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In ziarul de azi
® în întrecerea pa
triotică interjudețeană : 
RĂSPUNDEREA CETĂȚE
NEASCĂ, ELEMENTUL 
DINAMIC AL ACȚIUNI
LOR ® Cercetarea mate
matică și producția - ÎȘI 
ÎNTIND MÎNA, DAR... NU 
ȘI-0 DAU • PROGRAMUL 
UNITĂȚILOR COMERCIA
LE în perioada 28 de
cembrie 1969-3 ianua

rie 1970.

In aceste ultime zile ale anului

PRIMIRE IA TOVARĂȘULNICOLAE CEAUȘESCU
Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit pe tovarășul Samuil Miku- 
nis, secretar general al P.C. din 
Israel, care își petrece vacanța in 
țara noastră.

La primire a fost de față tovară-

șui Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Convorbirea, care a avut loc cu 
acest prilej, a decurs într-o atmos
feră cordială, tovărășească.

Linie, forma, volum-
într-o industrie

a
FORT GENERAL reportaj de Victor CONSTANTINESCU

SA PREGĂTIM TEMEINIC
PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
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CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
ION GHEORGHE MAURER

În pag. a l!l-a

Noul sistem de salarizare
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majorarea salariilor

„La venituri sporite-

m

Șl de perspectivă 
organizațiilor

Simion DOBROVICI
prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

Tn aceste zile, oamenii muncii din 
județul Vrancea, asemenea celor din 
întreaga țară, își înzecesc eforturile 
pentru îndeplinirea integrală a - pre
vederilor planului de stat pe anul în 
curs și pregătirea în bune condiții 
a producției anului viitor, ultimul din 
actualul cincinal. Un puternic imbold 
at primit organizațiile de partid, toa
te colectivele de muncă prin hotărî- 
rile recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
prin bogăția de idei cuprinse în 
ampla cuvîntare, de deosebită însem
nătate principială și practică, rostită 
la încheierea lucrărilor plenarei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa 
cum s-a relevat în cuvîntarea secre
tarului general al P.C.R., sarcinile 
cuprinse în planul pe anul viitor cer 
eforturi deosebite, dar avem toate 
condițiile pentru a Ie îndeplini Iritru- 
cît prevederile planului pe 1970 sini 
dimensionate în raport cu posibilită
țile reale ale economiei noastre, răs
punzând in același timp cerințelor 
dezvoltării sale in ritm susținut.

Realizarea în condiții optime a a- 
cestor sarcini impune creșterea con
tinuă a rolului organelor și organi
zațiilor de partid în conducerea și or
ganizarea vieții economice, in mobi
lizarea largă a oamenilor muncii la 
înfăptuirea sarcinilor de plan. Por
nind de la această cerință ~ preg
nant subliniată în lucrările' plenarei 
— a mobilizării tuturor forțelor și 
capacităților creatoare ale. maselor, 
comitetul județean de partid își con
centrează eforturile. în aceste ultime 
zile ale anului 1969, spre crearea unei 
cît mai bune temelii prin bi
lanțul anului curent, pentru îndepli
nirea ritmică, încă din primele săptâ- 
mîni, a prevederilor planului pe 
1970. Astfel, rod al eforturilor crea
toare ale colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile economice ale 
județului, principalii indicatori ai 
planului de stat în industrie vor fi 
îndepliniți și depășiți, preliminîn-

du-se totodată o realizare suplimen
tară, la producția globală, de peste 
45 milioane lei, depășirea beneficiilor 
cu 7 milioane lei, iar livrările desti
nate exportului vor cunoaște un

Rafinăria Ploiești, modernă 
nitate a industriei prelucrării ți
țeiului. In imagine : Complexul 
de fabricare a uleiurilor spe

ciale
Foto : Gh. Vințilă

INDUSTRIA JUDEȚULUI ALBA 
A REALIZAT SARCINILE 

PLANULUI ANUAL
Telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceausescu
Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Albi 

au îndeplinit cu 8 zile înainte de termen sarcinile de plan pe acest 
an la producția globală și producția marfă vîndută și încasată.

Cu acest prilej, comitetul județean de partid a trimis o telegramă 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată că, muncind in continuare, 
cu același avînt, colectivele de muncă din întreprinderile județului 
vor putea, realiza, pînă Ia sfîrșitul anului, peste prevederi, o producție 
globală in valoare de 50 milioane lei și o producție marfă vîndută Și 
încasată de peste 49 milioane lei. In perioada care a mai rămas pină 
la încheierea acestui an, se arată în telegramă, întreprinderile jude
țului vor livra peste plan mai mult de 200 tone oțel, importante 
cantități de cupru de convertizor și zinc, 100 tone acid sulfuric, 
1 000 tone produse sodice, 2 550 mașini de cusut, 4 700 mașini de spălat 
rufe, 850 mc placaj, 550 tone plăci fibro'emnoase, 16 000 perechi încăl
țăminte, 239 000 perechi ciorapi, 35 000 tone sare și alte produse. Peste 
80 la sută din depășirea planului de producție se realizează datorită 
creșterii productivității muncii ca urmare a valorificării mai depline 
a rezervelor existente în fabrici și uzine, utilizării cu maximum de 
randament a întregului potențial economic de care dispune industria 
județului.

în încheierea telegramei se subliniază că oamenii muncii din ju
dețul Alba, hotărîți să-și sporească eforturile in vederea perfecționării 
și ridicării întregii lor activități, au luat toate măsurile și silit pe 
depiin pregătiți pentru a asigura trecerea la realizarea sarcinilor do 
plan încă din primele zile ale anului 1970.

(Agerpres)

Timp de 4 Juni 
zile din acest an, 
na de reparații 
Satu Mare a 
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exploatare a i 
camioanelor, 
tînd temporar diverse 
alte lucrări, uzina a 
înregistrat serioase râ- 
mîneri în urmă la pla
nul de producție și ,1a 
oroductivitaiea muncii.

— Există totuși, ga
ranția — acum cînd r.<> 
mai despart doar cîte
va zile de' 1970 — 
că planul va fi rea
lizat, iar restanțele re
cuperate ?

— Desigur. Rezulta
te, de altfel, se văd — 
ne spune tovarășul ing. ■ 
Eineric Lerm, direotjj- 
ru.l ,uzinei. Dacă în’pe
rioada 1—23 noiembrie 
a.c. au fost livrate be
neficiarilor 52 autoca
mioane reparate, în a- 
ceeași perioadă din a-

ceastă lună am 
să expediem 87, 
cu 68 la sută 
mult Acest ritm 
vom mențipe și- chiar
depăși, pentru a atinge 
sarcina de plan în a- 
ceastâ ultimă lună. 
Măsurile pe care le-am 
luat s-au dovedit e- 
ficiente. Astfel 
precizat riguros 
ducția, inclusiv 
gramul de recuperări 
pe fiecare secție în 
parte. Asistența tehni
că în schimbul II este 
asigurată zilnic i 
ingineri sau șefi 
serviciu. Pe cei 
mulți muncitori de 
demontări, 
sim în 
lucrări de recondițio
na re și vopsire.

'Care este perspecti
va ? Deși se întreve
de,-, chiar. In .condițiile ■■
unei aprovizionări cu 
țîrîita — realizarea •. .
planplul anual —. este 
greu de presupus" că 
întreprinderea va pu
tea face față, în condi
ții optime, sarcinilor 
de plan, sporite cu 10 
la sută, din anul vii-

prin 
de 

mai 
■ la 

îi folo- 
prezent la

tor. Dacă în ce 
vește producția pe a- 
nul viitor există la 
ora actuală 'o acoperi
re . cu contracte fer
me, în proporție de 86 
la sută, stadiu] înche
ierii contractelor de 
aprovizionare pe 1970 
este departe de a fi sa
tisfăcător. Aflăm de la 
tovarășul director o 
situație de-a dreptul 
paradoxală — că a fost 
nevoit să refuze sem
narea contractelor de 
aprovizionare cu fur
nizorul — baza Cluj — 
pentru că acesta a sta
bilit cote eronate de 
materiale, cu mult sub 
cerințele reals ale pla
nului uzinei. Lucrul 
fiind încă în stadiu de 
tatonare, intervenția și 
decizia energică a Cen
tralei industriale de 
reparații auto din Mi
nisterul Transporturi
lor nu mai trebuie a- 
îmniltă.

în zilele cînd' *" am 
fost aici, a avut Ioc 
o ședință a comitetului 
de partid pe uzină. în 
care s-au stabilit cîte- 
va măsuri politico-or-

ganizatonce impuse de 
importanța deosebită a 
acestor ultime zile, 
care au mai rămas din 
1969, pentru recupera
rea integrală a restan
țelor, realizarea planu
lui și definitivarea 
pregătirilor pentru a 
asigura deplin succes 
demarajului produc
ției pe 1970 din' prime
le zile. Ele vizează, 
in principal, întărirea 
disciplinei, folosirea 
integrală a timpului 
de lucru, stabilirea 
de sarcini precise pe 
fiecare tehnician, mai
stru, inginer.

Datorită 
execuției și 
defecțiuni 
ve. unele din instala
țiile COMBINATULUI 
PETROCHIMIC PI
TEȘTI nu au intrat 
in funcțiune la timp, 
ceea ce a provocat

întîrzierii 
anumitor 

constructi-

. Octav GRUMEZA 
Gheorghe CÎRSTEA 
Nistor ȚUICU

(Continuare 
în pag. a III-a)

— Există ingineri 
constructori, electro- 
niști. siderurgiști ; 
prin analogie, cineva 
ar putea să vă 
mească inginer 
mobilă. V-ar 
prinde ?

întrebarea am 
sat-o inginerului
nolog Ion Stuparu de 
.la Combinatul de in
dustrializare a lemnu
lui Pipera.

— Nu știu, cred că 
nu... Cînd am venit 
aici știam că voi pro
duce mobilă ; știam 
încă din anii facultă
ții. E nevoie de ingi
ner, dar e nevoie și de 
arhitect, de artist, pen
tru produsele noastre. 
Ele fac parte din mi- 
crouniversul familiar 
al omului și nu pot a- 
vea o înfățișare oare
care. Dorim cu toții să 
ne înconjurăm de o- 
biecte care să fie și 
folositoare și frumoa
se. Iar la noi această 
condiție este îndepli
nită pe scară indus
trială. De la timplar 
si tapițer la inginer și 
arhitect, cu toții ne a- 
plecăm stăruitor asu
pra materialului, 
niilor, culorilor 
creează frumosul.

Asemenea păreri 
despre calitățile func
ționale și estetice ale 
mobilei, despre fru
mosul pe scară indus
trială mi-au fost îm
părtășite apoi și 
arhitectul Gh. 
tehnicianul 
vruș, de 
tehnic, de 
Gh Gramaticu și

cursul vizitei 
pera.

...Atmosfera 
domnește în 
zile la C.l.L.-Pipera 
este ea însăși o ilus
trare elocventă a mul
tora dintre prețioasele 
idei călăuzitoare ale 
recentei plenare a C.C. 
al P.C.R. Se face sim
țită pretutindeni gri
ja pentru folosirea cît 
mai rațională, cu ma- 

-ximum de randament, 
a. capacităților de pro
ducție, pentru micșo
rarea consumurilor de 
materii prime, pentru 
ridicarea productivită
ții și reducerea costu
rilor Aici perfecționa
rea continuă nu e un 
argument de circum
stanță. ci proces di
namic urmărit cu sta
tornică preocupare.

în hală miroase plă
cut : a brad, a fag. a 
uleiuri vegetale, a ră
șini sintetice. La Pi
pera se produc mobi
lă de tipuri diverse, 
binale, plăci înnobila
te. Celelalte unități 
din afara Piperei, care 
aparțin de curind com
binatului. fabrică am
balaje. materiale pen
tru tapițerie, casete 
pentru aparate de ra
dio și televizoare, bu
toaie și chibrituri. A- 
eestea din urmă sini 
produsele unor fa
brici mici care aveau 
nevoie de sprijinul 
tehnico-economic al ți
nui frate mai mare.

O termocentrală mo
dernă pompează in ar-

tere abur și apă fier
binte : lemnul este 
curățat, înmuiat, înno
bilat, uscat, lustruit — 
o parte din aceste 
procese tehnologice fi
ind pur chimice și ne
avînd comun cu tim- 
plăria decît scopul fi
nal. La Pipera am vă
zut și o tipografie. 
Lemnului i se adaugă 
acum noi însușiri do- 
bindite in rotativele 
cu valțuri și cerne
luri. în acea tipogra
fie se imprimă pe o 
hirtie specială grafii 
care sugerează cele 
mai nobile esențe lem
noase sau redau inspi
rate jocuri decorative. 
De aici hirtia este în
ghițită de alte valțuri 
și băi cu rășini, mate
rialul decorativ deve
nind peliculă lucioasă 
izolantă, care se apli
că pe suprafața plăci
lor fibrolemnoase. Apă. 
abur și chimie : o în
gemănare avind drept 
rezultantă înnobilarea 
modernă a lemnului.

Mașinile dau tim- 1 
plăriei — străvechi
meșteșug metamorfo- , 
zat — un dinamism ,
neobișnuit. Cînd a fost , 
dat în funcțiune, cu 
opt ani în urmă, corn- 1 
plexul . industrial de 1 
la Pipera avea un i 
plan ia nivelul zecilor i 
de milioane. Acum se , 
realizează sute de mi- , 
lioane. Ceea ce. anual , 
se traduce în aproape , 
douăzeci de mii de ,

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Președintele Consiliului de Mi

niștri ai Republicii Socialiste 
România. Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază. în vizită pro
tocolară de prezentare, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar

Președmtele Consiliului de 
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit joi după-amiază pe Leonard 
Carpenter Meeker, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
Statelor Unite ale Americii

al R.S.F. Iugoslavia, Iso Njegovan.
La primire- care s-a desfășurat 

într-o atmosferă cordială, tovără
șească- a participat Nicolae Eco- 
bescu adjunct al ministrului aface
rilor externe.

București, în vizită protocolară d« 
prezentare.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Expunem în cele ce ur
mează cîteva: rezultate ale 
unui sondaj făcut între 235 
școlari din țară.

Am ales două mijlocii 
de vîrstă — 14 ani și 18 ani 
— școli generale, licee, 
școli profesionale, din Ca
pitală și localități urbane 
și rurale.

Chestionarul — cuprin- 
zînd 21 de întrebări și com
pletat în prezența redacto
rilor noștri — țintea să 
obțină prin sondaj oglin
direa cîtorva din rezulta
tele muncii de educație a 
tineretului în spiritul 
triotismului socialist, 
pornea de la adevărul 
damental că dragostea 
țară, departe de a fi 
sentiment contemplativ, 
este o forță motrice pre- 
figurînd viitoarea 
tate a tînărului 
păși îrf* viață. De 
educația patriotică, 
firesc, nu e o sarcină re
zervată doar anumitor dis
cipline școlare sau exclu
siv, dirigintelui. ci un 
fluid vital străbătînd toa
te materiile de curs, o 
preocupare a școlii în an
samblu, a părinților, orga
nizațiilor U.T.C., tuturor 
factorilor ce concură la for
marea tînărului.

Din cele 4 935 răspunsuri 
căpătate, i-am prezentat ci
titorului, într-un număr

trecut*) cîteva referitoa
re lă. întrebări de ordin e- 
lementar — populația țării, 
legea ei fundamentală etc. 
Trecem acum Ia aspecte ce 
pot fi considerate mai com
plexe. j

pa-
Se

un

activi- 
ce va 
aceea, 

în chip

Trecutul 
in ajutorul 
prezentului

Două întrebări îi invitau 
pe elevi. : a) să numească 
zece figuri românești care 
au îmbogățit patrimoniul 
culturii, și științei univer
sale : b) să indice domeniul 
de activitate a 12 persona
lități cunoscute ale poporu
lui nostru, menționate de 
chestionar

La a doua întrebare, am 
socotit cîte un punct pen
tru fiecare personalitate 
al cărei domeniu a fost in
dicat corect La prima în
trebare, am fost atenți dacă 
nu cumva între exemplele 
date de elevi figurează și 
numele aflate în chestio
nare. De oildă, un pictor de 
talia lui Nicolae Grigorescu 
sau un compozitor de mă
rimea lui Enescu nu erau 
amintiți de noi, dar pe lis
ta noastră se găseau Aman

») Vezi
8 280
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și Caudella. Dacă elevul nu 
cita pe Grigorescu sau 
Enescu, ci pe Aman sau 
Caudella, am considerat că

el nu s-a ghidat atît după 
cunoștințele personale și. 
criteriul valoric, cît după 
necesitatea de a „umple" 
spațiul cu numele aflate la 
îndemînă, găsite în chestio
nar Numele inedit a fost 
deci notat cu două puncte, 
pe cînd cel repetat — doar 
cu un punct.

Iată rezultatele (cităm 
prescurtat numele școlii)

întrebarea A întrebarea B

. & (v 5; ra «|S c?
Școala 25 c 2-2 25 C0>

Pu
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al = 8 Uh q
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Ind. ușoară Iași 268 920 29.92»/o 180 552 32.60%
99 București 480 640 59.34"/» 242 384 63.02»/,
Tăndărei 303 600 55,00% 122 360 33.88"/»
Nicolina 209 560 37.50% 74 336 22.32"/»
Făurei 482 780 61,81% 367 468 78.61 %
Mihai Viteazu
Miroslava —

453 640 70.78% 279 384 72.68»/,
mecanici 348 560 62,14% 49 336 14,58%

Total 2 543 4 700 53,78% 1 313 2 820 45,38%

Nu media totală importă, 
firește, pentru că un tînăr 
de la școala din Miroslava 
poate fi un bun mecanic și 
fără a ști cine a fost 
Eduard Caudella. Procente
le sînt, deci, mai importan
te pe școli, raportate la

specificu) genului de învă- 
țămînt. Totuși, chiar și la'o 
școală de specialitate — de 
pildă cea de industrie ușoa
ră din Iași — a avea putin
ța să amintești zece mărimi 
de prim ordin ale științei și 
culturii noastre și a indica

în medie mai puțin de 
ni se pare o lacună destul 
de serioasă.

Să nu pornim însă de la 
sentimente, de la dorința 
noastră de a-i vedea pe 
toți elevii răspunzînd optim 
— lucru foarte rar, căci la 
orice examinare, inclusiv 
între adulți. există o neîn- 
lăturabilă posibilitate sta
tistică de eroare și lacune. 
Să ne întrebăm DE CE — 
mai ales la o școală cu pro-

(Continuare în pag. a Il-a)

rior al muncii noastre,

a minerilor"

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumesc în modul cel mai călduros Dumneavoastră. Co
mitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România și poporului prieten român pentru felicită
rile cordiale adresate cu prilejul zilei naționale și vă transmit 
cele mai bune urări.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră că relațiile de prie
tenie și colaborarea dintre țările și partidele noastre vor con
tinua să se dezvolte spre binele popoarelor noastre și în intere
sul socialismului, progresului și păcii în lume.

IOSIP BR.OZ TITO

I
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jFAPTUL!
'DIVERS

In înHQcerea patriotică interjudețeană

La scăldat, în | 
decembrie! |
, Iarna, care și-a Întins mantia I 
albă peste toată țara, provoacă 
multe necazuri conducătorilor > 
auto. (Mai ales acelora care nu i 
respectă normele de circulație).
Iată ce a pățit Depner Man- I 
fred, posesorul autovehiculului 
1 BV 5 919. Omul circula cu vi- | 
teză excesivă pe varianta Co- I 
marnic, de la Sinaia spre Plo- • 
iești, cînd s-a pomenit, cu ma- I 
șină cu tot, în apa Prahovei. I 
Baia neașteptată nu credem că-i | 
va fi plăcut amatorului de vi
teză, care a scăpat teafăr. Cu o 
învățătură de minte nădăjduim 
totuși că s-a ales. Și el și alții. '

Unde-i lege...
Înțelegem indignarea oameni- 

lor legii din cadrul procuraturii I 
locale Alexandria. Corecți, ei I 
veghează la aplicarea și respec- I 
tarea legalității in orice impre- ■ 
jurare. Iată insă că doi „co
legi" ai lor — procurorii Tudor I 
Velea și Horia Popescu — au 
nesocotit flagrant calitățile mo- I 
rale și profesionale ale procu
rorului, săvârșind fapte în to- • 
tal dezacord cu funcția pe care | 
o dețineau. Ei au acceptat mită ■ I 
de la Constantin Birleanu și A- | 
lexandru Tudor el din comuna 
Băbăița (Teleorman) in scopul I 
transferării unui dosar... penal, I 
la comisia de judecată. Ulterior, • 
deplasindu-se la cooperativa a- ■ | 
gricolă Frăsinet, comuna Băbăi
ța, procurorul Horia Popescu a | 
cerut președintelui comisiei de . 
judecată registrul de evidență, I 
din care a rupt (! ?) fila pe care I 
figura învinuitul Constantin Bir- ■ 
leanu. Pentru faptele lor (Tu- I 
dor Velea mai este anchetat 
pentru un caz de luare de mită, | 
caz relatat in cadrul rubricii , 
noastre), amândoi vor fi pedep
siți conform legii.

