani lucrați în 
construcții industriale ?

— De 20. Și am luat par
te la vreo 40 de mari obi
ective.

O biografie dintre sute 
de mii de biografii simi
lare. Construcția desfă
șurată a socialismului a 
atras în această zonă de 
înaltă creație mii și mii de 
oameni pînă mai ieri ano
nimi, dezvăluindu-le capa
cități pe care nu și le cu
noșteau, luminîndu-le un 
profund sens al vieții : pa
siunea și satisfacția de a 
zidi.

★
Am pătruns în marea 

hală. Am pornit de la de
pozitul de țagle, am privit 
uriașa cale cu role. Un 
punct nodal al laminoru
lui este cuptorul cu pro
pulsie 'cu o capacitate de 
80 tone pe oră. încălzind 
țaglele la temperatura de 
1250 de grade, cuptorul le 
„aruncă" apoi pe calea de 
laminare unde cele 14 caje 
vor modela blocurile ma
sive în sîrmă fină.

• Toată această uriașă li-/- 
nie este supravegheată de*, 
cîtevâ" cabine'" de comandă 
și de o cameră centrali
zată înlocuind munca a 
numeroși oameni. Omul va 
fi un înțelept dirijor al a- 
cestui proces automatizat; 
el nu va interveni decît 
prin inteligența lui, prin 
impulsul dat comenzilor 
automatizate.

Pe vasta platformă a li
niei de laminare l-am in- 
tîlnit pe viitorul șef al 
complicatei orchestre de u- 
tilaje : inginerul Alexandru 
Cloambeș.

— In ce stadiu sîntem 1 
La sfîrșitul lunii trecute s-a 
pus în funcțiune primul fir

cu o capacitate de 140 000 
tone pe an. Se află în pro
be tehnologice firul nr. 2.

La 10 octombrie, după 
amiaza,. a trecut în 
probe prin blocul fi
nisor o cantitate redusă 
de sîrmă. Acei metri sînt 
o mostră-amintire, o piesă 
de „muzeu industrial". în
călzirea bucăților de bare 
s-a făcut experimental "u 
un microcuptor de propul
sie. Nu numai o îndreptă
țită curiozitate, ci mai ales 
spiritul de prevedere i-a 
îndemnat pe oameni să în
cerce pe etape laminorul, 
să-i depisteze caracteristi
cile de lucru, să-i simtă și 
să-i cunoască zgomotele, 
trepidațiile. Datele parți
ale obținute au fost reu
nite intr-un complex sis
tem de informare, într-o o- 
glindă a mersului probabil 
al colosului de oțel. Va 
merge bine ?

— Da 1 ne răspund cu 
certitudine și proiectantul 
Petru Miller, și inginerul 
laminorist Alex. Cloambeș.

★
Laminorul nr. 3 al uzi

nei din Cîmpia Turzii va 
produce Sîrmă' laminătă-pâ- 
tentată, cu. o viteză nomi
nală de 45 metri pe se
cundă. Adică, șarpele ar
gintiu va țîșni cu aproxi
mativ 160 de kilometri pe 
oră 1 Viteză de vîrf a unui 
automobil modern. E o ra
ritate în tehnica actuală a 
laminării. Pe lingă această 
performanță, una din nou
tățile tehnice cu eficiență 
economică deosebită o con
stituie folosirea pentru tra
tament termic a căldurii 
proprii de laminare. Din 
punct de vedere constructiv 
și funcțional, blocurile fini- 
soare ale laminorului ating 
precizia unor mașini-unelte. 
Așadar, un complex de u-

tilaje lung de mai bine de 
o sută de metri lucrează cu 
finețea și precizia unui 
strung !

Laminorul prezintă o 
largă gamă de noutăți teh
nice, de perfecționări con
structive. Dar însuși efor
tul omenesc încorporat a- 
ici se ridică la dimensiu
nile lucrării, la altitudinea 
parametrilor înalți ai com
petenței tehnice și ai con
științei muncitorești. Iată 
de ce nu mi se par lipsite 
de modestie cuvintele lui 
Alexandru Futnea, maistru 
cunoscut pe șantier pentru 
energia și Ingeniozitatea 
lui :

— Am făcut o treabă 
bună. O lucrare bine pre
gătită, bine chibzuită. O 
săptămînă ne-am gîndit 
numai la soluția de am
plasare a unui singur uti- 
laj-cheie. Și nu ne-am iro
sit vremea. Dimpotrivă.

E greu de conceput cum, 
în ritmul impetuos în care 
a fost realizat uriașul lami
nor, constructorii au găsit 
totuși asemenea răgazuri 
de gîndire. Nu puteau fi 
decît răgazuri active, zile 
și nopți în care inteligența 
tehnică stabilea cu preci
zie strategia următoarelor 
lucrări, invingînd timpul 
prin forța gîndirii crea
toare.

— Am doisprezece ani de 
șantier și sper șă mai fac 
încă mulți alții. Fiecare 
sfîrșit de lucrare este și 
un început. Ne mutăm. 
Dar planurile viitoarei 
construcții trebuie să le 
am în minte, îmi declara, 
la despărțire, inginerul șef 
Dumitru Bojan, sugerînd, 
de fapt, prin acest exem
plu. aria largă a unui stil 
de muncă propriu acestor 
ani : strategia lucidă a vi
itorului.

PRAGA 16 (Agerpres). — Asea
ră, la Ostrava, s-a disputat meciul 
internațional amical de handbal 
dintre echipele masculine ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei. Prestînd 
un joc excelent, handbaliștii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 20—15 (10—9), Punctele echi

pei române au fost marcate da 
Gruia (9), Oțelea (5). Popescu (2), 
Chicid (2), Licu și Guneș. De la 
gazde s-au remarcat Mareș (4 go
luri), Havlik și Duda.

Intîlnirea revanșă va avea Ioc tot 
la Ostrava, joi 18 decembrie.

ALMANAHUL
SClNTEIA 1970

DE CE AM SCOS UN 
SUPLIMENT DE TIRAJ?

Aproape o mie de răs
punsuri primite de Ia 
cititori DBN PRIMELE 
ZILE după apariție arată 
că, pretutindeni, ALMA
NAHUL SCÎNTEIA 1970 
se bucură de o intensă 
solicitare. Adăugați pă
rerile dumneavoastră ia 
cartea poștală de sondaj
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- M<m(«

TtrpKÎfttio.d VfXKÎi Ktwk. “1 
[ xU.yfiW/S <P:W>xyj! ?

Lwșrifei contemporan*:

«nulul 2000

• Moderni, «Hon v

care însoțește fiecare e- 
xempîar din ALMANAHUL SCÎNTEIA 1970.

@ Opera Română : Povestirile Iul 
Hoffmann — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții teri
bili - 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul 
20; (sala din str.
Puricele în ureche
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 19,30.
e Teatrul Mic : Prețul — 20.
© Teatrul Giulești : Ulise și co
incidențele — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile lui Păcală — 16.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17.
© Teatrul de revistă șl comedie : 
Acul cumetrel Gurton — 19,30.
© Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 16; 19,30.

★
FESTIVALUL NAȚIONAL 
TEATRU 1969
© Teatrul evreiesc de stat (la se
diul teatrului) : Răzbunarea su- 
flerului
© Teatrul German de Stat Timi
șoara (în sala „Comedia» a Tea
trului Național „I. L. Caragiale") : 
Procesul Horîa — 20.

lui Rameau — 
Alex. Sahia) : 
— 20.
Nottara" (sala

DE

ÎS.

cinema
© Valea păpușilor : PATRIA — 
9; 12; 15: 18; 21, FESTIVAL - 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 , 18,45; 21,15, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18;
$ Băieții în haine de piele
PUBLICA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, SALA PALATULUI — 
17 (seria de bilete - 3082) ; 20,15 
(seria de bilete — 3083).
© Vinnetou în Valea Morții : LU
CEAFĂRUL — 9: 11; 13: 15; 17; 
19; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 10.30; 
12,30, 14,30; 17; 19; 21, MELODIA
— 9, 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
0 My fair lady : CAPITOL — 
9 ; 12,30 ; 16,15.
© Liniște și strigăt : CAPITOL — 
19 ;
e Baladă 
TORIA — 
20,45.
0 Zorba 
9,30—17 în
• Program pentru copii : DOINA
— 9; io.
• Să trăim pînă luni : DOINA 
-11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Mondo Cane : TIMPURI NOI — 
9,15—15 în continuare ; Program 
de filme documentare — 15.15—21 
în continuare.
q Războiul domnițelor : CEN
TRAL - 9: 11: 13: 15: 17: 19: 21,

FEROVIAR 11; 13,30; 16
18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Vă place Brahms ? : CINEMA
TECA (Sala Union) —9,30; 12; 14,30. 
EXCELSIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FLOREASCA - 9,30; 12: 
14,30; 17,30; 20, AURORA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
e Femeia îndărătnică : GRIVIȚA 
9—13,30 în continuare ; 15,45; 18,15;
20.30.
0 Angelica și sultanul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20.
0 Mîna cu briliante : BUZEȘTI
— 15,30; 18: 20,30, VITAN — 15,30; 
13; 20,15.
0 Noaptea generalilor : DACIA — 
8,15—20 în continuare.
0 In împărăția leului de argint: 
BUCEGI -9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS - 9—15.45 în conti
nuare ; 18; 20,15.
0 Baltagul : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
0 La Nord prin Nord-Vest: LIRA
— 15,30; 19.
0 Cînd se aud clopotele : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
© Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30. 
A Păpușa : COTROCENI — 15,30;
19.
0 Testamentul doctorului Mabu
se : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 
© Beru și comisarul San Anto
nio : VOLGA — 9,30—16 în conti
nuare ; 18,15; 20,30.
0 Frații Karamazov ; POPULAR
— 15,15; 19.
0 Viridiana : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
© Blow-up : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30; 20,45.
e Lupii albi : MUNCA — 16; 18;
20.
e Căldura : FLACĂRA
18; 20,30.
© Sezon mort ; ARTA 
în continuare ; 19,30.
0 Morții rămîn tineri : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
0 Corabia nebunilor: PROGRE
SUL - 15,30; r 
0 Răni vechi :
15.30, 18: 20,15.
0 Război și pace (seriile I și 
Il-a) : PACEA — 15 ; 19,30.
• Tigrul : COSMOS — 15.30; 18;
20.30,

(Urmare din pag. I)

19.

21.
pentru Mărluca : VIC- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

grecul : LUMINA 
continuare ; 20,15.

15.30;

10—16

FERENTARI

a

18,00 ,,Liceenii". „Note despre
note» (II). 18,30 „Un flăcău își 
cîntă dorul". Din ciclul „Nuntă 
Ia Români". 19,00 Telejurnalul de 
seară. 19,20 Interpreți de muzică 
ușoară. Soliști Doina Badea, 
Constantin Drăghici, Luigi Io- 
nescu șl orchestra Al. Abramo
vich 19,35 Anchetă socială : „Bă- 
trînețe". 20,15 Tele-cinemateca : 
,,De partea cealaltă a pădurii". 
22,00 Telejurnalul de noapte. 22,20 
Festivalul național de teatru — 
faza finală. 22,35 Salonul literar al 
Televiziunii. 23.35 închiderea emi
siunii.

în mod radical optica asupra răspun
derii în muncă, de a combate practi
ca tărăgănării la nesfîrșit a rezolvă
rii unor probleme mai complexe, ca 
și încercările unora de a evita să-și 
asume răspunderea pentru diferite 
acțiuni ce intră în competența lor, li- 
mitindu-se la constatări, analize și 
rapoarte în locul unei intervenții e- 
fective pentru soluționarea [proble
melor. „Nu de documente justificative 
și ■acoperiri administrative avem ne
voie, ci de o muncă vie, creatoare, 
plină de răspundere, pentru soluțio
narea operativă și temeinică a pro
blemelor - arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A tărăgăna hotărîrile, de
ciziile, punerea lor in aplicare, a te 
limita doar la „sesizări" și studii — 
acesta este un mod de a lucra biro
cratic, lipsit de răspundere. Proble
mele economice sînt de așa natură, 
incit nu permit amînare : ter
giversarea soluționării lor poa
te avea implicații negative se
rioase in activitatea noastră, poate 
costa mult societatea... Să introducem 
mai multă răspundere și inițiativă in 
muncă : să dăm mai multă libertate 
de acțiune fiecărui tovarăș pus într-o 
munca, dar să asigurăm și creșterea 
spiritului de răspundere al acestuia 
pentru activitatea pe care o desfă
șoară".

Un element distinctiv, expri- 
mînd cu fidelitate linia generală a 
partidului nostru de industrializare 
socialistă, este atenția deosebită care 
se va acorda și în anul viitor dezvol
tării industriei Ceea ce caracteri
zează dezvoltarea industriei în 1970 
este atit creșterea cantitativă — pro
ducția ei urmînd să crească cu 11.3 
la sută — cit și schimbările calitati
ve. de ordin structural, prin dezvol
tarea susținută a ramurilor indus
triale moderne. Prin realizarea de 
către fiecare ramură a sarcinilor pre
văzute in planul pe anul 1970. indus
tria noastră socialistă își va întări și 
mai mult poziția conducătoare în 
economia națională. își va spori capa
citatea de a valorifica la nivel supe
rior resursele materiale și de muncă 
ale țării, de a satisface intr-o mă
sură tot mai largă cerințele societății.

Reține atenția faptul că și în anul 
viitor vor continua să se dezvolte în 
ritm susținut ramurile industriale 
care au un rol decisiv în economie : 
energia electrică, metalurgia, con
strucțiile de mașini, chimia. Crește
rea în ritm susținut a producției de 
energi" electrică, continuîndu-se 
orientarea spre folosirea tot mai ac
centuată a resurselor de cărbuni, 
dezvoltarea cu prioritate în cadrul 
industriei construcțiilor de mașini, a 
electronicii, electrotehnicii și îndeo
sebi a producției de utilaje complexe, 
accentul pus pe mărirea și diversifi

carea producției de utilaje pentru 
constiucții și mașini agricole, orien
tarea metalurgiei spre creșterea în
semnată a producției de oțeluri aliate 
— toate aceste sarcini de maximă 
importanță concordă cu tendințele 
actuale și de perspectivă ale moder
nizării economiei noastre naționale, 
ale progresului tehnic contemporan, 
subliniate la Congresul al X-lea al 
partidului. Concomitent, se va acor
da o atenție deosebită ramurilor in
dustriale producătoare de bunuri de 
consum.