Cu ocaua 
mică

Pentru a evita reducerea nu
mărului de turisme conform 
normelor legale și pentru a be
neficia de cote de benzină neli
mitate, -multe unități economice 
aii transformat mașinile, — mai 
ales cele din categoriile I.M.S. 
și autocamionete — în catego
ria autocamioanelor, angajîn- 
du-se să le exploateze Ia trans
portul mărfurilor. însă schimba
rea în categorie au făcut-o doar 
de ochii lumii, pentru că în 
realitate le folosesc tot ca auto
turisme, pentru transportul to
varășilor Cutare, Cutărică și Cu- 
tărescu. Organele de resort au 
găsit, în această situație, mai 
multe autocamionete aparținînd 
Uniunii județene a cooperative
lor meșteșugărești Cluj. Aseme
nea constatări s-au făcut și în 
alte județe. Așadar, între ma
șina mică și mașina mare, se 
ridică un... semn de întrebare. 
Să nu-1 lăsăm să crească 1

Vă supra- 
vegheați 
copiii ?

Nesupravegherea copiilor poa
te duce la deznodăminte tragi
ce. Dottă intimplări, recent pe
trecute, atrag atenția — pentru 
a cita oară ? — asupra acestui 
aspect. Primul caz s-a petrectit 
in satul Lunca la Tisa (Mara
mureș). Plecind după treburi, 
soții Lazarciuc au lăsat, incuiați 
in casă, doi copii, in virstă de 2 
și 3 ani. Rămași singuri, copiii 
au scos cițiva tăciuni din sobă, 
de la care s-a aprins întreaga 
încăpere. Amindoi au murit as- 
fixiați, In mod asemănător s-a 
produs și incendiul din strada E- 
rou lancu Nicolae 26 din Capi
tală, in urma căruia și-a pier
dut viața micuța Lizica Cioba- 
nu, in virstă de 4 ani. Desigur, 
dincolo de compasiunea firească 
pe care asemenea intimplări sînt 
de natură să o stirnească, se im
pune, legitim, întrebarea : cum 
vă supravegheați copiii ?

„Autografe44 
pe... frunze

Există, din păcate, cetățeni 
care, în dorința de a-și imor
taliza existența, nu pregetă să 
deterioreze bunuri obștești. 
Le-ați întilnit și dumneavoas
tră numele pe zidurile monu
mentelor istorice, pe arborii din 
parcuri, pe bănci și-n cite alte 
locuri se văd tot felul de „au
tografe". Recent, am avut sur
priza să le descoperim pe... 
frunzele unor plante exotice a- 
flăte în sălile de așteptare din 
gara Slatina. Din pricina aces
tor încrustații, plantele, 'greu a- 
climatizate la noi, sînt pe cale 
să se usuce. O dată cu ele sînt 
amenințate cu dispariția și nu
mele încrustate cu atîta miga
lă. De aceea și consemnăm ci- 
teva dintre ele : Sandu Buncet, 
Doru S., Tanța Mariuc etc., etc. 
Pînă nu-i prea tîrziu. Se știe că 
„vorbele zboară, cele scrise ră- 
min".

Rubricd redactata de :
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților

LScînteii"

J

RĂSPUNDEREA CETĂȚENEASCĂ
elementul dinamic al acțiunilor

La începutul acestui an, chemarea Consiliului popular al județului 
Galați, adresată tuturor consiliilor populare, a făcut înconjurul țării, 
invitînd edilii orașelor și satelor la o activitate susținută de bună gos
podărire și înfrumusețare a localităților urbane și rurale. Acum, în 
preajma sfirșitului de an, dorind să împărtășească cititorilor săi mo
dul cum și-a onorat angajamentele cuprinse în chemare județul care 
a declanșat această largă întrecere patriotică, ziarul nostru, prin co
respondentul său județean, s-a adresat tovarășului LEONARD STOIAN, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al 
județului Galați.

— Vreau să precizez de la bun în
ceput — ne-a spus interlocutorul — 
că angajamentele inițiale, cuprinse 
în chemarea județului nostru, au fost 
substanțial majorate după dezbate
rea lor în cadrul sesiunilor consi
liilor municipale, orășenești și co
munale și cu masa largă a cetățeni
lor. Acum, cînd facem bilanțul, gă
sim dorințele cetățenilor materiali
zate : nu numai că angajamentele au 
fost îndeplinite, dar multe din ele 
au fost chiar substanțial depășite.

— Care considerați că sînt, pe 
planul economiei locale, princi
palele realizări cu care se pre
zintă județul Galați la acest bi
lanț 1

— Dintre rezultatele obținute în 
domeniul industriei locale, gospodă
riei comunale și activității de con
strucții, aș cita : realizarea, de către 
unitățile de industrie locală și gos
podărie comunală, a unui volum de 
producție și prestații de servicii că
tre populație, peste sarcina pla
nificată în valoare de 19,1 mi
lioane lei, față de 4,1 milioane lei 
cit a fost angajamentul, cu econo
mii suplimentare la prețul de cost 
de circa 5 milioane lei (față de 3,1 
milioane lei prevăzut în angaja
ment) : de asemenea, au sporit cu 
8 851 000 lei acumulările bănești pes
te sarcina de plan (față de 5 mili
oane lei angajament) prin introduce
rea unui regim sever de economii în 
activitatea întreprinderilor și orga
nizațiilor economice locale, cît și prin 
mai buna punere în valoare a rezer
velor existente.

Urmărind traducerea în viață a u- 
neia din indicațiile date de conduce
rea partidului și statului nostru, și 
anume o mai bună punere în va
loare a posibilităților economice lo
cale, noi am reușit să diversificăm 
și să dublăm, față de 1968, producția 
de prefabricate din 
domeniul <. 
și al altor obiective 
social, deși activitatea 
construcții a fost handicapată de ne- 
cesitarea refacerii „din mers" a unor 
proiecte, pe baza indicațiilor primi
te privind gradul de confort al lo
cuințelor, totuși ne prezentăm cu 
sarcinile de plan îndeplinite : s-au 
construit in județ 2 836 de aparta
mente, o policlinică și o creșă cu .96 
de locuri in municipiul Tecuci, un 
cabinet stomatologic la Galați, s-a 
realizat încălzirea/centrală la liceul 
din Tg. Bujor etc. In activitatea de 
construcții și a industriei locale s-au 
economisit 423 tone de metal, prin 
folosirea unor oțeluri de calitate su
perioară. Aș cita, de asemenea, a- 
menajarea plajei Brateș din Galați, 
unde s-au executat lucrări de 7 mi
lioane lei, fără a solicita fonduri de 
investiții. Importante lucrări au fost 
realizate prin muncă patriotică, a că
ror valoare totală depășește cu 21.8 
la sută cifra de 100 milioane lei, cît 
figura în angajamentul nostru.

— V-am ruga să înfățișați ci
titorilor și cîteva din rezultatele 
pe care le-ați obținut in îndepli
nirea angajamentelor cu privire 
la îmbunătățirea deservirii popu
lației prin rețeaua comerțului de 
stat și cooperatist și unitățile 
prestatoare de servicii.

— Aș enumera, la acest capitol, 
următoarele : asimilarea de către in-

dustria locală a 51 de produse noi 
de uz casnic și gospodăresc, în sco
pul mai bunei satisfaceri a cerințe
lor populației ; modernizarea și în
ființarea a 12 unități comerciale ; 
darea în folosință, in munici-

care circumscripție electorală — s-a 
urmărit cu perseverență ducerea lor 
la îndeplinire. Membrii comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean au fost repartizați să răspundă 
direct de obiectivele mai importan
te cuprinse in chemare, să ajute în 
mod concret consiliile populare la 
mobilizarea deputaților, a maselor de 
cetățeni 
propuse, 
varășii 
zațiilor 
cei care
mică sarcină în legătură cu realiza
rea obiectivelor propuse, erau che
mați și puși să raporteze cum se a-

an constituie o zestre bogată, pe 
care dorim s-o utilizăm și mai bine, 
și mai fructuos în anul care vine.

— Pentru că ați pomenit de 
anul viitor, v-am ruga să ne 
spuneți ce proiecte aveți...

î beton. In 
construcției de locuințe 

de interes 
trustului de

la înfăptuirea obiectivelor 
Primarii comunelor, to- 

din conducerea organi- 
de masă; deputății, toți 
aveau de îndeplinit o cit de

Convorbire cu ing. Leonard STOIAN 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular 

județean Galați

piile Galați și Tecuci, a noi spații 
comerciale însumînd 4 000 mp și a 
unei piețe noi în cartierul Țiglina III 
(Galați) ; calificarea, prin cursuri de 
scurtă durată, a l 200 de lucrători o- 
perativi pentru comerț ; înființarea în 
mediul rural a încă 11 magazine să
tești și crearea a 103 secții pentru , 
prestări de servicii. De asemenea, 
rețeaua de electrificare de joasă ten
siune a fost extinsă în sate cu 40 
km peste sarcina planificată, fiind 
racordate la rețea încă 3 624 de gos
podării țărănești.

— Ne-ați înfățișat tabloul unui 
bilanț rodnic, la ale cărei înfăp
tuiri un cuvînt greu l-a avut, 
fără îndoială, munca desfășura
tă de consiliile populare, sub 
conducerea și îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid. 
De aceea, v-am ruga să vă refe
riți la cîteva din metodele folo
site de consiliile populare in or
ganizarea transpunerii in practi
că a sarcinilor asumate.

— Dacă ar fi să rezum metodele 
folosite, ar trebui să spun că am în
ceput printr-o largă popularizare a 
obiectivelor întrecerii, a importanței 
realizării lor, că am urmărit ca fie
care consiliu popular să analizeze cu 
răspundere care va fi partea sa de 
contribuție la înfăptuirea obiective
lor propuse, că — o dată sarcinile 
concret stabilite pînă la nivelul fie
cărui deputat, al cetățenilor din tie-

chită de îndatoririle asumate. Toate 
mijloacele muncii politice de masă, 
presa locală, adunări ale Frontului 
Unității Socialiste au fost utilizate 
cu succes pentru a populariza ex
periența valoroasă, pentru a crea un 
climat de emulație, pentru a stimula 
ambiția cetățenilor fiecărei localități 
de a nu rămîne în urmă în această 
largă acțiune de interes patriotic. în- 
tr-un cuvînt, n-am lăsat nici un mo
ment ca lucrurile să se desfășoare 
„de la sine", ci am făcut totul pen
tru a organiza temeinic fiecare ac
țiune, urmărind perseverent finaliza
rea ei, menținînd mereu treaz spiri
tul întrecerii. De ce n-am mărturisi, 
acest stil de muncă a fost generat 
și de marea răspundere pe care o 
simțeam cu toții, de dorința ca la 
încheierea bilanțului acestei între
ceri, care a cuprins întreaga țară, 
județul Galați să se prezinte în plu
tonul fruntaș. Și pe această linie 
sîntem hotărîți să îndeplinim sarci
nile trasate de recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., asigurînd cunoașterea te
meinică de către comuniști, de către 
toți oamenii muncii, a hotărîrilor de 
partid și de stat, a tuturor acțiunilor 
pe care intenționăm să le întreprin
dem, încît să sporească spiritul lor 
de inițiativă, să fie și mai puternic 
atrași Ia îndeplinirea hotărîrilor 
luate, ceea ce ne va întări legăturile 
cu masele largi și va contribui la a- 
dîncirea democrației socialiste. Pen
tru noi. experiența căpătată în acest

— Mai întîi, vreau să fac o preci
zare. Am vorbit pînă acum de rea
lizările noastre, de bilanțul întrecerii 
pe acest an, bilanț care ne bucură, 
fără îndoială. Cu toate realizările, 
sîntem însă pe deplin conștienți că 
ar fi fost destul loc și pentru mai 
mult, și pentru mai bine. O dovedeș
te însuși faptul că propriile noastre 
angajamente,, substanțial majorate la 
unele capitole, au fost depășite în 
multe domenii. Am în vedere, de a-, 
semenea, și activitatea de construcții. 
Fără a nega influența pe care au a- 
vut-o unii factori care n-au depins de 
noi, chiar și cu aceste greutăți activi
tatea constructorilor se putea desfă
șura în condiții mult mai bune. De 
asemenea, cu toate că am realizat 
mult în ceea ce privește lărgirea re
țelei comerciale și a serviciilor, mai 
avem încă destule de făcut pentru a 
ridica la nivelul exigențelor crescîn- 
de ale populației nivelul acestor 
servicii. Propria experiență ne-a în
vățat că nu-i de ajuns să creezi ma
gazine moderne, localuri bine utila- 

■te, ateliere bine înzestrate. Este ne
cesar ca toți cei care răspund de 
administrarea și activitatea lor să-și 
facă în mod exemplar datoria.

Mai avem apoi comune, sate — 
e drept, puține la număr — unde spi
ritul gospodăresc al edililor încă n-a 
fost in stare să fructifice toate po
sibilitățile. Sînt concluzii pe care 
le-am tras și de care vom 
ține neapărat seama în anul viitor. 
Și, pentru că vorbim de anul viitor, 
vreau să închei spunîndu-vă că, în 
domeniul mai bunei gospodăriri și în
frumusețări a localităților județului, 
fiecare consiliu popular a și întocmit 
planul lucrărilor și acțiunilor pe care 
le va întreprinde, studiind cu mult 
măi mare atenție nevoile satelor, ale 
comunelor, ale orașelor, condițiile și 

.posibilitățile de care dispun.
Pornim în anul 1970 mobilizați de 

sarcinile stabilite de recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului, hotărîți să traducem neabătut 
în viață sarcinile de mare răspun
dere ce ne revin în toate domeniile 
de activitate, pentru a încheia ulti
mul an al actualului cincinal cu re
zultate demne de epoca în care trăim.

Convorbire realizată de 
Stelian SAVIN
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ț Agențiile Oficiului Național de < 
l Turism din întreaga țară au puș 

în vînzare locuri pentru odihnă —
1 în stațiunile Bușteni, Sinaia, Pre

deal, Borsec, Sovata, Tușnad, Lacul 
Roșu și pentru tratament balnear — 
la Călimănești, Căciulata, Olănești, 
Govora. Sovata, Borsec, Vatra 
Dornei, Slănic Moldova, Pucioasa. 
Sinaia, Herculane, 1 Mai, Bazna, 
Ocna Sibiului, Sîngeorz. Buziaș, E- 
forie-Nord — în seriile din trimes
trul I 1970. Posesorii de bilete 
la O.N.T. beneficiază de tarife 
duse Ia cazare și masă și de o 
ducere cu 50 la sută la tariful 
transport pe C.F.R. și I.R.T.A.

De asemenea, se asigură cazare 
gratuită și 50 la sută reducere la 
costul mesei pentru copiii pînă la 
7 ani (dacă nu se solicită pat se
parat) reducere la cazare cu 50 
la sută pentru copiii între 7—14 ani.

I

I
I

• Sînt exact patru ani de cînd 
am obținut de la D.G.G.L. (Direc
ția generală de gospodărie locativă) 
aprobare pentru repararea imobi
lului in care locuiesc. Anul trecut, 
după multe insistențe, s-au execu
tat, de ochii lumii, unele reparații, 
totalizînd un volum de mai puțin 
de jumătate din cit era necesar. 
Dar nu numai atît. Principala lu
crare — repararea acoperișului — 
s-a făcut de mîntuială, astfel încît 
în timpul ploilor căzute recent am 
avut din abundență, în încăperi, 
apă... filtrată, prin tavan și pe
reți.

Am continuat să sesizez D.G.G.L. 
în legătură cu această stare de lu
cruri. Sesizarea mea a fost găsită 
întemeiată. Am așteptat, după a- 
ceea, să se execute remedieri la 
reparațiile făcute anul trecut (re
medieri necesare nu numai la aco
periș, ci și la instalațiile de apă și 
electrice). Spre marea mea uimire, 
în loc de meșteri, mai zilele trecute 
am primit drept plocon, de la 
D.G.GL., o adresă (nr. 10G4 din 
12-XII-19G9) prin care mi se face 
cunoscut că I.C.R. „Floreasca"... a 
executat toate remedierile solicitate 
de mine...Mai glumește omul, dar 
nici chiar așa !

Liviu BURDICHI
str. Depârâțeanu 39 
Sectorul 8 
București

• La școala generală Sinea Nouă 
ne desfășurăm activitatea 12 cadre 
didactice. Cu toții am dori, mai 
ales acum, în vacanță, să desfă
șurăm activitate și la căminul 
cultural, dar... Căminul nu este 
încălzit, în încăperi se face cură
țenie din joi in paști. Directorul 
căminului, lancu Lăzăroiu, trece 
pe la instituție din lună în lună, 
dacă se intîmplă și aceasta. Iar a- 
tunci cînd vine, stă întotdeauna cu 
mîna pe clanța ușii, pentru a nu 
pierde mașina spre casă. De doi 
ani de cînd deține această funcție 
n-a participat la organizarea nici 
unei acțiuni culturale împreună cu 
cadrele didactice și nici măcar n-a 
asistat la vreo manifestare cultu- 
ral-artistică. Și doar nu este direc
tor onorific ! Ce părere are, des
pre toate acestea, comitetul jude
țean pentru cultură și artă ?

Prof. Ion DEBU
directorul școlii generale 
Sinea Nouâ 
județul Brașov

• La 2 august a.c. am cumpă
rat de la magazinul O.C.L. din 
Moldova Nouă o garnitură de mo
bilă „Camelia", produsă de fabrica 
de mobilă din Reșița, Dar, deși am 
întrebuințat-o 1 în cele mai bune 
condiții, nu după mult timp am 
avut următoarele surprize neplă
cute : unele piese s-au descleiat, 
furnirul de pe altele s-a umflat 
sau a crăpat și s-a cojit, șifonie
rul și-a pierdut aproape tot lus
trul ș.a.m.d. în această situație, 
m-am adresat conducerii O.C.L., 
care, văzind despre ce e vorba, 
m-a îndrumat să sesizez toate a- 
cestea conducerii fabricii producă
toare, La 11 noiembrie am trimis o 
scrisoare conducerii întreprinderii 
respective și de atunci... tăcere de
plină. O fi ea tăcerea de aur, dar 
în cazul meu zicala aceasta nu se 
potrivește. Nu de altceva, dar e pă
cat de cei 9 500 de lei pe care i-am 
dat pe această mobilă, care se a- 
flă acum într-o stare de plîns.

Constantin CONSTANTINESCU 
blocul 20, sc. III, ap. 12 
Moldova Veche 
județul Caraș Severin

• Iată un caz care atrage aten
ția asupra modalităților greoaie și 
complicate de dezdăunare materi
ală a cetățenilor păgubiți de că
tre unii funcționari. Consiliul mu
nicipal al sindicatelor București, 
care a cercetat sesizarea lui 
Gheorghe Viespe din Bîlteni, jude
țul Gorj, adresată redacției, ne in
formează că întîrzierea înaintării 
dosarului de pensionare de inva
liditate al acestuia „a fost provo
cată de neglijența unei curiere de 
la întreprinderea S.U.C.T. Bucu
rești". Din răspuns aflăm că res
pectiva curieră a expediat dosarul 
abia la 20 septembrie a.c., în loc 
de 24 aprilie, cînd îi fusese încre
dințat, adică după aproape 5 luni 
de zile (în paranteză fie spus, fap
tul pare de^a . dreptul incredibil, 
Dar pe semne că la S.U.C.T. Bucu
rești este obiceiul ca acte de va
loare să fie lăsate pe seamă cu
rierilor și nici un alt funcționar 
să nu se sesizeze de dispariția lor. 
Pentru toate, nu răspunde decît... 
acarul Păun !).