Progresul neîntrerupt al economiei 
noastre naționale impune astăzi mai 
mult ca oricînd — alături de asigu
rarea, în continuare, a unui ritm înalt 
de dezvoltare — o preocupare susți
nută pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice, prin con
centrarea eforturilor ministerelor,

te întreprinderile să se ia măsuri ho- 
tărîte pentru ridicarea gradului de 
folosire a capacităților de producție, 
creșterea coeficientului de schimburi, 
folosirea rațională a forței de mun
că, pentru adaptarea continuă a 
organizării producției la cerințele teh
nicii și organizării moderne, pentru 
întărirea ordinii și disciplinei în mun
că a stabilității cadrelor.

Realizarea ritmică a planului în 
industrie, agricultură, construcții este 
condiționată în mare măsură de în
lăturarea hotărîtă a deficiențelor 
semnalate în acest an în domeniul 
aprovizionării tehnico-materiale a 
unităților economice. Tocmai pentru 
a preveni prejudiciile pe care aceste 
deficiențe le creează activității între
prinderilor este imperios necesar să 
fie aplicate neîntîrziat sarcinile sta
bilite de plenară pentru perfecțio-

deosebită importanță pentru dezvol
tarea agriculturii va avea aplicarea 
programului de măsuri adoptat de 
Comitetul Executiv pentru îmbunătă
țirea multilaterală a activității coo
perativelor de producție.

Anul 1970 va fi marcat de o deose
bită amploare a lucrărilor de inves
tiții menite să asigure dinamismul 
continuu al economiei. Sînt cunoscu
te deficiențele care dăinuie de mai 
multă vreme in activitatea de inves
tiții Tocmai de aceea, va trebui să 
se militeze cu consecvență pentru a- 
plicarea riguroasă a sarcinilor stabi
lite de plenara C C al P.C R. în le
gătură cu modul de pregătire și des
fășurare al lucrărilor de investiții, 
prin asigurarea neîntîrziată a tutu
ror documentațiilor tehnico-econo- 
mice. continuarea acțiunii de redu
cere a ponderii lucrărilor de cons-

Să asigurăm îndeplinirea 
hotăririlor plenarei C. C.
centralelor și întreprinderilor spre 
folosirea, cu randament maxim, a 
capacităților de producție, a mate
riilor prime și materialelor, a for
ței de muncă, spre reducerea costu
rilor de producție. De altfel, punerea 
unui accent deosebit pe ridicarea efi
cienței întregii activități economice 
este o caiacteristică principală a pla
nului pe anul 1970.

Existența unor norme de consu
muri materiale încă destul de largi 
se răsfrînge asupra prețului de cost 
a.1 produselor și, totodată, asupra ba
lanței materiale a economiei națio
nale. De aceea, este necesar să se 
treacă cu hotărîre la reducerea con
sumurilor de metal, de cocs și 
lemn de mină, a altor consu
muri de materii prime, precum și 
a consumurilor exagerate de energie 
electrică și combustibil.

O importanță majoră pentru rea
lizarea planului economic pe anul 
viitor, in condiții de eficiență spo
rită, are ridicarea susținută a pro
ductivității muncii in fiecare ramură, 
in fiecare întreprindere. Intrucit in 
1970 urmează să se înregistreze unul 
dintre cele mai înalte ritmuri de creș
tere a productivității muncii din ac
tualul cincinal se impune ca in toa-

narea planificării și aprovizionării 
tehnico-materiale.

Este bine cunoscut rolul important 
pe care îl are agricultura în condi
țiile economiei noastre, ea deținînd 
locul principal în asigurarea bunu
rilor de consum și, îndeosebi, a pro
duselor alimentare necesare aprovi
zionării populației. Cu toate efortu
rile făcute in cursul acestui cincinal 
pentru dezvoltarea agriculturii, rezul
tatele obținute sînt încă departe de 
a fi satisfăcătoare. Mai avem încă 
mult de făcut pentru a asigura 
dezvoltarea multilaterală și moder
nizarea agriculturii, capabilă să rea
lizeze, an de an, producții tot mai 
ridicate. Planul pe anul viitor pre
vede sarcini sporite pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a agricul
turii. Concomitent, vor trebui luate 
măsuri hotărîte pentru utilizarea ra
țională a terenurilor, agricole, spori
rea recoltelor medii la hectar, asigu
rarea de semințe de mare productivi
tate, creșterea contribuției științei a- 
gricole la sporirea producției vegeta
le și animale, îmbunătățirea radica
lă a activității in sectorul legumicol, 
realizarea unor progrese mai rapide 
în zootehnie, ext’ndorea și folosirea 
judicioasă a sistemelor de irigații. O

trucții-montaj în totalul investițiilor, 
livrarea la timp a utilajelor tehnolo
gice. Cu toată hotărirea trebuie ac
ționat pentru asigurarea punerii la 
termen în funcțiune a noilor obiec
tive, pentru atingerea cit mai rapidă 
a parametrilor proiectați la unitățile 
productive intrate în exploatare, în- 
trucit numai aceasta poate da măsura 
reală a întregii activități în dome
niul investițiilor.

în lumina obiectivului trasat de 
plenară privind creșterea simțitoare 
a volumului comerțului exterior în 
1970, organele economice și ministe
rele au datoria să-și concentreze e- 
forturile spre ridicarea eficienței 
schimburilor noastre externe, să ac
ționeze mai hotărît asupra cheltuieli
lor de producție și circulație, para
lel cu îmbunătățirea livrărilor pe 
piața externă, punînd accentul pe 
produsele cu un grad de prelucrare 
ridicat și veghind la aplicarea rigu
roasă a măsurilor privind realizarea 
unei legături mai strînse intre rezul
tatele economico-financiare ale uni
tăților productive și activitatea lor de 
import-export.

îmbunătățirea activității de cerce
tare, cerință vitală de care depinde 
in mare măsură modernizarea eco

nomiei în pas cu exigențele progre
sului tehnic contemporan, ridică pe 
primul plan necesitatea de a se scurta 
durata cercetării, de a se urgenta 
valorificarea rezultatelor ei. In ace
lași timp, pentru a spori eficiența 
activității de cercetare, va trebui să 
se acționeze cu mai multă fermitate 
pentru Îmbunătățirea organizării uni
tăților și eliminarea dispersării ex
cesive a forțelor, pentru lichidarea 
formelor birocratice, a excesului de 
muncă administrativă și introducerea 
unor forme de activitate menite să 
înlesnească concentrarea exclusivă a 
cadrelor științifice asupra cercetării 
propriu-zise.

Preocuparea permanentă pentru 
îmbunătățirea traiului populației și-a 
găsit o nouă ilustrare în ansamblul 
măsurilor stabilite de plenară vizind 
majorările de salarii prevăzute în- 
tr-un șir de ramuri economice, spo^ 
rirea veniturilor bănești ale țărănimii 
și majorarea pensiilor țăranilor co
operatori, creșterea fondurilor aloca
te pentru asigurări sociale, învăță- 
mint, ocrotirea sănătății și alte ac
țiuni social-culturale, continuarea in 
ritm susținut a construcției de lo
cuințe. Deși nu există încă condiții 
pentru satisfacerea optimă a tuturor 
cerințelor populației privind mărfurile 
de consum, in anul 1970 vor crește in 
mod substanțial desfacerile de măr
furi alimentare și nealimentare, se 
vor dezvolta și diversifica prestările 
de servicii pentru populație. An
samblul măsurilor prevăzute de ple
nară privind dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale economiei naționale va 
crea condiții pentru îmbunătățirea 
continuă a deservirii cetățenilor.

Așa cum e firesc, realizarea tutu
ror obiectivelor stabilite pentru anul 
1970 este indisolubil legată de creș
terea rolului organelor și organiza
țiilor de partid în conducerea în
tregii activități economice. Eficien
ța muncii politice și organizatorice 
de partid nu are și nu poate avea alt 
criteriu de apreciere decît rezulta
tele obținute în îndeplinirea sarcini
lor de plan, în dezvoltarea economiei 
naționale, în perfecționarea calitati
vă a întregii activități sociale. La 
aceasta vor contribui fără îndoială 
importantele măsuri adoptate de 
plenară în scopul îmbunătățirii con
tinue a activității de partid.

însuflețite de o fierbinte dragoste 
de patrie, de încrederea neabătută 
în justețea confirmată de viață a po
liticii marxist leniniste a partidului, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, întregul nostru popor vor 
munci cu hărnicie și abnegație. își 
vor înzeci eforturile pentru a da 
viață hotăririlor plenarei C.C. al 
P.C.R din decembrie 1969, sarcini
lor de pian din ultimul an al actua
lului cincinal, realizînd astfel noi 
progrese în înfăptuirea programului 
de înflorire a României socialiste, 
elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.
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Ultimele rezoluții 
ale actualei sesiuni

NEINTIRZIATA A BAZELOR STRĂINE

NEW YORK 16. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te ; Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat în cursul zilei de marți ul
timele rezoluții supuse de comitetele 
sale. Printre acesțea se află o rezo
luție de condamnare a colonialismu
lui și politicii de apartheid a regimu
lui din Republica Sud-Africană, re
zoluții privind pedepsirea exemplară 
a criminalilor de 
unui control sever 
lor, promovarea și 
turilor omului.

O altă rezoluție adoptată se referă 
la problema folosirii în scopuri ex
clusiv pașnice a energiei 
precum și 
Geneva, a 
tă temă.

Raportul 
verificarea 
legațiilor la cea de-a 24-a

război, instituirea 
asupra narcotice- 
respectarea drep-

nucleare, 
la convocarea în 1971, la 
unei conferințe pe aceas-
comisiei însărcinate cu 
deplinelor puteri ale de- 

"'i sesiune 
nu ă trecut nici de această dată prin 
Adunarea Generală înainte de a fi 
dezbătut. Zeci de reprezentanți ai sta
telor au criticat acest raport subli
niind ilegalitatea prezenței la lucră
rile sesiunii a delegației lui Cian 
Kai-și, care nu reprezintă pe nimeni 
și care ocupă în mod abuziv locul ce 
revine reprezentanților legali ai po
porului R.P. Chineze.

Numeroși reprezentanți, printre 
care și ambasadorul României, Gh. 
Diaconescu, au subliniat că nu se 
pot concepe soluții durabile pentru 
problemele majore ale situației in
ternaționale fără participarea direc
tă a R. P. Chineze la lucrările O.N.U. 
și în toate celelalte organisme și or
ganizații internaționale.

★
Consiliul de Securitate dezbate, 

pentru a doua oară în mai puțin de 
două săptămîni, problema atacurilor 
forțelor portugheze împotriva unor 
state africane independente. Luni 
seara, Consiliul a început examina
rea plîngerii Guineei în legătură cu 
raidurile trupelor colonialiste portu
gheze asupra zonei de frontieră a 
țării, soldate cu victime în rîndul 
populației civile și pagube materiale 
importante.

Luni, la numai două zile după ce 
Anglia a acceptat, în cadrul trata
tivelor . de la Tripoli, să-și evacueze 
bazele militare de pe teritoriul Li
biei, S.U.A. au fost nevoite la rîn
dul lor să înceapă negocieri cu re
prezentanții noului guvern libian. 
Tratativele, desfășurate în același o- 
raș. vor trebui să stabilească data și 
detaliile evacuării bazei aeriene de 
la Wheelus Field, unul dintre cele 
mai importante obiective militare a- 
mericane aflate dincolo de granițele 
S.U.A. (pe teritoriul său se află a- 
proximativ 5 000 de militari).

Acordul care reglementează statu
tul acestei baze expiră la 24 decem
brie 1971, dar guvernul Libiei, in
staurat după lovitura de stat din 1 
septembrie a. c„ consideră că baza 
trebuie lichidată încă înainte de ter
menul limită. Luînd cuvîntul la des
chiderea convorbirilor, Moamer El- 
Gedafi, președintele Consiliului co
mandamentului revoluției, a subli
niat că existența bazelor militare 
străine pe teritoriul Libiei contravi
ne politicii de neutralitate și neali
niere pe care o promovează guver
nul țării sale și a reafirmat că e- 
vacuarea bazei Wheelus Field va fi 
imediată și necondiționată. Poziția sa

este sprijinită cu tărie de întregul 
popor libian. După cum relatează a- 
genția Reuter, luni seara, în fața se
diului unde se desfășoară negocieri
le, peste 10 000 de persoane au de
monstrat în favoarea evacuării ime
diate a bazei militare americane din 
Libia.

Agenția U.P.I. transmite din Cairo 
că ambasadorul american în Libia, 
J. Palmer, a declarat în aceeași zi că 
Statele Unite au căzut de acord' a- 
supra cererii guvernului libian pri
vind retragerea trupelor din această 
țară „într-un interval de timp rezo
nabil". El a adăugat 
început încă de la 12 
vacuarea „organizată" 
lor.

că S.U.A. au 
decembrie e- 

a trupelor

*
Agenția Reuter a anunțat că pri

mul vas englez, care transportă e- 
chipament militar de la bazele An
gliei din Libia, a părăsit această țară. 
Surse britanice afirmă că cei 1 200 
de funcționari civili englezi, care au 
fost folosiți la întreținerea in
stalațiilor de la aceste baze militare, 
vor părăsi Libia la începutul lu
nii ianuarie, iar trupele vor pleca în- 
cepînd din luna martie.

politica externa și
PARIS 16 (Agerpres). — Președin

tele Franței, Georges Pompidou, a 
rostit luni seara o cuvîntare la pos
turile de radio și televiziune, în care 
a făcut un bilanț succint al celor șa
se luni de cînd a preluat funcția de 
șef a) statului Vorbind despre politi
ca externă, președintele a reafirmat 
„datele ei esențiale și constante". El 
a relevat în acest sens „efortul răb
dător și constant pentru favorizarea

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI NIXON
CU PRIVIRE LA RĂZBOIUL DIN VIETNAM