Dar o dată săvîrșită greșeala, să 
vedem cum poate fi reparată : „în 
această situație, unitatea trebuind 
să răspundă pentru greșeala sala
riatei sale (sic !), tov Gheorghe 
Viespe (invalidul, care nu se 
poate deplasa din localitate 1) ur
mează a se adresa comisiei de ju
decată din unitate, solicitînd des
păgubirea sa pentru drepturile de 
care a fost lipsit, această despă
gubire urmînd apoi a fi imputată 
salariatei, care, de fapt, nu mai 
lucrează in întreprindere (?!) Ceea 
ce, mai pe șleau spus, ar fi tot 
una cu... „prinde orbul, scoate-i o- 
chii 1“ își dau seama oare forurile 
tutelare ale acestei întreprinde ■> de 
grava lipsă de răspundere fi îni- 
festată aici ? N-ar fi oare caziii să 
intervină pentru a vedea cauzele 
care generează o asemenea stare 
de lucruri intolerabilă ?
• Cu cîteva zile în urmă, a tre

buit să merg urgent, pentru unele 
treburi, la București. Am plecat 
din Cîmpulung-Argeș cu trenul de 
ora 2 și 17 minute. Călătoria pînă 
la București, însă, a fost un ade
vărat chin din cauza frigului. Cînd 
am plecat din gară, în comparti
mentele vagoanelor era mai frig 
decît afară. Speram însă, ca pe tra
seu radiatoarele să se încălzească. 
Dar degeaba. Ni s-a spus că nu 
funcționează instalația de încălzire. 
Așa se face că la București am 
ajuns (după o întîrziere de aproape 
2 ore) înghețați tun. De ce C.F.R.-ul 
pune in circulație, acum pe timp 
de iarnă, vagoane necorespunză
toare, ale căror instalații de încăl
zire nu funcționează ?

Ion SIMION
Lîmpulung 
județul Argeș

• Dumitru Nan din Dej ne-a 
scris că nu de mult în acest oraș a 
fost dat în folosință un nou com
plex comercial, ale cărui magazine 
însă (de încălțăminte, confecții, 
mercerie etc.) funcționează după 
un program ce nu este în concor
danță cu timpul liber al cumpără
torilor, fiind deschise numai di
mineața. Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Dej constată și consideră că sesi
zarea este întemeiată. în mod nor
mal după o astfel de considerație, 
ar trebui să urmeze și măsurile în 
consecință. în loc de aceasta ni se 
răspunde fără nici un echivoc : 
„programul zilnic de deschidere (a 
magazinelor — n.n.) nu se poate 
modifica...". De ce ? „Din cauza ne- 
racordării rețelei de curent în in
cinta imobilului respectiv". Cînd se 
va executa oare acest racord ?

de către in-

(Urmare din pag. I)

fii practic, productiv — 
este important să se cu
noască bine contribuția a- 
dusă în lume de factorul 
românesc ? Oare dorim a- 
cest lucru numai pentru că 
e vorba de „ai noștri" ? E- 
vident, intră în joc aici și 
criterii strict practice : cu
noașterea marilor noastre 
personalități nu este numai 
o chestiune de mîndrie 
patriotică, ținînd de sfera 
sentimentelor, ci și de in
finite consecințe în viața 
socială, productivă a țării. 
Este vorba de raportul în
tre imitație și creativitate, 
între pasivitate și energie i 
ni se întîmplă și azi — 
cum s-a reamintit la ultima 
plenară a C.C. — să ve
dem lucrări de mare valoa-^ 
re originală tărăgănate , și 
supuse Ia un șir lung de 
vize care le îngreunează 
realizarea practică. în con
dițiile unei țări lipsite 
pînă de curînd de întregi 
ramuri importante de pro
ducție și avînd încă de e- 
fectuat un efort serios de 
industrializare, problema 
încrederii tînărului în ta
lentele și capacitățile crea
toare ale poporului, în fap
tul că se poate face prin 
forțele noastre cutare și 
cutare lucru este o proble
mă vitală.
x Dacă prezentăm tine
rilor tabloul general al ță
rii ca pe o idilă pastorală, 
patriotismul lor va fi un 
sentiment fără mare capa
citate de acțiune practică; 
dacă le arătăm dinamis
mul și lupta îndîrjită pe 
care a cerut-o și o cere 
fiecare pas al progresului, 
patriotismul lor socialist se 
va forma ca un sentiment 
—dinam, nu de contempla
re (fie ea și admirativă), 
ct de Implicare personală 
și acceptare lucidă a unor 
sacrificii vremelnice, nu de 
dragul ascetismului, ci al 
scopului social înalt.

Din acest punct de vede
re, putem aduce o masivă 
corectare concluziilor care 
s-ar putea desprinde din 
statistica de mai sus. Nu 
ne interesează atît numă
rul — dacă tinerii și-au

fixat în memorie zece nu
me mari — cît ne intere
sează calitatea să cu
noască două-trei vieți de 
oameni celebri, în drama
tismul acțiunii lor, în di
namica luptei cu condițiile 
grele existente altădată.

Intre profesie 
și „funcție". 
Intre a crea 
și a căpăta

I-am întrebat pe elevi 
cîți bani au cheltuit pă
rinții lor pe rechizite și 
manuale. Era o întrebare 
înșelătoare, pentru că pu
nea laolaltă două grupe 
diferite de obiecte — une
le gratuite, celelalte plă
tite. Am vrut să verificăm 
astfel nu numai dacă șco
larii știu că manualele le 
sînt date gratuit de către 
stat, dar și măsura în care 
ei cunosc eforturile depu
se de părinții lor pentru 
a-i ajuta să traverseze pe
rioada studiilor.

Majoritatea zdrobitoare a 
răspunsurilor sînt pe de
plin satisfăcătoare. _ Mulți 
elevi au depășit simplul 
răspuns, folosindu-se de a- 
cest prilej pentru a-și ex
prima recunoștința.

Să vedem acum măsura 
în care acest sentiment le
gitim de recunoștință „tre
ce pragul", se transformă 
în hotărîre de a acționa 
la fel. a face eforturi si în 
favoarea altora, a colectivi
tății.

In acest scop, le-am pus, 
printre altele, următoarele 
întrebări:

— Ce profesie are tatăl? 
Dar mama? Ați dori să a- 
veți aceeași profesie? 
Dacă da, de ce? Dacă nu, 
de ce?

— Ce ați dori să faceți 
(să inventați, să creați ele.) 
care să ajute la progresul 
rapid al țării?

Cel mai adesea nu nu
mai tînărul, dar și părin
tele dorește ca odrasla lui 
să încerce „altceva". Exis

tă o atracție a noului ac- 
ționînd foarte des chiar șl 
asupra adulților care s-au 
„realizat" în viață.

Pronunțîndu-se aproape 
toți în direcția altei me
serii decît aceea a părinți
lor lor, elevii liceului „Mi- 
hai Viteazul" au invocat în 
marea majoritate motive 
pozitive : mă pasionează 
mai mult altă profesie, mi 
se potrivește mai bine etc.

Acest mod de a gîndi 
coincide cu răspunsurile 
date în ce privește caile 
prin care tînărul respec
tiv ar dori să contribuie la 
progresul, țării. De la cele 
mai „adolescentine" (elevul 
C.V.O. scrie: „Doresc să 
găsesc antidotul cancerului

Alte țeluri pe care ți 
le propun tinerii (cele in
dicate fără inițiale sau 
pseudonime sînt nesemna
te) :

„O nouă formă de obți
nere a energiei cît mai 

■ieftină și cît mai multă."
M.C.: „Chimizarea petro

lului. Cred că prin aceasta 
voi participa într-un fel 
la progresul țării."

„Aș dori să reunesc spe
cialiști din diferite dome
nii și să experimentăm îm
preună o nouă metodă pe
dagogică cu copiii mici de 
2—3 ani."

Liana I. : „Nu neapărat 
invenții. Să fiu un bun 
constructor (Cred că dacă 
toți ar fi foarte buni, ar fi

celelalte treburi care tre
buie făcute."

Precizăm că am citat 
mai ■ ales răspunsuri ale 
unor elevi ce nu indică nici 
un fel de creație sau aport 
propriu spre care ar nazui. 
Dorința unui cîștig mai bun 
și chiar a unei funcții nu 
e în sine un lucru rău, iar 
evitarea muncilor dificile, 
dacă uneori înseamnă lene
vie, alteori poate constitui 
un impuls spre simplifica
re și randament maxim cu 
efort minim ; răspunsurile 
invocînd salariul sau ușu
rința unei munci sînt ne
gative doar pentru că do
rința de răsplăți și avanta
je nu se însoțește de o do
rință (dacă nu chiar egală,

tablou dinamic, în care 
competența, spiritul de răs
pundere, disciplina, pentru 
a izbîndi, au de depus un 
efort nobil, dificil și fru
mos, tînărul se simte soli
citat, mobilizat, simte că 
se face apel Ia cele mai 
bune calități ale lui. Ti
nerii dau azi un aport plin 
de însuflețire în toate do
meniile de activitate: . A-l 
face pe școlar să simtă cît 
de mult poate fi influența
tă balanța generală prin ca
litățile personale ale fiecă
ruia, prin hotărîrea cu care 
le pune în valoare spre bi
nele patriei — iată premi
sa oricărei educații mili
tante.

Tinere, ce știi despre viitorul teu ?

și să dezleg enigma farfu
riilor zburătoare") pînă la 
cele mai sobre („în do
meniul meu viitor cunosc 
încă prea puține ca să pot 
spune realist ce doresc să 
inventez"), răspunsurile 
clasei a XII-a E ne dau o 
gamă vastă de intenții con
structive. Iată cîteva.

Eleva D. I. Rădulescu 
scrie, printre altele:

„Mă voi dedica meseri
ei mele cu devotament... 
Doresc cu tot dinadinsul ca 
țara noastră să se dezvolte 
și uneori mă necăjesc co
pilărește cînd văd că dez
voltarea noastră rapidă nu 
e totuși atît de rapidă pe 
cît aș dori-o eu. Mă. conso
lez cu ideea că peste cinci 
ani o să ajut și eu efec
tiv la ridicarea țârii noas
tre și o să-mi dau seama 
mai bine în ce^ măsură ob
stacolele pot fi învinse mai 
lesne, ca să ajungem mai 
rapid la nivelul țărilor 
celor mai avansate."

mult mai bine și pentru 
țară.)"

Sergiu : „Așa ceva (o In
venție proprie — nota red.) 
cred că nu poate, fi creat 
de individ ca persoană sin
gulară. Aș dori corelații 
mai intense între toate ac
tivitățile."

O parte dintre copii își 
doresc* însă altă meserie de
cît a părinților nu din ra
țiuni afirmative întrebați 
ce ar dori să creeze pentru 
mai binele țării, ei răspund 
scurt „nu m-am gîndit", dar 
în schimb s-au gîndit foarte 
precis de ce nu vor să ur
meze profesia părinților. 
Iată cîteva răspunsuri ale 
școlarilor lăcătuși din Ni- 
colina :

M. B (care semnează de 
fapt cu numele întreg) : 
„Tata este președinte la 
C.A.P Mi-aș dori o func
ție mai mare."

M M „Nu doresc să am 
aceeași profesie, pentru că 
• mult mai dificilă decît

dar măcar cît de mică) de 
a crea, a contribui.

Mentalitatea aceasta este 
adesea adusă „de acasă", de 
la adulți care, prin modul 
de a gîndi și a se comporta, 
îi influențează pe copii în 
spiritul egoismului arivist.

Școala e chemată să con
trabalanseze cu torță de 
convingere aceste influen
țe nocive, însuflețindu-l 
pe elev cu conștiința utili
tății sociale, a datoriilor ce
tățenești și morale față de 
colectivitate. Cum se poa
te dobindi un aseme- 

, nea rezultat ? Documen
tele de partid, cuvîntă- 
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt un bun 
exemplu de mobilizare a 
forțelor sufletești, a ener
giilor • în asemenea aocu- 
mente, tabloul țării și al 
realizărilor ei se însoțește 
cu o apreciere lucidă a 
greutăților de învins, a căi
lor și metodelor de rezol
vare. Infățișîndu-i-se un

0 propunere: 
aparatul de 
preintimpinat 

greșelile 
oamenilor

Din fericire, la școlile 
cuprinse in sondaj, răs
punsurile de genul egois
mului excesiv sînt în
tr-un procent restrîns. Na
tural, personalitatea evo
luează : mulți dintre e- 
levii care au dat răspun
suri dezamăgitoare, mîine, 
în colective bune de mun
că, vor putea evolua pozi
tiv Dar cît, de bine ar fi 
să putem introduce în via
ța părinților și a corpului 
didactic aparatul miraculos 
pe care ni-1 propune un 
elev (18 ani. nesemnat) :

„Aș dori să inventez un 
aparat care să poată desco

peri anticipat greșelile pe 
care sîntem în curs de a Ie 
face."

Intre copiii de 14 ani a- 
bundă dorința de a născoci 
mai ales mașini. Industria
lizarea socialistă a pus o 
pecete puternică și sănă
toasă asupra generației de 
mîine, care nu poate con
cepe progresul fără cheia 
într-adevăr indispensabilă 
a construcției de mașini.

Cît despre calitatea răs
punsurilor, ea diferă după 
înzestrarea copiilor, după 
fantezia lor. E comică deza
măgirea unei fete (13 ani ; 
semnează „Clara Varner"): 
„Pînă acum mi-am dorit să 
descopăr cauza cancerului, 
dar acum, cînd virusul 
cancerului a fost găsit, 
trebuie să mă mai gîndesc". 
(Intr-adevăr_, au apărut 
deunăzi știri despre iden
tificarea unui virus, dar, 
dragă Clara, mai e loc des
tul și pentru aportul tău).

în sfîrșit, o grupă mai 
rară — dar foarte prețioa
să — este reprezentată de 
răspunsul lui Petre Mărun- 
țelv (13 ani), care în locul 
invențiilor ipotetice rapor
tează laconic ■ „Pînă in 
prezent am reușit să con
struiesc un aparat de radio 
cu 3 tranzisloare, iar în 
prezent lucrez Ia altul cu 4 
tranzistoare, reflex în con
tratimp."

Sentimentul general pe 
care îl ai la citirea 
acestor răspunsuri este 
poate cel mai bine rezumat 
de fata care își alege pseu
donimul ..Sorina Medv" :

„în tot timpul ne înso
țește partidul și ne con
duce spre viitor, dar și noi 
trebuie să ajutăm la crea
rea acestui viitor, deocam
dată învățînd. Atunci cînd 
am să mai cresc, am să în
cerc. să ajut țara cu toate 
forțele mele."

PARTIDUL COMUNIST 
ȘI VIITORUL COMUNIST 
REPREZINTĂ REALITĂȚI 
puternic Întipărite 
ÎN CONVINGERILE și 
IMAGINEA DESPRE TARĂ 
A COPIILOR ȘI TINERI
LOR.

★ -
Ar fi nevoie de ca'cule 

ți argumente larg desfășu

rate — care ar depăși ca
drul publicistic al anchetei 
de față — pentru a demon
stra statistic un lucru sim
plu, dc care sîntem con
vinși prin experiența vieții 
de toate zilele : elevii care 
cunosc mai bine realitățile 
țării, trecutul ei, efortul ei 
constructiv de azi sînt cei 
care manifestă totodată o 
înțelegere mai profundă a- 
supra perspectivelor ăi și 
care consideră mai just și 
mai realist propriul lor rol, 
obligațiile ce le revin față 
de societate. Intre infor
mare și formare există o 
legătură strînsă.

Cîteva dintre căile mul
tiple care stau la îndemi- 
na educatorilor și părinți
lor au fost schițate în par
tea întîi a anchetei de față 
și n-ar avea rost să le re
petăm. De altminteri, a- 
ceste căi ne-au fost indi
cate adesea de înseși opi
niile și experiența cadrelor 
didactice cu care am stat 
de vorbă. Esențial în aceas
tă problemă este sentimen
tul răspunderii comune — 
care implică un grad înalt 
de colaborare între cadrele 
didactice, pentru a nu su- 
praîncărca elevul cu activi
tăți paralele, sau pentru 
care nu e potrivit fiecare 
elev în parte — răspunde
re însoțită de sniritul ini
țiativei de măiestria peda
gogică, de tot ceea ce nu
mim aport sufletesc în rea
lizarea unei misiuni nobile. 
Toate acestea se referă, de
sigur. și 1? organizațiile de 
partid. U.T.C., ca și — mai 
ales — Ia răspunderile pă
rinților.

Mulțumind tuturor ce
lor ce-au contribuit la rea
lizarea acestei anchete, aș
teptăm cu interes propu
neri. opinii și mai ales în
fățișarea unor inițiative 
reușite în îndeplinirea a- 
cestei sarcini de cea mai 
înalță însemnătate : educa
rea tinerei generații în spi
ritul patriotismului socia
list.

Sergiu FARCĂSAN 
Mihai IORDAIMESCU 
Hie TANASACHE
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Noul sistem de salarizare și majorarea 

salariilor în unitățile din ramura minieră SĂ ÎMBOGĂȚIM
„La venituri sporite- 
un randament superior

BILANȚUL REALIZĂRILOR
5

(Urmare din pag. I)

al muncii noastre, a minerilor
In continuarea acțiunii de îmbunătățire a sistemului de salarizare și de 

majorare a salariilor, care a cuprins pînă acum multe dintre ramurile econo
miei nafionale, ieri a fost dată publicității hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea 
salariilor în unitățile din industria minieră, începînd de la 1 ianuarie 1970. 
Prevederile noii hotăriri au fost primite cu vie satisfacție de cei peste 140 000 
de salariați din acest important sector al industriei, ale căror venituri anuale 
vor crește astfel cu circa 350 milioane de lei. Minerii patriei văd in aceasta 
o nouă și convingătoare manifestare a grijii și atenției pe care partidul și sta
tul nostru o acordă creșterii sistematice a nivelului de trai al celor ce mun
cesc, exprimindu-și, totodată, hotărîrea de a depune eforturi sporite pentru 
înfăptuirea prevederilor din planul pe ultimul an din actualul cincinal și a 
sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului.

în cel mal mare bazin carbonifer 
al țării, Valea Jiului, ne-am adre
sat tov. ing. Arcadie Fodor, șeful ser
viciului salarizare la Centrala căr
bunelui Petroșani, care ne-a spus i 
„Departe de a fi doar o pîrghie de 
creștere a cointeresării materiale, 
hotărîrea Consiliului de Miniștri de
monstrează o dată în plus grija par- 

. .dului și statului față de acest brav 
/detașament muncitoresc al țării — 
minerii — care lucrează într-o ra
mură importantă a economiei națio
nale. Minerilor combinatului nostru 
le revin în anul viitor și în urmă
torul cincinal sarcini sporite în do
meniul creșterii producției de căr
bune cocsificabil și energetic. Ei 
văd In prevederile hotărîrii un pu
ternic imbold pentiu creșterea pro
ductivității muncii, pentru sporirea 
producției și a eficienței economice, 
pentru ridicarea calificării și întări
rea disciplinei și răspunderii în 
muncă".

Deosebit de important este fap
tul că de cea mai mare creștere me
die de salarii — de 20 la sută — 
beneficiază muncitorii din subteran, 
adică cei care înfruntă, greutățile 
adîncurilor pentru a scoate la su
prafață cărbunele. Această creștere 
are o deosebită semnificație. După 
cum ni s-a spus în combinat, minerii 
I au acum un salariu tarifar de 80 
de lei pe post. Pe baza aplicării pre
vederilor hotărîrii, salariul lor crește 
substanțial. Un miner I care lu
crează într-un abataj frontal poate 
primi — în funcție de pricepere, ex
periență, competență organizatorică 
— un spor de 34 de lei pe post, ceea 
ce lunar echivalează cu un salariu 
tarifar de pînă la 2 964 de lei. La 
aceasta se mai adaugă sporul de 15 
lei pe post pentru conducerea for- 

■ mației de lucru, iar în funcție de 
vechimea în muncă salariul îmbu
nătățit se suplimentează cu încă 3 
pînă la 12 procente.

împărtășindu-ne părerea sa după 
ce a citit hotărîrea, minerul Petre 
Constantin, șef de brigadă la mina 
Lupeni, ne-a spus : „Eu și ortacii mei 
din brigadă încercăm un sentiment 
de adîncă mulțumire pentru grija 
deosebită ce ne-o poartă partidul. 
Acestei griji îi vom răspunde prin 
eforturi susținute pentru mărirea 
extracției de cărbune, pentru intro
ducerea în circuitul economic a unor 
cantități sporite de materii prime 
de care are nevoie economia națio
nală. Dincolo de procentul respectiv, 
cîștigurile noastre depind în cea mai 
mare măsură de priceperea, hărni
cia și dăruirea cu care muncim. Bri

gada mea a extras, în acest an, peste . 
plan mai bine de 10 000 de tone de 
cărbune. Sîntem hotărîți ca și în 
anul viitor să ne depășim sarcinile 
de plan tot cu 10 000 de tone".