WASHINGTON 16 (Agerpres). - 
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a anunțat luni seara, într-o cuvîn
tare radiotelevizată, retragerea din 
Vietnamul de’ sud a încă 50 000 de 
militari americani pînă Ia data de 
15 aprilie 1970. El a afirmat că, prin 
aceasta, totalul trupelor americane 
retrase din Vietnam, din momentul 
instalării sale la Casa Albă, va atin
ge cifra de 115 500 oameni. Nixon a 
susținut că programul de retragere 
din Vietnam este posibil datorită 
„preluării efortului militar" de către 
saigonezi. El a afirmat că, așa cum 
se arată în unele rapoarte pe care 
le-a primit în ultima vreme și în 
special In raportul lui Robert Thom
son, expert britanic trimis special în 
Vietnamul de sud. această măsură 
poate fi luată datorită faptului că a 
crescut gradul de instrucție al forțe
lor militare saigoneze, capacitatea 
de luptă a acestor trupe. în felul a- 
cesta, președintele a lăsat să se în
țeleagă că războiul din Vietnam va 
continua, susținerea sa fiind trans
misă tot mai mult saigonezilor. Vor
bitorul a repetat, totodată, vechile 
sale afirmații referitoare la faptul 
că „în cazul în care va ajunge la 
concluzia că o activitate inamică 
sporită pune în pericol forțele ame
ricane rămase în Vietnam" nu va 
ezita „să ia măsuri drastice și efec
tive pentru a face față acestei si
tuații".

Ocupîndu-se de mersul tratative
lor de pace de la Paris, Nixon a de
clarat că „nu a fost realizat nici un 
progres pe frontul negocierilor". în- 
cercînd să arunce pentru aceasta 
vina asupra R.D. Vietnam și Fron
tului Național de Eliberare din Viet-

a afirmat, totodată,namul ele sud. El
că S.U.A. vor continua să participe 
la tratativele de la Paris.

în cuvîntarea sa, președintele 
S.U.A. s-a ocupat în special de pro
cesul de „vietnamizare" a războiului, 
ceea ce înseamnă în esență o politică 
de prelungire a conflictului vietna
mez. .

CANBERRA 16 (Agerpres). — Aus
tralia va retrage o parte din persona
lul său militar din Vietnam, a decla
rat luni seara premierul australian 
John Gorton — anunță agenția U.P I. 
Fără a preciza data și efectivul aus
tralian ce urmează să fie retras din 
Vietnam, premierul Gorton a lăsat 
să se înțeleagă că această hotărîre ar 
putea fi pusă în aplicare într-un vii
tor apropiat. Australia participă în 
prezent la intervenția militară din 
Vietnam cu un efectiv de 8 000 de 
militari

WELLINGTON 16 (Agerpres). — 
Primul ministru al Foii Zeel?- 
Keith Holyoake, a declarat că, în 
cursul anului viitor, 
din Vietnamul de sud o parte a tru
pelor neozeelandeze. El nu a precizat 
data exactă a acestei retrageri, men- 
ționînd doar că operațiunea va începe 
în ultimele luni ale anului 1970. după 
consultări prealabile cu țările ale că
ror trupe participă la războiul din 
Vietnam

Noii Zeelande,
vor fi retrase

delegației militare române
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : De
legația militară română condusă de 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, generalul- 
colonel Ion loniță, care, la invitația 
ministrului apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice A.A. Gre- 
ciko, a făcut o vizită oficială în 
U.R.S.S., a părăsit luni seara Mos
cova, îndreptîndu-se spre patrie.

La gara Kiev, împodobită cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Uniunii Sovietice, 
delegația a fost condusă de mare
șalul Uniunii Sovietice A.A. Greciko, 
ministrul apărării al U.R.S.S., mare
șalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubov- 
ski, prim-locțiitor al ministrului a- 
părării, comandantul suprem al for
țelor armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

de generalul de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției politice superioare a 
armatei și flotei maritime militare, 
generalul de armată S.L. Sokolov, 
prim-locțiitor al ministrului apărării, 
amiralul flotei Uniunii Sovietice S. 
G. Gorskov, locțiitor al ministrului 
apărării, comandant suprem a] flotei 
maritime militare a U.R.S.S., pre
cum și de alți generali și ofițeri su
periori sovietici.

Erau prezenți Teodor Marinescu, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., colonelul Cornel 
Berar, atașat militar, aero și naval 
al României la Moscova, precum și 
membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Cei doi miniștri 
au trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe peron.

Deschiderea sesiunii
Sovietului Suprem

cu privire la cea de-a 44-a
ședință a Comitetului 
Executiv al C. A. E. R.

avut

internă a Franței»

destinderii și păcii, fie că este vorba 
de securitatea europeană, fie de so
luția conflictelor din Orientul Mij
lociu, Vietnam Biafra, pe baza drep
tului tuturor popoarelor de a dispu
ne de ele însele și a dreptului tutu
ror statelor la existență și securita
te". El a evocat, de asemenea, menți
nerea activă a cooperării eu toate 
țările. Președintele 
la „legăturile seculare' 
ței cu 
cu 
rea _ , 
state va fi accentuată, după părerea 
președintelui, de vizitele pe care el 
le va face în cursul anului viitor la 
Washington și la Moscova și „a căror 
succesiune traduce refuzul pe care 
Franța îl opune oricărei politici a 
blocurilor opuse unele altora".

Amintind de recenta Conferință 
Ia nivel înalt de Ia Haga a țărilor 
membre ale Pieței comune, Pompi
dou a spus că dorește „ca negocieri
le privind lărgirea C.E.E., care ur
mează să. înceapă în cursul anului 
viitor, să demonstreze că Anglia este 
cu adevărat hotărîtă să se îndrepte 
spre Europa". El a opus tendințelor 
unor cercuri vest-europene spre 
comunitate
„unei uniuni degajate de vise și a- 
bandonuri. care să se sprijine pe în
credere, pe realități, pe 
strînse între guverne 
gata să-și impună 
ciplină comună *.

Șeful statului a 
rea sa de neclintit 
terior pacea și independența politi
cii franceze".

Referindu-se la politica internă, 
Georges Pompidou a pus accentul pe 
voința guvernului de a practica o 
politică socială Președintele Franței 
a evocat perspectivele economiei 
franceze „încă citeva luni și noi 
vom putea să slăbim constrîngerile. 
Aceasta cu condiția ca statul să men
țină disciplina financiară care s-a 
impus și ca toți francezii să înțe
leagă că bunăstarea și securitatea 
nu se dobîndesc decît prin efort".

S.U.A. 
Uniunea 
relațiilor

s-a referit 
“ ale Fran- 

și la „cooperarea 
Sovietică". întări- 
cu aceste două

o
supranațională ideea

raporturi 
responsabile, 

ele însele o dis-

exprimat „hotărî- 
de a apăra în ex-

al U.R.S.S.
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite : La 16 
decembrie la Moscova au început lu
crările celei de-a 7-a sesiuni a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. în cursul 
căreia vor fi dezbătute și aprobate 
proiectele planului economiei națio
nale și al bugetului de stat al U.R.S.S.' 
pe anul 1970, precum și unele pro
bleme privind ocrotirea sănătății și 
asigurările sociale.