Cu multă satisfacție și interes a 
primit hotărîrea Consiliului de Mi
niștri și colectivul exploatării mi
niere Leșul Ursului. Despre efectul 
economic al acestei hotărîri, tov. ing. 
Irimie Catargiu, șeful exploatării, 
ne-a. spus :

— Noile măsuri vor stimula și mai 
mult eforturile minerilor pentru 
creșterea cantitativă și calitativă a 
muncii. Sîntem siguri că, în urma 
aplicării hotărîrii, va avea loc un 
aflux mai vizibil de muncitori spre 
abataje, acolo unde se hotărăște 
soarta producției de minereuri. La 
noi în exploatare vor beneficia de 
prevederile hotărîrii circa 2 700 de 
muncitori, care lucrează efectiv în 
subteran ; ei vor primi un cîștig su
plimentar de aproximativ 20 milioane 
de lei anual.

In discuție intervine și minerul 
șef de brigadă Petru Morar, care a 
ținut _să precizeze : „Adăugind la a- 
ceastă creștere a salariului de bază 
și celelalte venituri bănești, care de
curg din specificul muncii noastre 
— ne-a spus el — vom vedea că este 
avantajos să lucrezi în subteran. La 
venituri sporite, va trebui să obți
nem un randament superior in 
munca noastră,. a minerilor,. .Aceasta i 
este hotărîrea noastră, a tuturor".

în cadrul Centralei industriale a 
cărbunelui din Ploiești, de sporuri 
de salarii vor beneficia aproape 
13 500 de muncitori, tehnicieni și in
gineri din întreprinderile și exploa
tările miniere Filipeștii de Pădure, 
Căpeni, Comănești, Șotînga și altele.

— Faptul că în noul sistem de sa
larizare se prevăd o serie de criterii 
stimulatoare — ne-a spus tov. ing. 
Dumitru Condrachi, directorul gene
ral al centralei — între care 4 ni
veluri de salarii tarifare pentru mun
ca în subteran, cotă lunară de spor 
de vechime, aplicarea acordului pro
gresiv diferențiat la lucrările de bază 
în subteran și gratificații anuale, va 
determina, în primul rînd, atragerea 
și permanentizarea forței de muncă 
în această ramură. Totodată, se va 
stimula substanțial creșterea produc
tivității muncii în exploatările mi
niere. în 1970, trebuie să dăm țării 
cu 278'000 tone mai mult cărbune 
decît în acest an, reducînd în ace
lași timp prețul lui de cost. Noi ve
dem în aplicarea noului sistem de 
salarizare și în majorarea salariilor 
minerilor o bază sigură pentru creș

terea eficacității muncii în unitățile 
centralei noastre industriale.

— Satisfacția și mulțumirile noas
tre — ne spune minerul Nicolae Ște- 
fănoiu, din exploatarea Filipeștii de 
Pădure — trebuie să aibă un suport 
în fapte. Eu,. la salariul de miner în 
subteran, voi primi lunar un spor 
de 269 de Iei. Bani buni, care-mi sînt 
necesari. Și fiecare dintre noi va 
cîștiga mai mult. Dar dacă vrem să 
trăim mai bine, trebuie , să producem 
mai mult și mai spornic. Nu există 
altă bază a ridicării nivelului nostru 
de trai.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri a 
avut un puternic ecou și în 
rîndurile colectivelor de la ex
ploatările miniere și uzinele de 
preparare din bazinul maramureșean. 
Publicarea ei le-a găsit în plin efort 
de muncă pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe acest an, 
a angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă.

— Această hotărîre — ne-a spus dr. 
ing. Vaier Gabrian, directorul gene
ral al Combinatului minier din Baia 
Mare — a produs o vie bucurie și satis
facție în rîndul minerilor noștri. Mă
surile stabilite reliefează o dată mai 
mult însemnătatea pe care partidul și 
guvernul o acordă industriei miniere, 
aprecierea de care se bucură oamenii 
care scot la lumină resursele subso
lului. Pe baza acestei hotărîri, sala- 
riații noștri vor primi anual un spor 
de circa 46 milioane de lei la sala
rii. Cu toții, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din unitățile combinatului 
nostru, sînt hotărîți să răspundă 
noilor măsuri printr-o muncă fără 
preget pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., a prevederilor planului de 
stat pe anul viitor.

La exploatarea minieră Săsar stăm 
de vorbă cu minerul loan Cheșeli.

— Lucrez în subteran de vreo cinci 
ani. Sînt șef de echipă. Să fiu sin
cer, am fost bine răsplătit pentru 
munca mea. Primeam lunar un. sa
lariu de circa 1 650 de lei, plus spo
rurile de cape benefici.am. .Acum,,,pe. 
baza ridii hotărîri,1 ’după 'tlă’liSilete cd 
le-am făcut, voi primi un salariu în 
jurul a 2 300 de lei, la care se ada
ugă sporul de vechime, cel obținut 
pentru depășirea sarcinilor de plan 
și gratificațiile de la - finele anului. 
Noua hotărîre ne leagă și mai mult 
de locul de muncă, și e bine așa. 
Reușim astfel să ne îndeplinim mai 
bine sarcinile de producție, să cu
noaștem și să folosim mai intens re
zervele locurilor de muncă, să do- 
bîndim o calificare mai înaltă.

Sînt doar cîteva gînduri culese 
din diferite zone miniere ale țării, 
care exprimă hotărîrea minerilor de 
a răspunde măsurilor luate- de par
tid și de stat printr-o muncă asi
duă, plină de răspundere pentru rea
lizarea sarcinilor din ultimul an al 
actualului cincinal, pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului

Constantin CĂPRARII 
Ion MANEA 
Laurențiu VISKI 
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mari rămîneri în urmă 
față dc plan. Departe 
ca în fața acestei si
tuații cineva din con
ducerea combinatului 
să se resemneze, de
parte ca în spatele a- 
cestor cauze evident o- 
biective să-și facă loc 
indiferența. S-a trecut 
hotărît, în toate sec
toarele de activitate, la 
depistarea defecțiuni
lor, care au intervenit 
la unele instalații, s-au. 
întocmit programe pen
tru lichidarea lor ope
rativă.

Care este situația de 
fapt la unele instalații 
de bază ale combinatu
lui ? Răspunsul pri
mit din partea direc
torului combinatului*, 
ing. Viorel Gheorghe, 
este, într-o măsură, 
promițător. La une
le din instalații se 
lucrează bine, cu de
pășiri substanțiale de 
producție, ceea ce în
seamnă o contrabalan
sare evidentă a rămî- 
nerilor în urmă de la 
celelalte instalații. Așa 
este cazul fabricii de 
negru de fum, unde 
planul de producție a 
fost depășit cu circa 
600 tone produse. In
gineri ca Liviu Crișan, 
șef de secție, maiștrii 
Ion Drăgan și Gheor
ghe Mănescu, operato
rul Gheorghe Chiriță 
și mulți alții au depus 
o muncă susținută 
pentru a crea condiții 
optime în vederea des
fășurării în ritm acce
lerat a producției, rea
lizării unui înalt ran
dament pe fiecare in
stalație.

Tot aici s-a lucrat eu 
spor și la darea mai

rapidă in producție a 
utilajelor pentru du
blarea capacității de 
producție a fabricii de 
negru de fum. Recent 
a fost dată în exploa
tare în combinat și 
fabrica de acrilonitril.

Peste tot, în produc
ție sau pe șantier, în 
rîndurile constructori
lor' și chimiștilor, lup
ta cu orele, cu minu
tele pentru recupera- 
reh restanțelor a de
venit deviza de lu
cru de fiecare^zi. 
Constatarea dominantă 
de aici este că, mînuite 
și supravegheate atent, 
de cadre tehnice cu 
calificare ridicată, toa
te utilajele sînt în pli
nă producție. Ca urma
re, rezultatele bune nu 
au întîrziat să apară i 
fabrica de negru de 
fum, de pildă, func
ționează de pe acum la 
capacitățile- însorise în 
proiect. După intense 
eforturi, depuse zi și 
noapte, s-au înlăturat 
defecțiunile și au fost 
puse în completă stare 
de funcționare și com- 
presoarele din com
plexul de piroliză. A- 
cum, atenția principală 
a comitetului de direc
ție, a tuturor cadrelor 
tehnice din combinat 
este concentrată la fa
brica de polietilenă, 
unde au apărut grave 
defecțiuni la unul din 
compresoare. S-a ape
lat atît la specialiști 
cu experiență de la 
Combinatul petrochi
mic Ploiești, cît și la 
partenerii străini : cu 
toții lucrează zi și 
noapte, pentru a pune 
grabnic la punct a- 
cesțe. instalații. Asi
gurările de reușită ce 
se dau sînt de na

tură să mobilizeze tî- 
nărul colectiv de chi-, 
miști din Pitești, pen
tru a ieși cît mai re
pede din impas, pentru 
a trece cu succes la 
realizarea planului din 
anul viitor.

COMBINATUL PEN
TRU MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII DIN 
TG, JIU face parte 
din acele întreprinderi, 
gorjene care își vor 
încheia bilanțul pe a- 
nu) în curs cu restan
țe la majoritatea sor
timentelor. La timpul 
cuvenit, în ziarul, nos
tru au fost tratate pe 
larg cauzele ce au de
terminat această rămî- 
nere în urmă : defici
ențele în transportul 
calcarului din carieră, 
lipsa pieselor. de 
schimb, unele greșeli 
de proiectare la siste
mul de alimentare a 
concasoarelor cu cal
car și a morilor de 
ciment, precum și a- 
numite deficiențe or
ganizatorice.

Este meritul colecti
vului combinatului că 
nu a dezarmat în fața 
dificultăților și a cău
tat să fructifice rezer
vele existente, pentru 
a diminua, pe cît posi
bil, aceste restanțe.

— Rezultatele se și 
fac simțite, a spus 
tov. ing. Ion To- 
mescu, directorul teh
nic al combinatului. 
La fabrica de ciment 
s-au obținut în ul
timei perioadă, în 
medie, 5 500 tone ci
ment zilnic. La 
plăci de azbociment și 
cărămizi, planul a fost 
îndeplinit și depășit, 
atît în luna noiembrie, 
cît și în luna decem
brie.

Reținînd aceste cifre 
care vorbesc despre 
eforturile mari depuse 
de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii combina
tului pentru funcțio
narea în condiții mai 
bune a instalațiilor și 
agregatelor, nu putem 
trece cu vederea că și, 
acum se mai mențin 
anumite discontinuități 
in ritmul producției. 
Tovarășii din condu
cerea fabricii de ci
ment ne-au semnalat 
că silozurile de materie 
finită sint arhipline 
datorită dereglărilor la 
expediție. Neexistînd; 
suficient spațiu de de
pozitare, morile de ci
ment au funcționat u- 
neori cu program re
dus. Astfel, în zilele 
de 15—19 decembrie 
s-a produs cu 8.600 
tone mai puțin ci
ment decît posibilită
țile existente. De ce ? 
Pentru că nici condu
cerea combinatului și 
nici Direcția regională 
C.F.R. Craiova nu s-au 
îngrijit să asigure va
goane acoperite (acum 
timpul nu mai permite 
folosirea vagoanelor 
neacoperite pentru 
transportul cimentu
lui). Și, în timp ce mo
rile de ciment de la 
Combinatul de mate
riale de construcții Tg. 
Jiu nu lucrează la în
treaga capacitate, con
tractele de livrare față 
de multe unități nu pot 
fi satisfăcute. De a- 
ceea, socotim necesa
ră intervenția energică 
a Direcției regionale 
C.F.R. Craiova, pen
tru ca strangulări
le apărute în ex
pedierea producției să 
nu mai afecteze reali
zarea planului pe 1969.

CONTRASTE

• Eficiență 
electronică I

Trei ingineri clujeni 
— Constantin Jeican, 
Al. Leluțiu și Iuliu 
Takacs — de la fabri
ca Je tricotaje „So
meșul", au întins o 
mțnă prietenească co
legilor lor care lu
crează în domeniul 
programării aproyizio-

ela- 
pri- 

cu 
e-

jgramării aprov 
nării, producției 
desfacerii. Ei au 
borat un studiu 
vi nd programarea 
ajutorul calculului 
lectronic. Pe baza mo
delului de calcul și a 
programului elaborat, 
fabrica va putea rea
liza o proaucție ritmi
că. de bună 
în pas cu 
modei și 
Pînă acum, 
contractării 
lor și pînă 
lor treceau 
luni, timp în care se 
efectuau citeva milioa
ne de operații de cal-

calitate, 
cerințele 

comerțului 
de la data 

produse- 
la livrarea 
mai multe

cui . legate de aprovi
zionarea eu materii 
prime și lansarea pro
ducției. Numai prelu
crarea contractelor 
dura o lună și jumă
tate și reținea din pro
ducție peste 40 de 
specialiști și cadre 
tehnico-administrative. 
Studiul inginerilor clu
jeni, care poate ti a- 
plicat cu succes în 
toate fabricile de tri
cotaje din țară, scur
tează foarte mult ter

ii v rare a 
operațiile 

coh- 
reah- 
elec- 
2—3

menul de 
produselor, 
de prelucrare a 
tractelor fiind 
zate prin calcul 
Ironic în numai
zile de către un sin
gur om. Evident, o re
ducere substanțială de 
timp și de efort. Pe 
cînd aceeași constatare 
și la alte întreprin
deri 7

• Activitatea
fantomatică,
...dar comisionul

este gras...

Intr-unui din depozitele finale ale Uzinei de aluminiu Slatina

un gră- 
legume, 
băuturi, 
de a- 

ar tre- 
materia-

Așa cum la 
dinar găsești 
iar la cramă 
la o bază 
pro vizionare 
hui să existe
le. Regula are și ex
cepții : la baza de a- 
provizionare a Centra
lei industriale de uti- 
lajiJOhimic și, rafinării 
din Capitală nu se gă
sește nimic, ori aproa
pe nimic. Unitățile 
din cadrul centralei, 
dacă au nevoie de un 
capăt de țeava, de o 
bucată de metal, _ nu 
se adresează bazei, ci 
direct furnizorilor. To
tuși. baza funcționea
ză de un an — mersi, 
bine — avînd rezer
vat importantul rol 
de a distribui... hîrtii. 
Adică, încheie pe de-o 
parte contracte cu u-

zinele beneficiare pen
tru acoperirea necesi
tăților acestora de la
minate, țevi etc., iar 
pe de alta cu uzinele 
furnizoare. Atît, și ni
mic mai mult 1 Să 
facă conducerea bazei 
intervenții pentru ur
gentarea1 livrărilor ? 
Ce. interes are, nu-i 
stă ei producția din 
lipsă de materiale. 
Dacă contractele se 
încheie prin baze, ma
terialele urmează dru
mul direct de la furni
zor la beneficiar. In
termediarul își are. 
însă partea iui : 5
la sută comision din 
valoarea materialelor. 
N-ar fi mai drept ca 
la o activitate fanto
matică a bazei și co
misionul să fie egal 
cu... zero ?

• Vagoane in răvașe
Foto: M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

plus de 32 milioane lei. Aceste reali
zări dovedesc concludent posibilită
țile existente de a înfăptui în cele 
mai bune condiții sarcinile sporite 
ce revin economiei județului Vrancea 
în anul care vine, cînd producția 
globală va crește cu 8,6 la sută față 
de anul curent, productivitatea mun
cii cu 7,5 la sută, iar livrările către 
beneficiarii externi cu 28 la sută.

Atenția principală a comitetului ju
dețean de partid va fi îndreptată spre 
creșterea continuă a eficienței muncii 
de partid, în lumina acelui criteriu 
hotărîtor, subliniat de plenara C.C. al 
P.C.R., că întreaga muncă politică și 
organizatorică a organizațiilor de 
partid se măsoară în cele din urmă 
in rezultatele obținute in îndeplini
rea planului de producție, a planului 
de export, a planului de investiții și 
a celorlalte sarcini economice. Toc
mai de aceea, încă de la dezbaterea 
cifrelor de plan pentru 1970, ca și cu 
prilejul adunărilor de dare de seamă 
în organizațiile de partid, accentul 

«principal a fost pus pe stimularea 
participării active a maselor la buna 
pregătire a producției anului viitor, 
paralel cu cunoașterea temeinică a 
sarcinilor concrete ce revin fiecărui 
colectiv de muncă. Deseori, aceste 
dezbateri au prilejuit inițiative pre
țioase, care au avut același numitor 
comun : creșterea rolului comuniști
lor în viața colectivului, stimularea de 
către organizațiile de partid a gîndi- 
rii creatoare, a căutărilor, a spiritu
lui de autodepășire pentru perfec
ționarea continuă a activității eco
nomice.

De ce sîntem preocupați în mod 
deosebit de acest factor, al creșterii 
spiritului de răspundere, și iniția
tivei comuniștilor, a organizațiilor de 
partid ? Pentru că, așa cum arată 
experiența, în nivelul de exigență și 
responsabilitate partinică își află 
sursa multe din realizările sau ne- 
realizările în economie. Este pe de
plin valabilă și în condițiile jude
țului nostru aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că rezultatele a- 
nului 1969 puteau fi mai bune dacă 
în activitatea economică nu se men
țineau o serie de neajunsuri care au 
influențat negativ eficiența produc
ției, gradul de utilizare a resurselor 
materiale și umane.

Practica confirmă grăitor că slă
birea spiritului de responsabilitate 
partinică creează teren propice defi
ciențelor, răminerilor în urmă, este

solul fertil diferitelor justificări și 
„explicații", care încearcă a se sub
stitui muncii efective pentru lichi
darea oricăror restanțe și îmbunătă
țirea activității. Așa s-a întîmplat, 
de exemplu, la unitatea de industria
lizare a laptelui din Focșani, unde 
anul se va încheia cu nerealizări da
torită persistenței unor importante 
neajunsuri în preluarea laptelui de 
la producători. Organizația de partid 
de aici nu a tras la răspundere cu 
exigență cadrele din conducerea u- 
nității, care, în Ioc să ia măsuri prac
tice pentru remedierea deficiențe- 
lor, s-au limitat să le „semnaleze" 
cu prilejul diferitelor analize și dez
bateri. O situație asemănătoare a

mînerile în urmă la realizarea an
gajamentelor și îndeplinirea contrac
telor pentru export va trebui să con
stituie un imbold la măsuri practice 
privind creșterea răspunderii comu
niștilor față de îndeplinirea sarcini
lor economice.

Spre a evita repetarea neajunsu
rilor în îndeplinirea contractelor sau 
a altor obligații reciproce dintre uni
tățile economice, comitetul județean 
de partid, trăgînd învățămintele cu
venite din activitatea anului 1969, va 
extinde practica punerii față în față 
a părților contractante, astfel ca să 
se evite tărăgănarea., justificările 
forma’e. în ultimul timp, asemenea 
discuții, sub forma unor consfătuiri

îmbunătățească stilul de muncă. Ast
fel, membrii biroului comitetului 
județean de partid au fost reparti
zați la obiectivele aflate în construc
ție, unde sprijină organizațiile de 
partid ca ritmul de lucru să înre
gistreze progrese și să pregătească 
toate condițiile ca, incă din primele 
săptămini ale anului 1970, să se asi
gure un demaraj în stare să garan
teze realizarea integrală a planului 
de investiții.

In lumina sarcinilor stabilite de 
plenara C C. al P.C.R. privind rea
lizarea unui progres rapid al agri
culturii, orientăm organizațiile de 
partid de la sate să-și sporească 
aportul la dezvoltarea și consolida-

Pivotul activității cotidiene 
a organizațiilor de partid

existat la întreprinderea de legume 
și fructe, unde, tot datorită lipsei de 
răspundere a cadrelor de conducere, 
s-au irosit importante resurse mate
riale. Dacă analizăm modul în care 
organizația de parțid de aici și-a 
îndeplinit rolul Ue forță dinami
că a colectivului, desprindem că, 
asemenea exemplului anterior, con
statările, sesizările nu au fost în
soțite de o atitudine combativă, in
transigentă față de cei ce nu și-au 
îndeplinit sarcinile ce le reveneau.

De cea mai mare însemnătate este 
pentru noi accentul pus în cadrul 
lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. pe 
necesitatea respectării riguroase a 
obligațiilor contractuale de către fie
care unitate economică. Sarcină de 
deosebită actualitate și pentru noi, 
întrucît deseori activitatea economică 
a unor unități industriale din județ a 
fost afectată de asemenea cazuri de 
nerespectare a contractelor sau a 
angajamentelor. Pentru organizația 
de partid de la platforma de indus
trializare a lemnului din Focșani, ră-

operative, au fost organizate de co
mitetul județean de partid în legă
tură cu asigurarea condițiilor pentru 
producerea legumelor timpurii, a 
materialului săditor pentru 1971, con
struirea complexelor de creștere a 
porcilor, amenajarea complexului 
avicol de la Focșani, creșterea supra
fețelor cultivate cu cartofi etc. Con
siderăm că veghind la stricta înde
plinire a măsurilor stabilite cu acest 
prilej vom spori eficiența conduce
rii activității economice de către co
mitetul județean de partid.

In ultima perioadă, cînd pe primul 
plan ai preocupărilor noastre s-a 
aflat — ca un obiectiv esențial — fo
losirea cu randament maxim a fie
cărei zile și ore în interesul lichi
dării oricăror rămîneri în urmă, a) 
încheierii bilanțului acestui an cu 
depășiri de plan cit mai importante, 
comitetul județean de partid și-a în
dreptat în mod nemijlocit atenția 
spre sprijinirea muncii organizațiilor 
de partid din unitățile cu restanțe 
față de plan, ajutîndu-le să-și

rea economică a unităților agricole 
socialiste, întărirea spiritului de dis
ciplină și ordine în toate întreprin
derile de stat și cooperativele agri
cole de producție, să asigure parti
ciparea largă a țărănimii, a lucrăto
rilor din agricultură, la înfăptuirea 
măsurilor adoptate de partid pentru 
dezvoltarea susținută a acestei ra
muri de bază a economiei naționale. 
Birou) comitetului județean de 
partid a organizat. în ultima vreme, 
colective care să ajute efectiv or
ganizațiile de partid din C.A.P. în 
îmbunătățirea conducerii activității 
economice, acționînd mai prompt, 
competent și în lumina unei mai 
ample viziuni de perspectivă. Va 
trebui și în acest domeniu să întă
rim spiritul de răspundere al comu
niștilor, să combatem cu fermitate 
orice manifestări de neglijență, 
proastă gospodărire, risipa în avutul 
obștesc. Cu atît mai mult cu cît ex
periența ne-a dovedit că acolo unde 
organizațiile de partid manifestă exi
gență partinică și combativitate, nu

există teren prielnic pentru mani
festări negative. La C.A.P. Ciorăști, 
de pildă, unde s-au realizat recolte 
de peste 5 000 kg porumb boabe la 
hectar, în aceste rezultate se reflec
tă tocmai forța mobilizatoare a or
ganizației de partid, poziția ei mili
tantă în întărirea economică a coo
perativei.

In același timp, vom acționa cu 
fermitate spre a cultiva un spirit de 
înaltă responsabilitate în apărarea 
avutului obștesc, astfel îneît fiecare 
țăran cooperator să înțeleagă că 
orice încercare de sustragere din a- 
vutul obștesc lovește .în interesele 
cooperativei și ale propriei sale fa
milii. Aceasta cu atît mai mult /cu 
cît, cu prilejul discuțiilor din ședin
țele comisiilor de judecată și din 
procesele publice organizate în unele 
unități unde au avut loc furturi și 
delapidări, a ieșit în evidență nece
sitatea de a combate tendințele de 
pasivitate și îngăduință față de cei 
care frustrează avutul obștesc, de a 
stimula formarea unei opinii publice 
ferme împotriva acestor acte repro
babile.

Anul care va începe, prin altitudi
nea obiectivelor -șale economice, im
pune mari răspunderi cadrelor de 
conducere din economie, organelor 
de partid și de stat. Imperativul per
fecționării pregătirii tuturor cadre
lor de conducere, subliniat de ple
nara Comitetului Central al partidu
lui, este întru totul valabil și în 
condițiile județului Vrancea. Sîntem 
preocupați să îmbunătățim întreg 
sistemul de pregătire a cadrelor, pu- 
nînd un accent deosebit pe dezbate
rile organizate cu membrii biroului 
comitetului județean de partid, cu 
activiștii de partid, cu cadrele de 
conducere din economie, pe îmbună
tățirea cercurilor de studiere a pro
blemelor economice de la cabinetul 
județean de partid, continua întărire 
a legăturii cu practica, aprofundarea 
cunoașterii realității, a sarcinilor 
trasate de partid. Sîntem încredin
țați că. aplicînd cu rigurozitate sar
cinile decurgînd din hotărîrile 
recentei plenare a C.C. al P.C.R., 
vom asigura îndeplinirea în condiții 
optime a planului pe anul 1970 ; ne 
sprijinim în această privință pe or
ganizații de partid puternice, pe o 
bogată experiență în conducerea 
economiei, pe care o vom dezvolta 
în continuare, pe zecile de mii de 
oameni ăi muncii, plini de abnegație 
și hotărîre de a înfăptui sarcinile 
ce le revin din planul pe ultimul an 
al actualului cincinal. ____

Respectarea obliga
țiilor contractuale este 
o lege pentru toată lu
mea. Nu însă și pen
tru Direcția regiona
lă C.F.R. Timișoara, 
care, ignorînd sarcini
le asumate față de în
treprinderea pentru 
valorificarea cereale
lor Arad, creează a- 
cesteia greutăți în re
alizarea planului. în 
perioada 1 octombrie 
— 1 decembrie, circa 
7 600 tone de produse 
nu au putut fi livrate 
beneficiarilor din lipsă 
de vagoane. In această , 
situație. întreprinde
rea arădeană a expe
diat nu mai puțin de 
14 telegrame și adre
se, sesizînd restanțe
le de vagoane și fap- 
tul că, din această 
cauză, morile din A- 
rad, Alba-Iulia și 
Cluj sînt în situația de 

" a intra în gol de pro
ducție. Dar nu s-a

primit nici un răspuns 
și nici vagoanele pla
nificate. După multe 
alte intervenții, facto
rii de răspundere din 
Direcția regională 
C.F.R. Timișoara au 
dat asigurări că aceas
tă problemă va fi re
zolvată. Cum s-au ți
nut de cuvînt o dove
desc... cele peste 2 000 
tone produse nelivrate 
— în decada I a 
nii decembrie — 
trucît vagoanele 
de mult promise 
au făcut haltă 
Arad. După cum 
vede, conducerea 
gionalei C.F.R. amin
tite ține cu tot dina
dinsul să se aprovizio
neze din timp cu... 
răvașe pentru reve
lion. Ar fi de dorit ca 
și Departamentul căi
lor ferate să-i trimi
tă cîteva, însă mai bo
gate în „sare și piper".

lu- 
în- 
atît 
nu 
la 
se

re-

© Bietele animale
Sintem în plină iar

nă. Mai mult ca ori- 
cînd, acum se cer din 
partea cooperativelor 
agricole de producție 
grijă și preocupare 
pentru asigurarea unor 
condiții optime de a- 
dăpostire și furajare a 
animalelor, pentru 
menținerea producției, 
în special de lapte, la 
un nivel ridicat. Iar
na, deși tîrzie, a sur
prins însă multe coo
perative agricole din 
județul Olt fără a a- 
vea pregătite adăpos
turi corespunzătoare 
pentru iernarea ani
malelor. Bunăoară, la 
cele din Șerbănești, 
Potcoava și Sinești a- 
dăposturile se prezintă 
în condiții cu totul

necorespunzătoare. Mai 
mult, la Sinești, deși 
s-au construit adăpos
turi noi, nu s-a găsit 
timp pentru montarea 
ferestrelor și a ușilor. 
La acestea se adaugă 
și grave lipsuri în fu
rajarea rațională a a- 
nimalelor, pe baza u- 
nor rații echilibrate. 
La unitățile amintite, 
furajele grosiere se 
dau ca atare, fără a fi 
tocate și pregătite. 
Lucru cu atît mai de 
neînțeles cu cît aces
te cooperative și-au 
procurat cu bani grei 
mori cu ciocănele. Aș
teptăm ca. în urma a- 
cestui semnal, să se 
ia măsurile cuvenite.
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DAR
acad. Nicolae TEODORESCU

tn numărul 8 261, din 28 noiembrie 1969, ziarul nostru a publicat 
o anchetă cu titlul de mai sus. In cadrul ei, o seamă de specia
liști arătau că, in ultimii ani, s-au înregistrat unele progrese pe 
linia orientării cercetătorilor cu profil matematic spre rezolvarea 
unor cerințe importante și urgente ale producției și economiei; 
ca un corolar, intr-o serie de întreprinderi și ramuri economice 
a crescut interesul și receptivitatea față de rezultatele valoroase 
ale cercetării matematice moderne. In același timp, se sublinia 
că acest interes reciproc se materializează prea rar în legături 
stabile — datorită unor tendințe, tot reciproce, de expectativă.

Pe marginea celor semnalate in anchetă, acad. NICOLAE TEO- 
DORESCU ne-a trimis rindurile care urmează.

Eficiența surprinzătoare a cercetă
rii matematice în rezolvarea marilor 
probleme ale producției, ale econo
miei moderne — ca una dintre reve
lațiile revoluției tehnico-științifice 
mondiale, la care, așa după cum a 
reieșit și din lucrările recentei ple
nare a C.C. al P.C.R., țara noastră 
participă și trebuie să participe în 
mod deliberat — trezește un in
teres legitim în cercuri din ce în 
ce mai largi ale opiniei publice. în
săși apariția anchetei cu acest tit
lu în „Scînteia", dovedește că presa 
noastră dezbate, în prezent, proble
me vitale din sectorul major ai ac
tivității științifice. De remarcat că 
ea antrenează, în aceste atît de utile 
dezbateri, factorii responsabili, cît și 
mulți dintre cei care, deși ar avea 
ceva de spus, nu ar avea ușor posi
bilitatea de a o face cu ecouri sufi
cient de ample.

Constat, ca și concluziile anchetei, 
că deși conducerea de partid și de 
stat a trasat în numeroase documen
te din ultimii ani sarcina extinderii 
aplicațiilor matematicii în economie, 
procesul de pătrundere a metodelor 
și instrumentelor matematice în 
problemele practicii este încă lent, 
lipsit de convingere, de suflu. Și 
ca unul care militez de mulți ani 
pentru realizarea unor legături ope
rative, durabile. între unitățile ști
ințifice și cele de producție, înțeleg 
și aprob în întregime constatările și 
reflexiile anchetei.

Dar nu numai pentru a mă solida
riza sentimental cu redacția — și cu 
toți cei caie, fie în cercetare și în- 
vățămînt, fie în producție și în ad
ministrație, fac aceleași constatări, 
au aceleași mirări și încearcă ace
leași sentimente amărui — mă simt 
obligat de a scrie aceste rînduri. In- 
tr-un fel, poate excesiv, niă simț 
eu însumi vizat de unele constatări 
privind poziția C.N.C.S. în această 
problemă, de care, după opinia uno
ra dintre specialiștii din cadrul an
chetei acest for de coordonare nu 
putea rămîne străin. într-adevăr, ini
țiatorul acțiunii, în cadrul C.N.C.S. 
„elaborarea unui program de cerce
tări privind aplicațiile metodelor și 
algoritmelor matematice in econo
mie, program care se propune a avea 
caracter prioritar prin amploarea și 
utilitatea lui" sînt chiar eu, în cali
tate de membru permanent în Biroul 
Executiv al C.N.C.S., în acel moment. 
Inițiativa de a trimite diferitelor uni
tăți și ministere economice formula
rul pentru depistarea problemelor 
practicii, în vederea abordării lor sis
tematice. printr-un organ competent 
și responsabil, a fost adoptată de 
C.N.C.S. prin angajarea primului vi
cepreședinte alături de mine. Pe baza 
răspunsurilor primite, s-a ajuns la 
un proiect de program, mai apoi 
aprobat și declarat prioritar la însuși 
Congresul al X-lea al partidului.

Dar totul a rămas pînă în prezent, 
în' mare măsură, sub forma unei a- 
drese, preambul la un chestionar și 
la o „Schiță pentru un, proiect de 
program prioritar", deși directivele 
congresului au trasat sarcina elabo
rării și realizării Programului de ex
tindere a aplicațiilor matematicii în 
economie. Aceasta și pentru că, prin 
restructurarea sa recentă, C.N.C.S. 
nu se mai ocupă de problemele de 
coordonare ale cercetărilor matema
tice, nemaifiind deci responsabil nici 
pentru programul prioritar în discu
ție, începînd de 
poate chiar mai 
responsabil — ca 
sei de lansare a

gramului — aș rămîne, oricît ar pă
rea de paradoxal, doar eu ; deși a- 
ceasta nu justifică cu nimic lipsa u- 
nui organism menit să elaboreze, să 
organizeze, să conducă, să coordo
neze acest program de importanță 
capitală, deosebit de complex și plin 
de răspunderi.

Personal, am întreprins tot ce ml-a 
stat în putință pentru a-i pregăti osa
tura științifică, didactică și organiza- ------ .•------ - pu.

an
torică : prin organizarea șt 
nerea în funcțiune, din acest 
universitar, la Facultatea de ma- 
tematică-mecanică a Universită
ții București, a unei secții de specia
lizare în cercetarea operațională (ce
va pregăti peste doi ani o primă pro
moție de specialiști de nivel superior 
și cercetători în economia matema-

ecouri

tică) ; prin preluarea conducerii Cen
trului de calcul al Universității 
pentru a-1 pune în serviciul extin
derii tehnicii de calcul și creării pro
gresive a sistemului național de pre
lucrarea datelor, implicit a progra
mului prioritar de extindere a apli
cațiilor matematicii în economie i 
prin inițierea organizării unei „Școli 
internaționale de cercetare de vară" 
în domeniul informaticii, cu partici
parea unui număr important de per
sonalități de nivel mondial (pentru 
a se dezvolta tematica „Sisteme de 
prelucrarea datelor") • prin organiza
rea și conducerea unui seminar de 
cercetare în cadrul Universității - 
București, cu tematica „Aplicațiile 
matematicii în științe sociale și uma
niste".

Alte realizări, e drept izolate, do
vedesc — tocmai 
de a se întări și 
lucrările directe 
producție — că, atunci cînd mîinile 
întinse dintre cercetarea matematică 
și producție s-au întîlnit și s-au 
strîns, rezultatele au fost pozitive. 
Voi cita un singur exemplu, și anu
me, colaborarea Centrului de calcul 
economic și cibernetică economică 
cu Combinatul petrochimic Ploiești, 
începută pe baze 
1968 și eșalonată 
Un prim rezultat

în spiritul cerinței 
permanentiza con- 

dintre cercetare șl

contractuale din 
pe mai mulți am. 
al acestei colabo-

rări, aproape zilnice, privind utili
zarea metodelor cercetării operațio
nale în conducerea reviziilor gene
rale, a prilejuit recent desfășurarea 
unui Seminar științific-aplicativ (or
ganizat de combinat și centru la 
Brazi). în cadrul căruia s-au expus 
și discutat roadele de pînă acum ale 
cooperării susținute dintre specia
liștii ambelor instituții. Pe aceeași 
linie se înscrie și realizarea unui Gra
fic Gantt-Resurse, cu durata limi
tată de 17 zile, în ordinea codurilor 
responsabililor. Cu ajutorul acestuia, 
revizia se face pe baza distribuirii 
de’programe directe de lucru zilnic/ 
orar, tuturor responsabililor de exe
cuție. Funcționînd într-o primă a- 
plicare în luna octombrie a.c. la fa 
brica de olefine, programul a reali
zat perfecționarea programării și 
urmăririi activităților, a redus du
rata reviziilor generale cu 3 zile, re
ducere concretizată prin obținerea 
unei producții suplimentare de 251 
tone polietilenă. Creșterea valorică a 
producției globale este astfel de 
3 765 000 lei, cu un beneficiu supli
mentar de 1 888 500 lei. Să notăm că 
această aplicare nu este decît pri
mul pas, ce va fi urmat și de alții 
în următorii ani.

Iată deci ce se poate face cînd mîi
nile întinse se strîng, dar nu numai 
la Intîlniri ocazionale, unde toată 
lumea aplaudă și reclamă introdu
cerea metodelor matematice în eco
nomie, ci cînd aceste mîini lucrează 
cu rîvnă, conduse de voințe și suflete 
care urmăresc aceleași țeluri înalte, 
socialiste. Aceasta ar trebui să se 
realizeze permanent și pretutindeni, 
— nu sporadic cum, din păcate, se 
mai întîmplă în prezent — pentru a 
fructifica efectiv, pe un plan supe
rior, rezolvarea și cadrul organizato
ric corespunzător ce au apărut pe 
baza recentei Legi a organizării ac
tivității de cercetare științifică în 
țara noastră. Tn spiritul sarcinilor 
trasate dezvoltării științei noastre 
de către Plenara C.C. al partidului, 
amplu expuse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, și pe baza 
noii legi se creează premise favorabile 
soluționării și acestei probleme a 
programelor prioritare. Astfel, în art. 
7 al amintitei legi se specifică : „Pro
blemele de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economică și so
cială, precum și cele a căror solu
ționare necesită concentrarea de for
țe din diferite ramuri și domenii ale 
științei și tehnicii, se înscriu în pro
grame prioritare de cercetare, care 
se întocmesc de Consiliul Național al 1 
Cercetării Științifice, de ministere și 
alte organe centrale și se aprobă de . 
Consiliul de Miniștri. Sarcinile de 
cercetare cuprinse in programei? 
prioritare se nominalizează în pla
nul de stat".

Este, cred, unul dintre obiectivele 
de seamă ce trebuie să preocupe, 
deopotrivă, și pe cercetătorii din do
meniul matematicii și pe specialiștii 
din producție, în scopul realizării și 
finalizării grabnice a acestui pro
gram prioritar.

A Bătălia pentru Roma (ambele 
serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, SALA PALATULUI — 18 (se
ria de bilete — 3016).
A Valea păpușilor — FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CINEMA
TECA (sala Union) : — 10 ; 12,30. 
A Prieteni fără grai : REPUBLI
CA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21.
A Băieți în haine de piele : VIC
TORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
A Winnetou tn Valea morțil : 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FE
ROVIAR — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
A Taina leului : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 ; 21. 
A Intr-o seară, un tren... : CA
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
A Femeia îndărătnică : CENTRAL
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
FLOREASCA - 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ;
20.30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20.30,
A Tinerețe fără bătrtnețe : LU
MINA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
A Program pentru copii : 
NA — 9—16 în continuare.
A Baladă pentru Măriuca :
NA - 18,15 ; 20,30.
A 101 dalmațieni : TIMPURI
— 9—21 în continuare.
A Războiul domnițelor : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
A Blow-up : GRIVIȚA — 9—13,30 
în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
A Lupii albi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ;
20, VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
A Să trăim pînă luni : VIITORUL
— 18.
A Căldura : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Păpușa : DACIA — 8,15—20 în 
continuare.
A Noile aventuri ale răzbunători
lor : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,30.
A Frații Karamazov : UNIREA — 
19.
A O chestiune de onoare : UNI
REA — 15,30.
A Beru și comisarul San Antonio : 
LIRA - 15,30 ; 18 ; 20,30, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
A Corabia nebunilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 19.
A Morții rămîn tineri : COTRO- 
CENI — 15,30, ; 18 ; 20,30,
A în împărăția leului de argint: 
VOLGA —9—15,45 în continuare ; 
18,15 , 20,30, ARTA — 9,15—15,45
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
A Stelele din Eger : CRINGAȘI
— 15,30 ; 19.
A My fair lady : GLORIA
12.30 ; 16,15 ; 19,45.
A Vă place Brahms 7 : MIORIȚA
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, TO
MIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
O Sezon mort : MOȘILOR
A Alexandru cel fericit : MOȘI
LOR — 15,30.
A Virldiana : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
A Cînd se aud clopotele : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
A La nord prin nord-vest s FLA
CĂRA - 15,30 ; 19.
A Contesa Cosei : RAHOVA —
15.30 ; 19.
A Mîna cu briliante : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Baltagul : COSMOS — 15,30 ; 

•■‘18; 20,15.
A Război șl pace (seriile III șl 
IV) : VITAN — 15 ; 19,30.

DOI-

DOI-

NOI

19.

• Filarmonica de stat 
Enescu" (la 
Concert simfonic

IN JUDEȚUL IAȘI

„Săptămîna culturii
pentru tineretul sătesc"

la 1 august a.c. și 
devreme. Singurul 
semnatar al adre- 

preliminărilor pro-

In satele și comunele județului lași 
se desfășoară, incepind de joi, „Săp- 
tămina culturii pentru tineretul să
tesc", o interesantă manifestare tra
dițională cure antrenează in aceste 
ultime zile ale anului majoritatea 
tineretului din această parte a țării.

„Săptămina" a debutat cu șezători 
avînd ca temă „Povestea vorbei", in 
cadrul căreia cunoscători de folclor 
literar, muzical și etnografic s-au in- 
tilnit cu tinerii.