Tn raportul asupra proiectului de 
plan pe anul 1970. Nikolai Baibakov, 
vicepreședintt al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a înfățișat 
unele realizări ale economiei so
vietice și 
dicatori ai 
sovietice în
va cunoaște un ritm de creștere a 
producției de 6,9 la sută, se vor dez
volta în mod deosebit producția de 
energie electrică, ajungînd Ia 740 mi
liarde kW/h, de oțel — 115 milioane 
tone, în timp ce cantitatea de țiței 
.extrasă va ajunge la 350 milioane 
tone, iar cea de cărbune — la 618 
milioane tone. Producția de autove-

a prezentat 
dezvoltării 
anul 1970.

unii in- 
economiei 
Industria

hicule se va ridica la 922 000 bucăți 
pe an. Uzina construită în colaborare 
cu . firma italiană „Fiat" în orașul 
Togliatti va produce în anul 1970 un 
număr de 30 000 de autoturisme. 
Agricultura, care în 1970 urmează să 
cunoască un ritm de dezvoltare a 
producției de 8,5 la sută, va fi înzes
trată cu încă 312 000 tractoare, 156 000 
autocamioane și va primi cantități 
sporite de îngrășăminte minerale.

Se prevede ca în anul viitor sala
riile muncitorilor. al căror număr 
va ajunge la 90 000 000. să sporească 
cu 3 la sută, astfel încît veniturile 
medii lunare ale acestora să fie de 
121 de ruble.

Ministrul finanțelor, Vasili Gar
buzov, a prezentat proiectul de 
buget, care prevede la capitolul ve
nituri 144,8 miliarde ruble, iar la cel 
al cheltuielilor - 144,5 miliarde ru
ble. Pentru nevoile economiei națio
nale se alocă 63.4 miliarde, 
măsurile social-culturale — 
liarde. iar pentru- nevoile 
17,9 miliarde ruble, față de 
liarde în anul 1968.

pentru 
54.8 mi- 
apărării 
17,7 mi-

între 11 și 16 decembrie a.c. a 
loc la Moscova cea de-a patruzeci 
și patra ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La ședință au par
ticipat reprezentanții țărilor membre 
ale C.A.E.R. în Comitetul Executiv : 
T. Țolov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii . Popu
lare Bulgaria, F. Hamouz, vicepre
ședinte al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, G. Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
D. Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare- Mongole, P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
Gh. Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro, vicepre
ședinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

La ședință au participat președinți 
ai grupelor de lucru create de Co
mitetul Executiv : N. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S., V. Kirillin, 
vicepreședinte ai Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat pentru știință și tehnică al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., M. 
Seyfried, ministrul căilor de comu
nicații al R. P. Polone, precum și 
St. Gabor, președintele Biroului Co
mitetului Executiv, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România.

Ședința a fost prezidată de P. .Ta- 
roszewicz, reprezentantul Republicii 
Populare Polone, vicepreședinte * al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone.

La ședința Comitetului Executiv a 
avut loc un schimb de păreri refe
ritor la mersul lucrărilor privind pre
gătirea, în conformitate cu hotărîrea 
celei de-a XXIII-a sesiuni (speciale) 
a Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, a proiectului programului 
complex de perspectivă al adîncirii 
și perfecționării în continuare a co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
Comitetul Executiv a stabilit să se 
continue activitatea în această pro
blemă

Comitetul Executiv a examinat ra
poartele elaborate de grupa formată 
din conducătorii organelor de plani
ficare ale țărilor membre ale consi-
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liului, cu privire la problemele dez
voltării în continuare a colaborării 
în domeniul activității de planificare 
a țărilor membre ale C.A.E.R., în
deosebi 
nurilor 
privind 
nomiei 
ducții, în domeniul prognozării eco
nomiei, științei și tehnicii.

Concluziile și propunerile acestor 
rapoarte vor fi folosite la elaborarea 
proiectului programului complex.

Comitetul Executiv, examinînd 
propunerile Biroului Comitetului Exe
cutiv cu privire la stadiul elaborării 
coordonării planurilor pe anii 1971— 
1975, a recomandat țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. să realizeze co
laborarea în planificarea unor tipuri 
de mașini-unelte așchietoare, tehnica 
electronică de calcul, sistemul de 
transport în conteinere, unele tipuri 
deficitare de tablă laminată, țevi și 
alte

La 
fost 
gate 
dice 
nomice. S-a considerat îndeosebi o- 
portun să se elaboreze o serie da 
măsuri îndreptate spre creșterea răs
punderii economice a părților pentru 
îndeplinirea obligațiilor reciproce, 
pentru perfecționarea în continuare 
a activității organelor de arbitraj ale 
țării lor și a modului de examinare 
a litigiilor dintre organizații^ econo- • 
mice ale țărilor membre al6\ ^i.E.R. 
Ținînd seama de faptul că-pentru 
adîncirea și perfecționarea înrconti- 
nuare a colaborării economice și teh
nico-științifice are o mare importan
ță studierea sistematică și elaborarea 
problemelor -juridice ale acestei cola
borări, Comitetul Executiv a conside
rat necesar să creeze consfătuirea 
reprezentanților țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru probleme juridice.

Comitetul Executiv a adoptat o se
rie de recomandări și măsuri îndrep
tate spre perfecționarea în continua
re a activității organelor C.A.E.R.

Comitetul Executiv a luat cunoștin
ță de informarea despre acțiunile cu 
privire la coordonarea și adîncirea 
colaborării în cele mai importante 
domenii ale cercetărilor tehnico-știin
țifice, folosindu-se forme organizato
rice eficiente.

Comitetul Executiv, subliniind ne
cesitatea elaborării aprofundate și 
complexe din punct de vedere teore
tic, metodologic și aplicativ a proble
melor economice, prevăzute de cea 
de-a 23-a sesiune (specială) a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
a considerat necesar să recomande 
sesiunii C.A E.R. crearea, de către 
țările interesate membre ale C.A.E.R., 
a institutului international, pentru 
probleme economice ale sistemului 
mondial socialist.

Examinînd informarea Comisiei 
permanente C.A.E.R pentru trans
porturi cu privire la stadiul el" ’ fe
rii „regulilor și condițiilor urifee aie

în domeniul coordonării pla- 
de perspectivă îndelungată, 
principalele ramuri ale eco- 
naționale și tipuri de pro-

profile.
ședința Comitetului Executiv au 
examinate unele probleme Ie
de perfecționarea bazelor juri- 
contractuale ale colaborării eco-

Siiuația din Dahomey. Mi- 
niștrii guvernului Zinsou, care con
tinuau să se mențină în posturile lor 
după lovitura de stat din 10 decembrie 
pentru a rezolva problemele curente, au 
prezentat marți demisia colectivă. Pe 
de altă parte, din Cotonou se anunță 
că, printr-un decret al Directoratului 
militar — actuala autoritate supremă de 
stat — condus de Wilfrid de Souza, s-au 
interzis toate manifestațiile pe terito
riul țării „chiar și cele în favoarea 
noului regim“, relatează agenția France 
Presse.

Senatul S.U.A.a ad°Ptat luni 
un amendament la Legea creditelor 
pentru apărare, prin care se interzice

ÎNTORSĂTURA 
NEAȘTEPTATĂ 

A IfflEmOR 
DIN PANAMA

CIUDAD DE PANAMA 16 (Ager
pres). — Generalul Omar Torrijos a 
reușit marți să revină la conducerea 
statului panamez, după ce cu 24 de 
ore înainte fusese destituit de doi 
dintre colaboratorii săi apropiați, care 
organizaseră o lovitură de stat în 
timpul absenței sale din țară. După 
cum transmite agenția U.P.I., princi
palii autori ai loviturii de stat, co
loneii Silvera, Sanjur și Nenezen, au 
fost arestați, după un puternic 
schimb de focuri dintre partizanii lor 
și cei ai generalului Torrijos.