Pe agenda manifestării sînt înscri
se sărbătorirea majoratului, o zi de 
iarnă moldovenească, ' consacrată

sporturilor, reuniuni pe tema „Anto
logie literară" care au in program 
șezători și procese literare, recenzii, 
prezentări de cărți. De asemenea, 
manifestarea din 30 decembrie, inti
tulată „De ziua ta. Republică iubi
tă", va prilejui tinerilor intîlniri cu 
activiști de partid și de stat, cu pro
fesori care vor evoca evenimentele ce 
au dus la proclamarea Republicii. Pa
rada formațiilor de teatru folcloric și 
petrecerea revelionului vor încheia 
seria manifestărilor programate in 
cadrul acestei săptămini.

(Agerpres)

„George 
Ateneul Român) : 

20. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Soliști : Valentin 
Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu și 
Cătălin Ilea.
• Opera Română : Aida — 19.
o Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30; (sala Studio) : Travesti — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Dispa
riția lui Galy Gay — 20
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Luceafărul — 15; Strigoii
— 20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscu
te - 20.
o Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 19,30; (sala Studio) : Anonimul
— 20.
O Teatrul Mic ; Tango — 20.
o Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10: Toate pîn- 
zele sus — io.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți '69 
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ; Nicuță la Tănase — 19,30. 
A Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 19,30.

Mai -celebră, poate, de
cît toate celelalte opere ale 
lui Ibsen, Strigoii este, cu 
siguranță, mai puțin izbuti
tă, ca realizare dramatică, 
decît multe dintre ele. Ex
traordinara mină de con
structor a dramaturgului a 
avut șovăieli, și nu obiș
nuita sa forță. In actele in- 
tîi și doi sînt lungimi și 
inutilități, în actul trei 
sînt precipitări și compri
mări, totul în defavoarea e- 
videntă nu numai a con
strucției, ritmului și armo
niei, ci și a portretului, care 
nu are, fără îndoială, dina
mismul și complexitatea, fie 
ele și colțuroase, ale atîtor 
altora, din atîtea alte ope
re. Doamna Alving, de pil
dă — această Noră rata
tă, încremenită și îmbătrî- 
nită la stadiul realităților 
celor mai timide și al ce
lor mai confuze — manifes
tă tardiv vechile contra
dicții ale dramei sale în 
căsătorie și societate, dar 
fără nimic din dramatis
mul lor, dînd impresia mai 
curînd a unei reci incoeren
te, și a unei instabili
tăți iresponsabile. Pastorul 
Manders, de asemenea, nu 
pare să-și cunoască drama 
sa, și rolul său în drama 
celorlalți, și e mult maf 
puțin convingător decît 
cei ce joacă roluri simila
re, și au profiluri similare, 
în alte dram&hbseniene (iar 
aci, regia spectacolului va 
face cea mai gravă dintre 
multele erori pe care le-a 
comis pe seama operei). 
Etc., etc...

Dar, evident, vorbim de 
Ibsen, vorbim cu maximum 
de obiectivitate de Ibsen, 
și aceasta implică, pe de 
o parte, constatarea slăbi
ciunilor operei, iar pe de 
altă parte, conștiința că ele 
apar ca atare numai în ra
port cu nivelul său.

Și totuși Strigoii își me
rită pe deplin imensa și 
tulburătoarea celebritate, și 
instalarea definitivă in 
fruntea altor numeroase 
perfecțiuni ibseniene. Și le 
merită prin violența dure
roasă a curajului moral cu 
care scriitorul a pus pro
blemele familiei și a ra
porturilor dintre genera
ții, pe fondul unei atmos
fere sociale și naționale 
bine precizate, dar totoda
tă al unui proces de con
știință care este al tutu
ror timpurilor și al între
gii lumi, atîta vreme cît 
succesiunea generațiilor este 
o lege a vieții, și cît ea 
curge prin canalul celu
lei fundamentale a fami
liei.

„Strigoii* din tragedia 
lui Ibsen nu sînt numai ai 
lui Oswald, care e doar 
victima ultimă, și repre
zintă expiația finală. De 
„strigoi" e vizitată. împre
surată, amenințată și doam
na Alving (prima care le 
spune pe nume), și nu nu
mai răposatul său soț e stri
goi, ci și acele ființe din as
cendența sa — mamă, mă- 
tuși — pomenite o dată nu
mai, și numai în treacăt, 
care f-au pecetluit soarta 
printr-o fatală căsătorie. 
De „strigoi* are parte și 
Regine, de „strigoi* e în- 
spăimîntat și purul Man- • 
ders. și chiar cinicul, prac
ticul Engstrand. Strigoi ai 
morților. și vii deveniți 
strigoi, fiecare, mort sau 
viu, fiind strigoi și victimă 
in același timp — acesta e 
înțelesul cuvîntului. acesta e

simbolul tragediei, care se 
concentrează în Oswald cu 
maximum de forță a lovi
turii finale, dar de care 
nimeni nu e dispensat, ni
meni nu e„ iertat, mai cu
rînd sau mai tîrziu (o a 
doua gravă eroare a regiei, 
va fi aceea de a nu fi înțe
les acest fenomen, carență 
vizibilă mai ales în per
soana doamnei Alving, ab
solut inocentă și străină de 
ideea că ea însăși e stri- 
goaică).

Colosala, zguduitoarea re
velație a operei lui Ibsen 
izvorăște din mînuirea sim
bolului într-o direcție cu 
totul opusă aceleia tn care 
s-a privit și se privește, de 
obicei, drama familiei, ra-

diabolică trecut-viitor, cu o 
joacă, în fond, de cuvinte 7 
Ibsen are profunzimea ne
cesară sinceritatea nece
sară. pentru a ne impune 
această nouă perspectivă 
asupra dramei familiei. 
Cine nu este înfiorat de o 
atît de tulburătoare, de 
stranie, răsturnare a ori
zonturilor obișnuite, nu va 
înțelege desigur măreția 
operei, nu va înțelege, mai 
ales, măreția ei de tragedie 
a unor lumi vechi, în care 
omul se tîrăște prin istorie 
pe o cărare îngustă, pur- 
tînd ca un melc, în spinare, 
o imensă, strivitoare cocoa
șe de trecut — prejudecăți, 
conformism, supunere, ires
ponsabilitate inertă. Și nu

„STRIGOII"
de H. Ibsen

PE SCENA TEATRULUI
„LUCIA STURDZA BULANDRA

Radu POPESCU

porturile părințl-fii, influ
ențarea în scară a genera
țiilor, unele după altele 
Acest mod obișnuit e acela 
de a pune accentul pe res
ponsabilitatea părinților 
față de viitorul urmașilor. 
Unghiul de vedere al mo
ralei șt al conștiinței cu
rente este acela că noi 
avem datorii față de soarta 
viitoare a urmașilor noștri, 
că noi le pregătim, „viito
rul* Nu. — spune Ibsen cu 
un glas cutremurător, la 
auzul căruia simți fiori de 
gheață, noi nu pregătim 
viitorul urmașilor, copiilor 
noștri, noi le pregătim tre
cutul. Asupra viitorului ge
nerației ce ne urmează, in
fluența noastră — fără a fi 
neglijabilă - este indirectă 
și repercutată, căci. în defi
nitiv. fiecare om își înfrun
tă viitorul direct și își fău
rește singur destinul. Dar' 
nimeni nu-și făurește sin
gur trecutul, și nimeni nu 
are nici o putere asupra 
trecutului său,-a cărui pre
siune asupra libertății- 
noastre poate} fi imenșp,- 
poate fi chiar decisivă, și 
care poate pune lanțuri 
grele pe toate zvîcnirile 
noastre spre viitor. Pentru 
cei ce ne urmează, sîntem 
creatori, fabricanți de tre
cut, în primul rînd

Avem oare de-a face cu 
un sofism, cu o falsă joacă

va simți de ce, și cum pot 
țîșni, în tăcerile ei apăsă
toare, secrete, rigide, dis
perări demențiale — ca ac
ceptarea de către doamna 
Alving a unui incest —; 
gemete sfîșietoare — ca 
plîngerea lui Oswald după 
„bucuria vieții" —; și op
țiuni de crud și vindicativ 
cinism — ca/ple'carea Regi
nei spre „azilul șambela
nului Alving".

Cărțile se știe, au un 
destin al lor, și se afirmă 
că și dramele ar avea unul 
— care este spectacolul. 
Mărturisesc a nu fi văzut, 
pînă azi, nici o reprezenta
ție a Strigoilor, pe care am 
citit-o și recitit-o de nenu
mărate ori Desigur, am 
pierdut mult, căci se vor
bește încă în mod entu
ziast. de diferite memora
bile spectacole ca. de pildă, 
despre ultimul a) Naționa
lului bucureștean, de acum 
vreo douăzeci și cinci de 
ani. Am văzut spectacolul 
de astăzi al Teatrului „Lu
cia Sturdza-Bulandra" —. 
pe.care îl felicit încă o dată 
pentru înscrierea operei în 
repertoriul actualei stagi
uni — și mărturisesc cu re
gret că n-am cîștigat nimic. 
O mărturisesc, zic, cu re
gret, căci atît de la exce
lenta trupă a teatrului, cît 
și de la consacrata price
pere a maestrei Marieta 
Sadova, care a avut și con

cursul tinerei energii a lui 
Gh. Miletineanu, așteptam 
mai mult decît acest spec
tacol cuminte pînă la plati
tudine, simplu pînă la su
perficialitate, banal pînă 
la monotonie — fără dată, 
fără vîrstă, fără sigiliu de 
nici un fel, cu renunțări 
obosite în direcția doamnei 
Alving, cu satisfacții mă
runte în, direcția lui Os
wald, cu denaturări gro
tești în direcția pastorului 
Manders. In chip cu totul 
bizar, singurele veleități de 
afirmare ale acestui spec
tacol cenușiu și resemnat, 
s-au produs In direcția u- 
nei „viziuni* — evident —, 
„moderne" — fără îndoială 
— care au vrut să facă din 
Oswald un nevrozat-furios- 
disperat fără determinări, 
idee desigur cu totul extra
vagantă, care s-a ajutat 
cu o traducere plină 
de confuzii, dar care a pus 
în gura eroului termenul, 
însuși de „angoasă". Ce să 
mai vorbim I...

De la interpretarea acto
ricească am avut desigur 
multe satisfacții, care au 
subliniat însă decepțiile tot 
atît de numeroase, și, noi 
o știm bine, de loc imputa
bile actorilor. Pe doamna 
Alving a interpretat-o, cu 
totală corectitudine, Beate 
Fredanov, excelentă într-o 
scenă din actul trei. Mai li
niar și mai direct decît de 
obicei. Ștefan Ciubotărașu 
a fost eminent în rolul lui 
Engstrand Dificultățile le
gate de rolul Reginei sînt 
mari, dar drept e că nimeni 
nu pare să fi fost traversat 
de o asemenea bănuială, 
Incît, Elena Caragiu a me
ritat ușor un accesit.

Dinainte de spectacol, 
ne-am pus mari speranțe și 
am așteptat mari bucurii 
de la Dan 'Herdan și Virgil 
Ogășanu. interpreți, respec
tiv. ai lui Manders și Os
wald. Ne-am ales cu amă
răciuni, cu atît mai multe 
amărăciuni, cu cît legea de 
fier a spectacolului vrea ca 
orice eșec să se identifice 
cu actorul — lege profund 
nedreaptă, căci, de cînd cu 
dilatarea dictatorială a re
giei, cei mai străluciți ac
tori eșuează, adeseori, pe 
numele lor. dar din vina o 
regiei Oricine și-a dat sea
ma cît de capabil actor este 
Dan Herdan, dar oricine 
și-a dat seama că el 
a fost condus spre întruchi
parea unui Manders fals, 
exterior, vulgar. — care nu 
dă nici cea mai slabă idee 
despre structura adevărată 
a personajului Cît despre 
Ogășanu ale cărui calități 
excepționale am fost unii 
dintre cei dintîi a le sem
nala, el nu a fost nici la 
înălțimea rolului, nici a 
acestor excepționale cali
tăți care s-au făcut tot 
timpul simțite, fără a izbuti 
să se închege într-o creație 
superioară în cazul lui 
Ogășanu nu e vorba nu
mai de răspunderea regiei 
spectacolului, ci a regiei în 
general, care nu l-a exerci
tat pe linia marilor roluri 
de sentiment zguduitor, de 
exprimare totală și năval
nică, de inspirație și de 
aură majoră Și lucrurile, 
natural, se răzbună I...

Din toate acestea rezul- 
tînd că Strigoii o dată la 
un sfert de veac, o dată 
pentru fiecare generație, e 
cam puțin.

Inconsecvențe organizatorice 
la festivalul tinerelor talente

Reluat după un In
terval de timp destul 
de îndelungat^ Festi- 
valul-concurs al școli
lor, liceelor de muzi
că și de coregra
fie din țară, și-a re
confirmat, prin ediția 
din acest sfîrșit de an, 
importanța majoră în 
contextul procesului 
de învățămînt artistic 
în însuși contextul vie
ții noastre artistice.

Am apreciat, cîteva 
zile la rînd, apoi în 
concertul de gală ce a 
încheiat miercuri a- 
mintitul festival și 
concurs, prezența in
terpretativă de o cer
tă calitate a unor for
mații și soliști ce au 
depășit, putem spune, 
pragul așteptărilor. 
Pentru acuratețe, pen
tru capacitatea de a- 
cordare colectivă a 
trăsăturilor tempera
mentale, pentru omo
genitate. am reținut 
nivelul realizărilor u- 
nor formații, precum 
orchestra simfonică 
a Liceului de muzică 
din Cluj (dirijor Mihai 
Guttman). orchestra 
6imfonică «1 corul Li

ceului de muzică nr. 
2 din București, (di
rijor Nicolae Ghiță), 
corul de cameră al Li
ceului de muzică din 
Sibiu (dirijor Eugen 
Ersze), corul claselor 
V—VIII al Liceului de 
muzică din Timișoara 
(dirijor Livia Baila), 
orchestra de cameră a 
Liceului de muzică din 
Oradea (dirijor Acel 
Erwin), ansamblul de 
elevi al Liceului de 
coregrafie din Cluj. 
Sînt de menționat, 
în aceeași ordine 
de idei, violoniștii Tu
dor Horia (Liceul nr. 
2 din București), Șer- 
ban Lupu (Liceu) nr 1 
- București) și Flori
an Paul (Timișoara), 
violoncelistul Mirel 
lancovici (Liceul nr 2 

din București), pianiștii 
Ilinca Dumitrescu, Tu
dor Dumitrescu (Lice
ul nr. 1 din București). 
Vlad Conta, Dan Poe- 
naru (Liceul nr. 2 din 
București) și Dan Ata- 
nasiu (Galați), flautis
tul Kurt Miiller (Si
biu). oboistul Vasile 
Nicolae (Liceul nr. 1 
din București), baleri

nii Mitea Ilie și Eugen 
Văduva de la Liceul 
de coregrafie din 
București, Stan Nata
lia și Brîndușă Floria 
de la Liceul de core
grafie din Cluj. Nu 
putem, firește, enu
mera și alte multe 
nume de interpreți 
ale căror rezultate 
remarcabile — rod 
al dăruirii și efor
turilor neprecupețite 
depuse deopotrivă '■ de 
elevi și profesori — 
s-au distins în ansam
blul concursului.

Dacă tinerilor concu- 
renți, cadrelor didacti
ce, li se cuvin merita
te felicitări pentru ge
neroasele investiții de 
energ'e creatoare con
cretizate în realizări 
de ținută, nu același 
lucru se poate spune 
despre aspectul orga
nizatoric, cel care ar 
fi trebuit să direcțio- 
neze în mod realmente 
judicios și eficient a- 
ceste energii spre fi
nalitatea scontată 
Căci din multe puncte 
de vedere, organizarea 
a apărut deficitară, de
fectuoasă chiar. Vom 
începe prin a arăta că

perioada aleasă (în
cheierea trimestrului 
I) nu a fost, poate, cea 
mai bună ; mai indica
tă s-ar fi dovedit, cre
dem, vacanța de iar
nă, spre a conferi ma
nifestării ambianța de 
adevărată sărbătoare 
a elevilor. Gravă apa
re, însă, lipsa de ope
rativitate în anunțarea, 
cu timp util înainte, 
a concurenților, unele 
școli din provincie a- 
flînd de existența 
concursului doar cu 
25—27 de zile anterior 
datei de prezentare în 
fața juriului Ar fi 
fost de dorit, de ase
menea. o mat justă re
partizare și respectare 
a timpului afectat fie
cărei școli Vizibile 
inadvertențe, inegali
tăți și repetate modi
ficări survenite în de
rularea concursului au 
influențat uneori cli
matul acestei confrun
tări, ce ar fi tre
buit să ofere tine
rilor concurenți con
diții optime de punere 
în valoare a disponi
bilităților lor interpre
tative. Tot în legătură 
cu aceste constatări

s-ar fi dovedit bineve
nită rezolvarea unor 
probleme organizatori
ce doar aparent mino
re. dar în fapt, de loc 
neglijabile, cum ar fi 
o mai largă populari
zare prin afișe și prin 
anunțuri de presă, in
vitarea unor redactori 
specializați ai cotidie
nelor și ai revistelor 
noastre de cultură. 
Prin menirea și sem
nificațiile sale, un 
festival artistic șco
lar de amploare 
națională nu poa
te rămîne o acțiune 
internă a procesului 
de învățămînt, izolată 
de complexul artistic 
general ; el trebuie să 
constituie un fapt de 
cultură cu o audiență 
extinsă și o finalitate 
bine definită. Și aceas
ta pentru că ele
mentele considerate 
excepționale se cuvin 
încă de pe acum pro- 
movatr în cadrul unor 
manifestări cu public 
c im ar fi concertele- 
lectii pentru elevi (in
teresul acestora pen
tru artă ar ti astfel' 
sensibil stimulat).

Desigur, este bine că

festivalul s-a desfășu
rat sub egida Conser
vatorului ; dar să re
cunoaștem că o sală 
mai încăpătoare ar fi 
permis respectarea, în 
ambele sensuri, a pro
filului manifestării : pe 
de o parte, o asisten
ță masivă a elevilor 
care să urmărească, e- 
voluția în concurs a 
colegilor lor, iar pe de 
altă parte, prezența cît 
mai multor cadre di
dactice ale școlilor me
dii și ale institutelor 
de învățămînt superior 
artistic, in interesul 
stabilirii unității și 
continuității procesu
lui instructiv-educativ 
pe toată perioada in
fluenței sale asupra 
formării viitorului in
terpret

Prin rezultatele sale 
meritorii, Festivalul și 
concursul liceelor de 
muzică și de coregra
fie impune reeditarea 
sa ca manifestare pe
riodică, pentru a deve
ni o tradiție valoroasă 
a școlii noastre inter
preta, ive

Florian LUNGII

17,00 Consultații pentru elevi. 
Matematică (clasa a VIII-a). Tema: 
Sisteme de ecuații. 17,30 Consul- 
tații pentru elevi. Fizică (clasa a 
Xll-a). Tema : Curentul alterna
tiv — Transmisiune de la Muzeul 
Tehnic. 18.00 Lumea copiilor ; Da 

18,30 știința și producția. Flux neîi)-
î

î 
î 
î 
î 
î 
î

și Aș... detectivi pe urme de zăpadă. , ... __ „
trerupt de la cercetare la practică. Redactori : Dana Boboc, Ionel Cristea. 
18,50 Doi virtuoși ai acordeonului i Nicolae Florian și Constantin Bor- 
deianu. 19,00 Telejurnalul de seară. 19,20 Reflector. 19,30 Mai aveți o între
bare 1 — emisiune de cultură științifică : Dialogul om — mașină. In 
studiourile noastre sînt Invitați : acad. Grigore Moisil, prof. dr. Edmond 
Nlcolau, prof. dr. Nicolae Racoveanu, dr, Constantin Bălăceanu. 20,30 
Film artistic : „In orașul S" — o producție a studiourilor sovietice. 22,10 
Telejurnalul de noapte. 22,30 Cadran — emisiune de actualitate Interna
țională. 23,00 Glorii ale scenei lirice românești : Haricleea Darclăe șl 
Constantin Stroescu — Prezintă Viorel Cosma. 23,20 închiderea emisiunii.

î 
î 
î 
î 
î 
î
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„Pasărea măiastră" 
a Reghinului

In fiecare an, instrumentele muzi
cale ale Reghinului, apreciate pen
tru farmecul și intensitatea sonori
tății ca și diversitatea nuanțelor, por
nesc spre toate colțurile țării noas
tre, precum și peste hotare, făcîn- 
du-se mesagerii măiestriei și pri
ceperii înfierilor români. Recent, au 
fost realizate noi violoncele, viole,

contrabasuri șt chitare clasice pen
tru Suedia, S.U.A., Norvegia.