Torrijos a reușit să revină în țară 
cu ajutorul președintelui Nicaraguei, 
Anastazo Somoza-Debayle, care i-a 
pus la dispoziție un avion ce a ate
rizat în orașul David din provincia 
Chiriqui. Imediat după aterizare, 
garnizoana orașului, precum și toate 
forțele Gărzii Naționale din provin
cia Chiriqui s-au raliat acestuia. De 
la David el s-a îndreptat spre capi
tala țării intr-un marș de „recuceri
re" a țării, vizitînd diferitele cazărmi 
ale Gărzii Naționale, unde a fost 
primit cu entuziasm de către ofițeri 
și soldați. La jumătatea drumului, 
generalul Torrijos s-a urcat la bor
dul unui avion cu care a sosit la 
Ciudad de Panama, unde numeroase 
cazărmi i-au rămas fidele. Forțe ale 
Gărzii Naționale au înconjurat Pa
latul prezidențial și au arestat pe 
principalii autori ai loviturii de stat, 
după un violent schimb de focuri.

Agenția U.P.I. anunță că în prezent 
situația în capitala țării a revenit la 
normal.

După hotărîrea de retragere
a Greciei din Consiliul european

trimiterea de trupe terestre americane 
în Laos și Tailanda. Hotărîrea nu 
exclude însă un „sprijin aerian" din 
partea S.U.A. pentru guvernele celor 
două țări, ceea ce înseamnă de fapt 
o continuare a prezenței militare ame
ricane în Laos și Tailanda.

Și-a încheiat vizita în U- 
niunea Sovietică Pak Sen 
Cer, membru al Prezidiului Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe al R. P. D. Coreene. 
In cursul vizitei, el a fost primit de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri, și 
a avut convorbiri cu ministrul aface
rilor externe, Andrei Gromîko.

Fregata marinei militare 
a S.U.fl., „Sampson", ap^- 
nînd flotei a Vl-a din Mediterană, a 
sosit într-o vizită de prietenie în portul 
iugoslav Rieka, unde va rămîne trei 
zile, anunță agenția Taniug.

Noul guvern israelian 3 
primit învestitura Knessetului. Cu acest

prilej, premierul Golda Meir a reafir
mat vechea poziție israeliahă, conform 
căreia negocierile directe dintre arabi 
și israelieni sînt considerate drept con
diția sine qua non a stabilirii păcii în 
această regiune. „Fără un tratat de 
pace încheiat prin convorbiri directe, 
a menționat Golda Meir, Israelul va 
continua să mențină situația creată 
după conflictul din 1967 și va refuza 
să abandoneze vreun teritoriu arab cu
cerit în urma acestui război".

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Paris, a 
avut loc o intilnire cu prilejul 
acordării Medaliei de Aur a Co
mitetului internațional pentru 
difuzarea artei 
prin 
fiei 
de 
Artă 
tă 
zarea Primului festival interna
țional de folclor „România 1969“. 
Cu acest prilej, Georges Auric, 
președintele CIDALC, a înmi- 
nat Medalia de Aur reprezen
tantului țării noastre, Marcel 
Ghibernea, conducătorul delega
ției române la tratativele cultu
rale româno-franceze.

și literaturii 
cinematogra- 

Comitetului 
Cultură și

intermediul
(CIDALC),

Stat pentru 
din Republica Socialis- 

România, pentru organi-
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transportului mărfurilor cu mijloace 
auto între țările membre ale 
C.A.E.R.", Comitetului Executiv a dat 
sarcina comisiei să elaboreze un pro
iect de convenție multilaterală între 
țările membre ale C.A.E.R. privind 
aplicarea acestor reguli la efectuarea 
transporturilor internaționale auto 
de mărfuri.

Comitetul Executiv a examinat 
unele probleme curente ale activită
ții transporturilor feroviare legate 
de transportul mărfurilor de comerț 
exterior ale țărilor membre ale 
C.A E.R. și a adoptat recomandări 
corespunzătoare.

La ședința Comitetului Executiv au 
fost aprobate planul de lucru al Co
mitetului Executiv și bugetul secre
tariatului consiliului pe anul 1970 și. 
de asemenea, au fost examinate și 
alte probleme ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv a de
curs într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Actul retragerii Greciei 
din Consiliul european este 
interpretat aici în mod di
ferit. în dependență de 
opțiunile politice ale forțe
lor implicate. După cum 
este cunoscut, încă înaintea 
sesiunii acestui organism 
vest-european, reprezentan
ții unui șir de state mem
bre au preconizat suspen
darea Greciei. „în cazul 
cînd guvernul de la Atena 
nu manifestă voința de a 
restabili urgent democra
ția", după cum s-a expri
mat ministrul de externe a] 
Angliei, Michael Stewart, 
în același sens, premierul 
belgian Gaston Eyskens a- 
precia că „dacă nu se vor 
accepta recomandările Co
misiei pentru drepturile 
omului, suspendarea Gre
ciei devine inevitabilă", în 
timp ce purtătorul de cu- 
vînt al guvernului vest- 
german, Conrad Ahlers, 
preciza că „R.F.G. se pro
nunță pentru suspendarea 
Greciei, pînă la reinstalarea 
unui regim democratic în 
această țară".

Se știe că guvernul grea 
s-a străduit să preîn- 
tîmpine o decizie nefa
vorabilă în cadrul sesiunii 
ministeriale a amintitului 
consiliu. în afară de faptul 
că au fost luate unele mă
suri avînd ca scop atenua
rea criticilor din interior și 
din exterior la adresa regi
mului. autoritățile de la 
Atena au avertizat țările ce 
preconizau excluderea sau

suspendarea temporară a 
drepturilor Greciei în con
siliu că adoptarea unei a- 
semenea hotărîri ar fi de 
natură să afecteze impor
turile grecești din statele 
respective, cu atît mai mult 
cu cît aceste importuri de
pășesc adesea cu mult ex
porturile, îngreunînd situa
ția balanței comerciale a 
țării. Concomitent, minis-

te, se arată că ministrul de 
externe Pipinelis a făcut 
cunoscută hotărîrea guver
nului grec de a se .retrage, 
după ce în cadru) sesiunii 
fusese prezentat un proiect 
al mai multor țări 
ropene preconizînd 
darea drepturilor 
și cînd o hotărîre 
sens se profila ca 
bilă.