In anul 1970 cunoscuta întreprin
dere din Reghin va produce două 
tipuri noi de chitare semiacustice 
electrice „Hora", chitara de școală 
„Turist", chitara de concert „Rap
sodia" și vioara „Ciocîrlia".

Foto : M. Cioc

A apărut 
revista Institutului 
de studii istorice 
Si social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

„ANALE
DE ISTORIE"

nr. 6/1969
(noiembrie-decembrie), 
cu următorul cuprins t

ARTICOLE - COMUNICĂRI : 
„Partidele politice democratice 
din România în perioada de 
după 23 August 1944", de 
GHEORGHE TUȚUI ; „Partici
parea Armatei române la lupte
le pentru eliberarea Ungariei de 
sub jugul fascist", de DUMITRU 
TUȚU, ION TUDOR ; „Contri
buția Diviziei «Tudor Vladimi- 
rescu-Debrețin» Ia eliberarea 
poporului ungar", de general
colonel în rezervă MIRCEA 
HAUPT ; „Cercetarea istoriei 
contemporane a României în 
ultimul sfert de veac" de GH. 
IONIȚA ; „O jumătate de vear 
de la marile bătălii greviste 
ale proletariatului din Româ
nia (1919)", de GHEORGHE 
UNC ; „Cercul de studii sociale 
din București", de VASILE NI- 
CULAE.

IN INTIMPINAREA CENTE
NARULUI NAȘTERII LUI VLA
DIMIR ILICI LENIN : „Intîlniri 
ale unor militanți revoluționari 
din România cu V. I. Lenin" de 
AUGUSTIN DEAC, FLORIAN 
TANASESCU ; „V. I. Lenin des
pre necesitatea aplicării creatoa
re a marxismului", de Al. GH. 
SAVU.

VIAȚA ȘTIINȚIFICA: „Coloc
viu internațional asupra celui 
de-al doilea război mondial" ; 
„Bilanț și învățăminte la finele 
celui de-al doilea război mon
dial", de TITU GEORGESCU | 
„Cu privire la originile și ca
racterul celui de-al doilea răz
boi mondial", de VIORICA 
MOISUC ; „Conferința interna
țională de la Ohrid — R.S.F. 
Iugoslavia".

EVOCĂRI : Gheorghe Ungu- 
reanu, Ștefan Petică, Constantin 
Z Buzdugan

Revista mai cuprinde : RE- 
CENZII-NOTE BIBLIOGRAFI
CE. INFORMAȚII.
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Tovarășul Emil Drăgănescu 

a plecat la Belgrad
Joi seara a plecat spre Belgrad 

tovarășul Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
pentru a participa la Intîlnirea pre
ședinților celor două părți în Comi
sia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică.

La plecare, în Gara de Nord, erau 
prezenți tovarășii Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Octavian Groza și Matei Ghi-

giu, miniștri, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Radu Constantinescu, vicepreșe
dinte al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegramă 
din partea secretarului de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, prin care 
mulțumește pentru felicitările adre
sate cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.S.F. Iugoslavia.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Joi, 25 decembrie 1969, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, l-a primit în au
diență pe Nguyen Dang Hanh, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare In calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socialistă Ro
mânia.

(Agerpres)

INTERESANTĂ CULEGERE
DE STUDII A MUZEULUI

SUCEVEAN
Rod al unor investigații istorice și 

arheologice efectuate în ultimii ani 
în nordul Moldovei, Muzeul din Su
ceava a editat recent o culegere de 
studii, reunind concluziile și inter
pretările la noile descoperiri. Au
torii lucrării — muzeografi suceveni 
și cercetători al filialelor Academiei 
din Iași și București — se ocupă 
între altele de Complexul de cetăți 
traco-getice de la Stînceștî-Botoșani. 
așezarea dacică de la Siliștea-Scheia, 
Drumurile tătarilor de peste obcinile 
Bucovinei.

Culegerea oferă specialiștilor un 
prețios material documentar, consti
tuind o contribuție la elucidarea unor 
momente și aspecte importante din 
istoria poporului român.

întoarcerea de la Moscova 
a ministrului 
forțelor armate 

ale Republicii Socialiste 
România

Joi dimineața s-a înapoiat de la 
Moscova general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțeloi armate ale Republi
cii Socialiste România, care. însoțit 
de general-colonel Marin Nicolescu 
și general-locotenent Vasile Ionel, ad- 
juncți ai ministrului forțelor arma
te, a participat Ia ședința Comitetu
lui miniștrilor apărării din țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La sosire, în Gara de Nord, au fost 
prezenți general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului for
țelor armate, șef al Marelui Stat 
Major, generali și ofițeri, superiori.

Erau de față V S Tikunov, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei. (Agerpres)

ÎN CAPITALĂ Știri sportive

(Agerpres)

Cursuri de perfecționare 
pentru profesorii 
de stiinte sociale■>

Suspendarea unor 
curse de pasageri 

pe Dunăre
Direcția generală a navigației civi

le din Ministerul Transporturilor a- 
nunță că din cauza timpului nefavo
rabil și a apariției sloiurilor pe Du
năre au fost suspendate, începînd cu 
data de 25 decembrie, următoarele 
curse de pasageri : Brăila—Piatra 
Frecăței, Brăila—Mărașu, Brăila—Ol- 
tina, precum și cursele de pasageri 
cu nave rapide pe ruta Brăila—Galați 
— Tulcea — Sulina și Chilia.

De asemenea, au fost întrerupte 
trecerile cu bacurile peste Dunăre 
la Călărași—Ostrov și Galați—comu
na 23 August.

Vineri dimineața, în orașele Bucu
rești, Cluj, lași, Timișoara, Craiova 
și Brașov încep cursurile de perfec
ționare a profesorilor care predau 
științele sociale — filozofia, econo
mia politică, socialism științific — în 
școlile de 10 ani, liceele de cultură

generală, liceele de specialitate și în 
școlile profesionale și tehnice. Or
ganizate în vederea informării corpu
lui didactic de specialitate cu ulti
mele noutăți în aceste discipline, 
cursurile se vor desfășura între 26—30 
decembrie.

LINIE, FORMĂ,

Revelionul in 

stațiuni montane
Peste cîteva zile, 4 000 de persoane 

își vor petrece revelionul în vestitele 
restaurante „Carpați" și „Cerbul car
patin" . din Brașov, „Restaurantul 
sporturilor" și „Capra Neagră" din 
Poiana Brașov, „Carmen" și „Rozma
rin" din Predeal și în noul local de 
la „Trei brazi", construit la o altitu
dine de peste 1 400 metri. Pentru 
noaptea de 31 decembrie și-au anun
țat, de asemenea, prezența, în sta
țiunile montane amintite, numeroși 
turiști din Belgia. Danemarca. R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Israel, 
Liban, Olanda, Turcia. R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și din alte țări. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

garnituri de mobilă, 
peste un sfert de mi
lion de metri pătrați 
de binale (pentru cir
ca 24 500 apartamente) 
la care se adaugă o 
gamă largă de alte 
produse. Anul acesta, 
principalii indicatori 
de plan au fost depă
șiți cu constanță. Ca
litatea ? Un seismo
graf sensibil îl consti
tuie graficul exportu
lui î de Ia doi benefi
ciari externi în 1962, 
astăzi produsele care 
poartă marca iscusin
ței și hărniciei tîmpla- 
rilor moderni de la 
Pipera se vînd în 13 
țări.

★
Cine sînt creatorii 

acestor „calități" a în
treprinderii? . Cum sînt 
ei, cum muncesc ? 
Ion Cocoș are 50 de 
ani, este de 32 de 
ani tîmplar. și lu
crează la Pipera de 
la înființarea combi
natului. Discutăm. In 
acest, timp, rotește cu 
grijă o suprafață lus
truită, o ușă mică de 
dulap și-i mîngîie cu 
plăcere muchiile.

— Ii mulțumesc Iul 
taică-meu că m-a dat 
la meserie. El are pe 
a lui, e plugar. Eu — 
tîmplar. Am un băiat 
de 18 ani. Cred că a 
prins cîte ceva de la 
miție. Ii place să meș
terească, să monteze 
mașinării. Vorba ceea, 
meseria-i brățară de 
aur... E la o școală 
pentru muncitori la 
„Autobuzul".
Tipograful Ion Chiur- 

ciu are jumătate din 
virsta primului inter
locutor.

— Am intrat la 18 
ani în fabrică și am 
început să lucrez ca 
tîmplar. îmi place și 
astăzi tîmplăria, dar
au venit mașinile de
imprimat. și m-ain
gindit să mă reprofi-
lez.

— Din nou învăță-
tură...

— Desigur, ■ușor n-a
fost. In orice caz, nu 
regret. Invățînd pen
tru noua profesie am 
început și seralul; 
pofta vine mîncînd... 
Acum sînt într-a două
sprezecea.

La mașina de im
pregnat, un utilaj 
complex ce depășește 
gabaritele obișnuite. îl 
abordez pe Ion Sin- 
creanu, muncitor spe
cialist.

— După cum vedeți, 
lucrez intr-un loc ca
re aduce mai degrabă 
a. secție chimică. Su

VOLUM
pravegherea procesu
lui tehnologic, modifi
carea parametrilor, 
schimbarea sorturilor, 
a nuanțelor produsu
lui cer cunoștințe mul
tiple — chimie, tipo
grafie, tîmplărie și 
chiar construcții de 
mașini. Nu se poate 
altfel. Dar nu este nu
mai cazul meu : veți 
întîlni muncitori spe
cialiști și în secțiile de 
tîmplărie pură...

Intr-adevăr : unul
dintre ei este comu
nistul Constantin Ale
xandru. Lucrează la 
toate mașinile din sec
torul său. în plus are 
grijă de tinerii nou 
veniți în secție.

— Este datoria mea, 
nu a maistrului. Eu 
stau cu ei fiecare ceas, 
îi observ îndeaproape. 
Deprind repede băie
ții. dacă pun inimă. 
Unii au venit direct de 
la țară și credeau că 
tîmplăria înseamnă 
numai fierăstrău și 
daltă. Acum descoperă 
cît de. pretențioasă e 
meseria pe care și-au 
ales-o. De altfel și noi, 
vîrstnicii, avem mereu 
de învățat, fiindcă in
tervin necontenit îm
bunătățiri tehnologice.

Punct de vedere pe 
care ni-1 precizează 
tovarășul Gh. Grama- 
ticu, directorul tehnic 
de concepție :

— Ne preocupă stă
ruitor îmbunătățirile 
tehnologice și înlocui
rile de materiale. In 
ultimii ani am redus 
consumul de manope
ră între 10 și 16 la 
sută. La cuierul „Nu
fărul", de pildă, am 
atins un veritabil re
cord Potrivit proiec
tului de acum patru 
ani, era nevoie de 18 
ore ; acum se realizea
ză în 4 ore. Recent am 
introdus la o mobilă 
de bucătărie elemente 
din mase plastice. Mai 
economic, mai durabil, 
mai estetic. Domeniul 
nostru pare oarecum 
tradițional în raport I 
cu alte ramuri indus
triale. Vedeți însă că 
noul nu ne ocolește...

*
Mi-am amintit sen

sul exact al acestor 
cuvinte. străbătînd 
niște obișnuite birouri 
amplasate într-un mic 
turn dintre două hale. 
Acolo, ingineri și eco
nomiști se confruntau 
într-o întîlnire de lu
cru cu un grup de 
specialiști de la Cen
trul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de 
conducere din între
prinderi Scopul , aces
tui „dialog" la fața

locului mi-1 precizează 
inginerul Marian Con
stantinescu, șeful ser
viciului de organizare 
a producției și a mun
cii :

— Un Inepuizabil 
izvor de îndrumări 
practice, concrete, gă
sim în cuvîntarea 
rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la, 
recenta plenară a Co
mitetului Cenți al al 
partidului. Ne-a re
ținut atenția mai ales 
indicația secretarului 
general al partidului : 
„Pentru punerea largă 
în valoare a rezerve
lor și posibilități.or de 
■creștere a productivi
tății muncii, de ridi
care a eficienței eco
nomice este necesar să 
se analizeze perma
nent situația fiecărui 
loc de muncă, asigu- 
rîndu-se adaptarea 
continuă a organizării 
producției și muncii 
ia cerințele tehnicii și 
organizării moderne". 
Cu ajutorul tova
rășilor de la CE- 
PECA am făcut la în
ceput o scurtă diag
nosticare a posibilită
ților de a introduce 
metodele științifice ae 
organizare și conduce
re a producției. Acnn 
am cristalizat un plan 
comun, cu teme de 
studiu pe o durată de 
doi ani. Pe măsură ce 
se finalizează o temă, 
măsurile preconizate 
Ie aplicăm rteînțirziat 
în producție, lată cî
teva dintre temele ca- 
re-și recomandă de la 
sine eficiența economi
că : reamplasarea uti
lajelor în flux ; sche
me pentru transportul 
intern al materiei pri
me și produselor fini
te ; organizarea .secții
lor de la puncte cen
tralizate etc. Estimăm 
o substanțială ridicare 
a productivității mun
cii, o mai judicioasă 
utilizare a cadrelor 
tehnice din secții. In 
următoarele săptămîni 
ne așteptăm la pri
mele rezultate conclu
dente.

...Părăsind Pipera, 
impresia pe care ți-o 
lasă această unitate a 
industriei bucureștene 
este aceea de substan
țială metamorfoză în 
perimetrul unei mese
rii tradiționale. Tîm- 
plarul modern con
struiește trepte trai
nice pentru progresul 
acestei îndeletniciri, 
exprimat în sporuri de 
productivitate, trăini 
cie și frumos Geome- 
triile cu arome de pă
dure sînt așteptate în 
noile apartamente.

Programul unităților comerciale 
în perioada 28-31 decembrie și in zilele 

de 1, 2, 3 ianuarie 1970
DUMINICA, 28 DECEMBRIE : ma

gazinele de desfacere din sectorul a- 
limentar, legume-fructe, hale și piețe 
se vor deschide după programul obiș
nuit al zilei de duminică și vor func
ționa pînă la orele 13 ; magazinele 
din sectorul, nealimentar, cu excep
ția celor de mobilă, vor funcționa 
în cursul dimineții, între orele
8.30— 13.

LUNI 29 ȘI MARȚI 30 DECEM
BRIE : vor funcționa toate magazi
nele, după următorul program : ma
gazinele alimentare generale, băcă
niile, unitățile de produse zaharoase, 
de mezeluri-brînzeturi cu un schimb 
de lucrători : dimineața 7—12, după- 
amiaza 16—20.30 ; magazinele de 
produse lactate cu un schimb de lu
crători : dimineața 6—11, după-a- 
miaza 16—20,30 ; unitățile de desfa
cere a cărnii : 6—21 ; depozitele de 
vînzare a vinului pentru acasă : 
8—21 ; centrele de pîine cu un 
schimb de lucrători : dimineața
6— 11, după-amiaza 15—20 ; magazi
nele de legume-fructe : dimineața
6.30— 12, după-amiaza 15—20; hale și
piețe : 6—20; magazinele de pro
duse nealimentare cu un schimb de 
lucrători : dimineața 8,30—13, după- 
amiaza 16—21 ; magazinele cu două 
schimburi de lucrători din sectorul 
alimentar și nealimentar vor func
ționa după programul unei zile o- 
bișnuite de lucru, astfel : magazinele 
alimentare i 6,30—21,30 ; magazi
nele cu produse lactate : 6—13.30 ; 
14—21,30 ; .centrele de pîine : 5.30— 
13,30 ; 14—20,30 ; magazinele de le
gume-fructe : 6,30—21,30 ; magazi
nele de produse nealimentare i
7— 22.

MIERCURI, 31 DECEMBRIE : ma
gazinele alimentare generale, băcă
niile, unitățile de produse zaha
roase, de mezeluri-brînzeturi cu un 
schimb de lucrători vor funcționa 
dimineața între 7—12, după-amiază

între 15—20,30 ; magazinele de pro
duse lactate: dimineața 6—11. după- 
amiaza 15—20,30 ; magazinele de 
carne : 6—21 ; depozitele de vînzare 
a vinului pentru acasă : 8—21; cen
trele de pîine : 6—20 ; magazinele 
de legume-fructe : 6,30—20.30 ; hale 
și piețe : 6—21.

Magazinele de produse nealimen
tare cu un schimb de lucrători, in
clusiv cele care sînt închise dimi
neața sau după-amiaza, vor func
ționa dimineața între 8—13 și după- 
amiaza între 15—20.

Magazinele cu două schimburi de 
lucrători din sectorul alimentar și 
nealimentar vor funcționa după ur
mătorul program : magazinele ali
mentare; 6,30—21,30; magazinele de 
produșe lactate : 6—21 ; centrele de 
pîine : 6,30—21 : magazinele de le
gume-fructe ; 6,30—21,30; magazinele 
nealimentare : 7—22.

JOI, 1 IANUARIE 1970 : toate uni
tățile comerciale vor fi închise, cu 
excepția centrelor de pîine, care vor 
funcționa între orele 7—10 ; centrele 
de lapte vor funcționa după orarul 
obișnuit ; tutungeriile — numai 50 
la sută din unități.

VINERI, 2 IANUARIE : vor func
ționa, cu program de duminică, nu
mai magazinele din sectorul alimen
tar, de legume-fructe, halele și 
piețele.

SIMBATA, 3 IANUARIE : maga
zinele vor funcționa după programul 
obișnuit al unei zile de lucru.

In perioada 30 decembrie a.c. — 2 
ianuarie 1970, unitățile de alimen
tație publică vor funcționa după o- 
rarul obișnuit, cu excepția unităților 
care organizează revelionul și care, 
în ziua de 31 decembrie, își vor în
trerupe activitatea la orele 16, iar în 
ziua de 1 ianuarie vor deschide cel 
mai tîrziu la orele 17.

• Tradiționalul turneu „pentago
nal" de fotbal se va desfășura la Ciur 
dad de Mexico între 8 ianuarie și 1 
februarie, reunind următoarele for
mații : selecționata Mexicului, Bota- 
fogo Rio.de Janeiro, Spartak Trnava, 
Guadalajara și Partizan Belgrad.

• Intre 13—18 ianuarie, la Varșo
via va avea loc un mare turneu in
ternațional de baschet, la care au 
fost invitate selecționatele orașelor 
Moscova, Londra. București. Tallin, 
Budapesta, .Amsterdam, Bruxelles.

• „Turneul celor patru trambuli
ne", marele concurs anual de sări
turi cu schiurile, va fi inaugurat ta 
28 decembrie ia Oberstdorf (Bavaria) 
și va continua pînă la 6 ianuarie la 
Garmisch Partenkirchen, Innsbruck 
și Bischofshofen. La întreceri se con
tează pe participarea a peste 100 de 
concurenți din 17 țări. Se anunță un 
pasionant duel între Bjorn Wirkola 
(supranumit și „Vulturul din Trond
heim") de trei ori consecutiv învingă
tor al competiției, și cehoslovacul 
Jiri Raska.' Pe lista favoriților figu
rează și alți ași ai zborului pe schiuri 
ca Lars Grini, Reinhold Bachler, 
Vladimir Belousov, Takashi Fujisawa, 
Josef Przybyla.

• Velodromul de iarnă din Anvers 
va găzdui la sfîrșitul acestei săptă
mîni un omnium internațional la 
care, alături de Merckx, Altig, Brac-

ke, Ottenbros, Van Springel va lua 
parte și francezul Jacques Anquetil, 
în ultima sa cursă pe o pistă din 
Belgia.

• In cadrul unei gale de box des
fășurate la Monza, italianul Bruno 
Pieracci (categoria pană) l-a învins 
prin k.o. tehnic, în repriza a 7-a, pe 
nigerianul Kid Ray Miller.

• Comentatorul sportiv al agen
ției U.P.I., Mike Hughes, notează in 
bilanțul anului sportiv (la capitolul 
fotbal) performanța echipei Româ
niei, care s-a calificat în turneul fi
nal al „Cupei Jules Rimet", clasîn- 
du-se prima într-o grupă unde a fi
gurat echipa Portugaliei, situată pe 
locul 3 la campionatul mondial din 
Anglia.

• Intîlnirea de haltere dintre se
lecționata orașului Leningrad și 
echipa Finlandei a revenit echipei 
sovietice cu 5—4. In limitele cate
goriei grea, finlandezul Maund Lin- 
druus a obținut o performanță re
marcabilă — 160,5 kg la stilul smuls.