CORESPONDENȚ A DIN ATENA 
DE LA ALEXANDRU CAMPEANU

trul de externe, Panayotis 
Pipinelis. care a plecat la 
Paris cu aproape o săptă- 
mînă înaintea începerii se
siunii, a depus o intensă 
activitate diplomatică, în- 
cercînd să acționeze. îndeo
sebi pe lîngă reprezentan
țele acelor țări membre a 
căror poziție față de „pro
blema greacă", aflată pe 
ordinea de zi, nu era încă 
precizată. Cu toate acestea 
— după cum transmite din 
Paris trimisul special al 
ziarului „Vradini" - dele
gația greacă a întîmpinat 
din primul moment în ca
drul sesiunii „o atmosferă 
mai inamicală decît se aș
tepta"

în unele comentarii pu
blicate de ziarele care spri
jină regimul se arată că 
retragerea Greciei consti
tuie „un act de mîndrie 
națională" Pe de alță par-

vest-eu- 
suspen- 
Greciei 

în acest 
inevita-

Un comunicat guverna
mental denunță violent 
„practicile Consiliului eu
ropean". învinuindu-1 de a 
se „erija în cenzor și a în
cerca să joace un rol de
terminant în politica inter
nă" a unora din membrii 
săi Pe de altă parte, e 
de relevat și constatarea 
observatorilor că amestecul 
în treburile interne este 
denunțat de autorități nu
mai atunci cînd acțiunile 
respective sînt considerate 
ca nefavorabile regimului.

Observatorii apreciază că 
situația care a - determinat 
retragerea Greciei reflectă 
un insucces politic al gu
vernului grec în relațiile 
sale cu guvernele a nume
roase țări vest-europene

Comentatorii se întreabă, 
de asemenea. în ce măsură 
această acțiune va influen
ta politic? guvernului de la

Atena, mai precis, dacă va 
avea urmări asupra relații
lor economice ale Greciei 
cu țările vest-europene res
pective. asupra îndeplinirii 
angajamentelor asumate de 
Atena în cadrul N.A.T.O 
Deocamdată, o serie de 
primari și prefecți au che
mat populația, cu încuviin
țarea guvernului, să boico
teze produsele provenind 
din țările care au sprijinit 
tendințele nefavorabile re
gimului în cadru] Consiliu
lui european. Ziarul „Eth
nos" — și această opinie e 
împărtășită pe larg la Ate
na — se îndoiește însă că 
guvernul va aplica „sanc
țiuni economice" mai seri
oase acestor țări. nefiind 
convins că un asemenea act 
ar fi în favoarea sa. 
în ce privește relațiile cu 
N.A.T.O., este semnificati
vă precizarea ministrului 
de externe grec, care a a- 
rătat că Grecia va rămîne 
„credincioasă tratatului 
nord-atlantic".

După părerea a numeroși 
observatori, faptul că Gre
cia nu mai e membră a 
Consiliului european nu e 
de natură să influențeze 
sensibil asupra programului 
intern al guvernului In ori
ce caz. exponenți ai regimu
lui au arătat că programul 
acestuia „rămîne neschim
bat." Tn același sens a vor
bit luni seara și primul mi
nistru Papadopoulos, refe- 
rindu-se la acțiunile pe care 
le va întreprinde guvernul 
în cursul anului viitor

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„UN DEZNODĂMÎNT
ÎNGRIJORĂTOR»

Soluționarea crimei 
enigmatice, in principiu, 
a fost realizată. Identi
ficarea culpabililor, a- 
restarea lor, certitudi
nea pedepsei ce va ur
ma încearcă să ștear
gă durerea lăsată de să- 
vîrșirea crimei. Totul 
redevine normal.

Dar procesul „crimei 
de la Hollywood" pare 
să se fi desfășurat in
vers, In Statele Unite. 
Se cunosc asasinii, care 
la 9 august, in vila „Bel 
Air", au masacrat-o pe 
Sharon Tate, soția re
gizorului Roman Po
lanski. care aștepta un 
copil, și pe alți patru 
prieteni ai familiei. In 
aceeași atmosferă ma
cabră au fost uciși și 
soții Labianca, ce locu
iau la cîțiva kilometri 
depărtare, de vila „Bel 
Air", dar in afara cercu
rilor cinematografice.

Se cunosc cel puțin 
numele a trei dintre 
presupușii vinovați. Ei 
sint arestați. Vor fi ju
decați. Dar îngrijorarea 
crește. în loc să se di
minueze. căci acești a- 
sasini — Charles Wat-

son, de 21 de ani, Linda 
Kasabian, 19 ani, Pa
tricia Kernwinkel, 21 de 
ani — sint asociați, cum 
sînt astăzi asociați in 
America mii de drogați. 
Ei au acționat fără mo
tiv, dintr-o demență u- 
nică sau colectivă, des
pre care trebuie să ne 
întrebăm dacă nu riscă 
să fie contagioasă In

L’EX PRESS

a-

acest complex trebuie a- 
nalizat fenomenul hip
pie in totalitatea sa, 
care ia proporții ame
nințătoare. Ce erau
sasinii ? Hippies, Yippi- 
es, sau „demoni" ? In- 
tr-o țară unde se în
mulțesc grupurile de 
tineri rătăciți, cînd gru
puri întregi vagabon
dează si mor cu sutele 
fără nici un sens, nu
mele lor nu reprezintă 
mare lucru. Vinovății se 
apără prin faptul că 
sint hippies. Se știe 
doar că trăiau in ban-

dă, o 
50 de 
tatea 
re-și 
avînd 
al justiției, de 34 
ani, Charles 
un dezaxat, căruia 
plăcea să i se spună 
„Isus" sau „Satana".

Cîți tineri americani 
s-au lăsat subjugați de 
asemenea detracați ai 
suburbiilor californiene? 
Cine este vinovat de a- 
cest lucru ? Toleranța 
cercurilor de hippies, , 
care îi consideră pe de
menți drept trimiși ai 
cerului ? Sistemul de 
educație, care îi face 
pe adolescenți foarte 
vulnerabili ? Cele 25 000 
de ore de televiziune pe 
Care le urmăresc înain
te de a fi adulți ? Per
vertirea noțiunii de li
bertate ? Climatul de 
violență care s-a mani
festat întotdeauna in 
Statele Unite ? Drogul ? 
Stupefiantele, care ii fac 
să nu-și mai dea sea
ma unde se termină bi
nele și unde începe 
răul ? De unde să în
ceapă procesul ?

16 (Agerpres). —* 
luat sfîrșit ședința

bandă de vreo 
membri (majori- 
fete tinere), ca- 
zicea „familie", 
ca șef un client 

de 
Manson, 

ii

VOLGOGRAD 
La Volgograd a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
siderurgie, la care au participat de
legații din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară, U.R.S.S., precum și din R.S.F. 
Iugoslavia.

In comunicatul dat publicității se 
arată că comisia a trasat măsuri în 
vederea aprovizionării țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu materie primă pentru 
metalurgie, cu cocs. Au fost examinate 
probleme legate de necesitățile de la
minate feroase, de structura pro
ducției și cererea de țevi de oțel în 
țările C.A.E.R.

A fost discutată problema pregătirii 
și ținerii unei conferințe internaționale 
a țărilor membre ale C.A.E.R. și Iugo
slaviei în domeniul automatizării pro
ceselor de producție în siderurgie.

Comisia a examinat rezultatele coor
donării cercetărilor științifice și teh
nice în anul care a trecut, a discutat 
alte probleme ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. și Iugoslaviei 
în domeniul siderurgiei

Comisia a discutat planul de coor
donare a principalelor cercetări pe 
perioada 1971—1975.

Comisia a ascultat informarea pre
zentată de directorul Biroului Organi
zației țărilor socialiste pentru colabo
rarea în domeniul siderurgiei „Inter- 
metall" cu privire la activitatea aces
teia.

Ședința comisiei, se subliniază 
comunicat, s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere re
ciprocă.
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