• Ediția 1970 a Raliului Monte 
Carlo va reuni la start 220 de echi
paje. Plecarea se va da la 16 ianua
rie din opt orașe europene, iar so
sirea va avea loc la 24 ianuarie la 
Monte Carlo.

vremea

In unitățile de deservire meșteșugărească

Ieri in țară : vremea s-a menținut 
umedă și . s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost acoperit, exceptînd Banatul și 
Transilvania. A nins intermitent în 
Oltenia și Muntenia și cu caracter lo
cal în Transilvania și Moldova. Vîn- 
tul a suflat în general slab, cu in
tensificări în estul Bărăganului și 
Dobrogea, unde, pe alocuri, a spul
berat zăpada Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 10 grade

la Avrămeni, Suceava, Dorohoi șl 
Cotnari și plus 3 la Mangalia. In 
București; vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A nins intermitent. 
Temperatura maximă a atins minus 
3 grade.

Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 
decembrie. în țară : vreme In gene
ral umedă, cu cerul mai mult aco
perit. Temporar precipitații. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero gra
de, iar maximele între minus 6 și 
plus 4 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Temporar 
precipitații. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

In perioada 28 decembrie — 2 ia
nuarie, pentru reparații de instalații 
sanitare și electrice, aragaze, frigi
dere, lucrări de lăcătușerie, va sta la 
dispoziția populației Capitalei, între 
orele 8—13, unitatea din str. Smîrdan 
nr. 41. a cooperativei „Metalocasnica", 
telefon 14 61 81 ; cooperativa „Auto- 
mecanica" va funcționa astfel : în 
ziua de 28 decembrie, pentru spălat- 
gresat, unitățile din str. Maria Ro- 
setti nr. 9, tel. 12 84 71 ; Calea Călă
rași nr. 260, tel. 22 05 81 ; Bd. Aero
gării Băneasa nr. 38, tel. 33 16 21 — 
deschise între orele 8—14.;. pentru

CEC. OFERĂ EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE...
Cinci excursii în Japonia cu vi

zitarea Expoziției Mondiale de la 
Osaka, două excursii la Paris, cu 
vizitarea Văii Loire, trei excursii 
la Soci, trei excursii în turul Aus
triei (toate organizate de O.N.T.), 
precum și 13 excursii individuale 
pentru efectuarea cărora cîștigă- 
torii pot solicita din valoarea cîș- 
tigului suma de 3 000 lei în mo
neda țării -în care vor face călă
toria, iată cîștigurile care vor fi 
acordate de Casa de Economii și 
Consemnațiuni la tragerea la 
sorți pentru trimestrul IV. 1969 a

La tragerea la sorți pentru tri
mestrul IV/1969 a libretelor cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturis
me, care va avea loc la dată de 
29 ianuarie 1970 în Capitală, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni va acorda titularilor acestor 
librete 332 cîștiguri în autoturis
me din mărcile : Volga M-21,

libretelor de economii pentru tu
rism.

Este important de reținut că li
bretele de economii pentru turism 
care dau dreptul de participare 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul 1/1970 se emit de unitățile 
C.E.C. pină la data de 31 de
cembrie a.c. inclusiv.

La această tragere la sorți se 
vor acorda un număr sporit de 
cîștiguri în excursii în străinătate, 
ca urmare a creșterii soldului 
depunerilor la libretul respectiv.

IN AUTOTURISME
Renault 10, Dacia 1 100, Moskvici 
408, Skoda și Trabant 601.

Se precizează că depunerile 
necesare participării la tragerea 
la sorți pentru trim. I. 1970 a li
bretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme se pot 
efectua pînă la data de 31 de
cembrie a.c. inclusiv.

întreținere ți reparații auto, unită
țile din Bd. Aerogării Băneasa nr. 
38, Calea Floreasca nr. 234, tel. 
83 43 52, Șos. Giurgiului nr. 178, tel. 
15 18 58, str. Sf. Vasile-Tei nr. 10, tel. 
11 40 61 — deschise intre orele 8—14. 
în ziu» de 1 ianuarie, spălat-gresat, 
unitatea din str. Maria Rosetti nr. 9, 
între orele 8*—14 ; întreținere, repa
rații auto și depanare (numai în raza 
municipiului), unitățile din Șos. 
Giurgiului nr. 178, str. Buzești nr. 78 
intre orele 8—14. In ziua de 2 ia
nuarie, spălat-gresat, întreținere, re
parații auto și depanare (numai în 
raza municipiului), unitatea din Bd. 
Aerogării Băneasa nr. 38, între orele 
8—14. în ziua de 3 ianuarie, pentru 
spălat-gresat unitatea din Bd. Aero
gării Băneasa nr. 38, între orele 8— 
14; pentru întreținere și reparații 
auto : unitatea din str. Buzești nr. 78, 
între orele 8—14.

Cooperativa „Radio-Progres" : în 
ziua de 28 decembrie vor fi deschise 
toate unitățile de televiziune, între 
orele 8—13 și în același interval, uni
tățile pentru reparații radio din Ca
lea Plevnei nr. 13, tel. 15 30 37 și str. 
Avrig, Bl. E 2, tel. 35 15 68. în ziua 
de 1 ianuarie, pentru reparații radio 
și televizoare, cetățenii se vor putea 
adresa la dispeceratul din centrala 
cooperativei, tel. 14 21 50, între orele 
17—21, în ziua de 2 ianuarie, intre 
orele 8—13, și în ziua de 3 ianuarie, 
între orele 9—13, la aceeași adresă.

în ziua de 4 ianuarie : programul 
unităților cooperativelor menționate 
va fi cel obișnuit duminica.

Centrele de comenzi și reparații în 
ramurile confecții și încălțăminte, 
unitățile cooperativei „Deservirea", 
precum și cele de coafură, frizerie, 
cosmetică, foto vor fi deschise și du
minică, 28 decembrie, după progra
mul obișnuit al unei zile de lucru, 
funcționînd pînă la ora 14.

In zilele de 28 decembrie și 1—4 
ianuarie va funcționa între orele 8— 
14 și Centrul de informare al Uniu
nilor cooperativelor meșteșugărești 
din municipiul București, Calea Plev- 
hei nr. 1, tel. 13 53 84 și 13 58 65.

La magazinul „Dîmbovița'
Foto : M. CIOC

Pentru atributele lor esențiale, 
cîteva magazine, din Capitală și 
din alte localități ale țării sînt 
considerate ca unități do prezen
tare și desfacere ale Ministerului 
Industriei Ușoare, cartea de vizi
tă a producției sale de încălță
minte. în aceste magazine sînt 
supuse aprecierii cumpărătorilor 
cele mai reușite modele, cele mai 
recente creații de încălțăminte.

Pentru cei interesați, cîteva a- 
drese utile : în Capitală : ma

gazinele „Dîmbovița" din Ca
lea Victoriei 20, și „Antilopa", pe 
șoseaua Ștefan cel Mare 5 (bloc 
„Dinamo" ; la „Clujeana" din Cluj 
(Piafa I Mai 4—5) ; „Banatul" din 
Hunedoara. (Bd. „Dacia" 1, bloc 
G. 3) ; „Olimpia" din Oradea (Ca
lea Republicii 5) ; „Vidra" din O- 
răștie (str. Alex. Petăffi 1) ; „Fa
brica de mănuși" din Tg. Mureș 
(str. Poștei 1) și „Banatul" din Ti
mișoara (Bd. Tinerețe! 2).

PENTRU POMUL DE IARNA

Tradiționalul pom de iarnă la care 
vă fiindiți de pe acum a fi sosit. 
Deocamdată, e doar așa cum l-au 
expediat ocolurile silvice de la poa
lele munților. Singura lui podoabă 
e prospețimea cetinii. Și pentru că 
vi-l doriți cît mai frumos împodobit,

magazinele vă oferă cele mai noi 
creații ornamentale destinate acestui 
scop. Nu uitați însă esențialul : ne 
găsim în „Luna cadourilor”, a sur
prizelor celor mai plăcute, a căror 
realizare este înlesnită de comerț.

Pre
înaltă specializare

încă din anul 1896 în Sibiu 
se bucura de renume atelierul 
în care meșteri iscusiți făceau 
cîntare. Tradiția, ca atîtea alte 
tradiții de faimă a Sibiului nu 
s-a pierdut. Ea a fost conti
nuată și sporită neîncetat. 
Moștenitorii legitimi ai mește
rilor pricepuți de odinioară 
sînt astăzi muncitorii între
prinderii „Balanța", care au 
.reușit să obțină succese recu
noscute în țară și peste 
hotare. Cerințele față de 
„tehnica măsurării”, în concor
danță cu creșterea gradului de 
mecanizare șj automatizare, 
atîț în procesul de producție, 
cît și în activitatea de cerce
tare, au sporit continuu solici
tările ce le-au fost adresate 
constructorilor sibieni.

Unul din produsele reprezen
tative pentru precizia, finețea 
și înalta specializare a produc
ției uzinei este Balanța eta
lon de 2 kg capacitate. 
Daca se spune că este sensibilă 
la greutatea unui fir de păr, 
este prea puțin, căci este de- 
ajuns ca ușa încăperii în care 
■ea funcționează să fie deschisă 
și balanța etalon va da cu si-

guranță semn de „nervozitate". 
Balanței etalon i se adaugă o 
întreagă suită de alte aparate 
ae măsură 
celor mai 
activitate.

în acest 
lanța" din 
dernizate și asimilate noi pro
duse cu caracteristici tehnice 
superioare. Între acestea se 
numără balanța automată de 
100 kg, basculele semiauto
mate de 500 și 100 kg și doza
torul pentru , ciment. Altă 
noutate de menționat o consti
tuie capul de cîntărire și înre
gistrare automată de la dis
tanță. Noul produs se poate a- 
dapta la bascula semiauto
mată stabilă și transportabilă.

Produsele fabricate de uzina 
„Balanța” au fost prezentate 
în ultimele luni la mai multe 
expoziții internaționale — la 
Tripoli. Leipzig. Utrecht. Bru
xelles și Budapesta. Perfor
manțele lor tehnico-economice 
ridicate le-au situat pe multe 
dintre ele la nivelul celor mai 
reușite produse similare din 
țări cu o veche tradiție în a- 
cest domeniu.

Nu greșim dacă afirmăm că

realizarea unor asemenea apa
rate sensibile — ca cele de la 
uzina „Balanța" — presupune 
o muncă de bijutier, dublată 
de preocuparea continuă pen
tru îmbunătățirea activității 
serviciilor de concepție, pre
misă sigură a ridicării nivelu
lui lor tehnic și calitativ. Efor
turile în domeniul moderniză
rii aparatelor de măsură și 
control din producția curentă 
— vizind îmbunătățirea solu
țiilor constructive, care să 
confere produselor caracteris
tici tehnico-funcționale ridi
cate, ca și perfecționarea pro
cesului tehnologic — se con
jugă cu cele ce urmăresc in
troducerea în fabricație de noi 
produse.

O largă consultare a spe
cialiștilor din uzină a dezvă
luit recent posibilitatea de a 
se trece la fabricarea unor noi 
tipuri de balanțe analitice de 
mare precizie pentru echipa
rea laboratoarelor uzinale, 
precum și a noilor tipuri de 
dozatoare destinate mecani
zării și automatizării procese
lor de dozare și cîntărire în 
industria metalurgică. (Rep. 
publicitar)

an, la uzina „Ba- 
Sibiu au fost mo-

și control necesare 
diverse ramuri de
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hotărîtă de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu

SAIGON 25 (Agerpres). — Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
hotărît, cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun, să înceteze toate opera
țiunile militare pe timp de trei 
zile, începînd de miercuri, ora 1 
(ora locală). Postul de radio „Eli
berarea" — relatează agenția 
France Presse — a făcut apel că
tre toate unitățile guvernului re
voluționar provizoriu să respecte 
această hotărîre.

Pe de altă parte, guvernul sai- 
gonez a făcut cunoscut că a hotă
rît încetarea tuturor operațiunilor 
militare, dar numai pe timp de 24 
de ore, începînd de miercuri ora 
18 (ora locală).

Joi, la expirarea termenului, trans
mite agenția U.P.I., forțele americane 
și saigoneze și-au reluat operațiunile 
militare. Citind purtătorii de cuvînt 
militari de la Saigon, agenția preci
zează că forțele guvernului revolu
ționar provizoriu continuă să respecte 
încetarea unilaterală a focului pe du
rata de 72 de ore, comunicată ante
rior.

BANGKOK 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția U.P.I., autorități
le tailandeze au început joi tratative 
cu autoritățile saigoneze pentru stabi
lirea condițiilor de retragere a trupe
lor tailandeze, care iau parte la ope
rațiunile militare din 
sud.

Efectivul trupelor 
Vietnamul de sud se 
de militari.

Vietnamul de

tailandeze în 
ridică la 12 000

Lupte crîncene 
în sudul Biafrei

OWERRI 25 (Agerpres). — In ca
drul unui miting care a avut loc la 
Owerri și la care au participat peste 
3 000 de persoane, generalul Odu- 
megwu Ojukwu a declarat că Bia- 
fra trece în momentul de față prin 
cea mai complicată perioadă de la 
declanșarea operațiunilor militare în 
urmă cu 30 de luni. El s-a referit în 
mod special la acțiunile de ofensivă 
întreprinse de trupele federale, care 
încearcă în prezent să cucerească 
partea de sud a teritoriului controlat 
de forțele biafreze. Lupte grele au 
loc de mai multe săptămîni în sec
toarele Ikot-Ekpene și Aba. Genera
lul Ojukwu a menționat că trupele 
biafreze înregistrează unele succese, 
dar că luptele sînt deosebit de crîn
cene. El și-a exprimat încrederea că, 
în pofida faptului că unele țări re
fuză să acorde ajutor Biafrei. 
forțele biafreze vor rezista oricăror 
acțiuni ofensive desfășurate de trupe
le guvernului federal.

ORIENTUL APROPIAT
® ÎNTÎLNIREA DE LA TRIPOLI A ȘEFILOR DE STAT Al
R.A.U., SUDANULUI Șl LIBIEI © COMENTARII DUPĂ CON

FERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA RABAT

TRIPOLI 25 (Agerpres). — Șefii 
de stat ai R.A.U., Gamal Abdel Nas
ser, și Sudanului, Gaafar El Nu- 
meiry, au sosit joi la Tripoli, 
pentru a conferi cu președintele . 
Consiliului comandamentului revolu
ției din Libia, Moamer el Gedafi. 
Convorbirile dintre cei trei preșe
dinți vor fi consacrate, potrivit agen
ției U.P.I., examinării atît a rezulta
telor recentei conferințe la nivel 
înalt de la Rabat, cît și a modali
tăților de intensificare a colaborării 
în diverse domenii între R.A.U., 
Libia și Sudan. în drum spre Tripoli, 
președinții R.A.U. și Sudanului au 
făcut o scurtă escală la Alger, unde 
au discutat cu președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, o serie de 
probleme de interes reciproc.

★

Rezultatele recentei conferințe de 
la Rabat formează obiectul unor vii 
comentarii în capitalele țărilor arabe.

„Cea de-a cincea conferință arabă 
la nivel înalt nu a constituit un 
succes, dar nici un eșec" — relevă 
ziarul egiptean „Al Ahram". „Aspec
tul cel mai semnificativ al conferin
ței, remarcă oficiosul egiptean, rezi
dă în hotărîrea luată de trei dintre 
țările maghrebiene — Libia, Algeria 
și Maroc — de a participa efectiv, la 
acțiunile comune arabe. Libia singu
ră, subliniază ziarul, a hotărît să 
furnizeze 20 din cele 35 milioane lire 
sterline necesare finanțării unor 
proiecte de înarmare, ca și 25 la

sută din cele 26 milioane lire ster
line pe care conferința a holărît să 
le acorde mișcării de rezistență pa- 
lestinene. Absența unui comunicat 
final, se declară, este un semn de 
curaj și sinceritate. De altfel, rezo
luțiile adoptate de conferința de la 
Khartum din 1967 sînt în continuare 
în vigoare, statele arabe menținîn- 
du-și, în totalitatea lor, angajamen
tele contractate".

Colonelul Moamer Gedafi, preșe
dintele Consiliului comandamentu
lui revoluției din Libia, a făcut 
miercuri seara o declarație la Tri
poli, în care a criticat „guvernele 
arabe reacționare", considerîndu-le 
răspunzătoare de eșecul conferinței 
arabe la nivel înalt de la Rabat".

Primul ministru al Libanului, 
Rashid Karame, a declarat la rîndul 
său că „diferendele apărute între 
unele țări arabe la Rabat nu sînt de 
natură să slăbească poziția arabă".

★
KHARTUM. — Oficialități guver

namentale de la Khartum, citate de 
agenția U P.I., anunță că, în cursul 
săptămînii trecute, în Sudan au fost 
arestate 56 de persoane pentru „cons
pirație în vederea răsturnării guver
nului revoluționar". Ministru] de in
terne al Sudanului, maiorul Faruk 
Hamadallah, a acuzat, totodată, une
le cercuri occidentale că sprijină prin 
livrări de arme grupurile de rebeli 
din sudul țârii.

Reprezentanți ai 
Partidului Republi
can Irlandez de- 
monstrînd la Lon
dra pentru retra
gerea forțelor spe
ciale britanice din 
Irlanda de nord
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Disputa în jurul 
viitoarei reuniuni a U. E. 0.
Probleme legate de refuzul Franței 

de a participa la lucrări
Reuniunea de la Bruxelles a 

Consiliului ministerial al Uniunii 
Europei occidentale, care urmează 
să aibă' loc la 9—10 ianuarie 1970, 
trezește de pe acum discuții a- 
prinse în cercurile politice vest- 
europene. Un comunicat al Minis
terului belgian al Afacerilor Ex
terne precizează că ministrul de 
externe belgian, Pierre Harmel, 
care este președintele în exerci
țiu al Consiliului ministerial, a

9 declarație a președintelui 
Pakistanului

DACCA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută reprezentanților pre
sei, președintele Pakistanului, genera
lul Yahya Khan, a precizat că viitoa
rele alegeri generale se vor desfășura 
conform sistemului de reprezentare în 
parlament, proporțional cu numărul 
locuitorilor diverselor regiuni ale țării. 
El a menționat, totodată, că viitoarea 
Adunare Națională (Parlamentul țării) 
va avea misiunea de a elabora în de
curs de trei luni o nouă Constituție

făcut celorlalte șapte state mem
bre ale U.E.O. propuneri privind, 
înlăturarea dificultăților pe care 
le cunoaște în prezent organizația. 
După cum se știe, guvernul fran
cez boicotează din luna februarie 
a.c. lucrările Uniunii Europei oc
cidentale, ca urmare a unei dis
pute privind procedura convocării 
reuniunilor Consiliului ministerial 
al acesteia. Potrivit unei știri 
transmise la 24 decembrie de a- 
genția France Presse, care citează 
surse competente, Franța nu va 
lua parte nici la viitoarea reuni
une din capitala Belgiei. Agen
ția lasă să se înțeleagă că dife
ritele consultări avute în ultima 
vreme de guvernul francez cu ță
rile membre ale uniunii nu i-au 
dat satisfacție.

Situația se complică prin fap
tul că Franței îi venea rîndul să-și 
asume, cu începere de la 1 ianua
rie, președinția Consiliului minis
terial al U.E.O. Pentru a se salva 
aparențele, reuniunea prevăzută 
pentru 9 și 10 ianuarie la Bruxel
les va fi considerată ca o reuni
une a ultimului trimestru al anu
lui 1969. Se amintește că Consi
liul ministerial al U.E.O. nu s-a 
putut reuni din iunie anul acesta.

1! S ® El

Iq Moscovo s-o deschis miercuri „Decada corjii românești". In fotografiei 
vizitatori în fața standurilor

Vizita delegației de activiști ai P.C.L 
in R.S.F. Iugoslavia

agențiile
de presă
transmit:

Francezii l-au desemnat pe 
Jean Gabin actorul de cinema
tograf preferat al anului 1969. 
Iată că, deși „face film" de 37 
ani (a debutat pe ecran în 1932), 
Gabin rămîne și. acum prefera
tul numărul unu al publicului 
francez îi urmează Fernandel, 
Bourvil, Jean Paul Belmondo și 
Alain Delon, ultimii doi împăr
țind Intre ei locul al patrulea. 
In ce privește actrița de cine
matograf preferată, deși este 
absentă de mai multă vreme de 
pe ecrane, Michele Morgan ocu
pă primul loc. Pe locul al doilea 
se află Brigitte Bardot. Celor 
două actrițe le urmează, in or
dinea preferinței pe anul 1969, 
Jeanne Moreau, Danielle Dar- 
rieux, Catherine Deneuve șl 
Annie Girardot.

BELGRAD 25. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Bujor Sion, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. a făcut o vizită de schimb 
de experiență în R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. în cursul vizitei, delegația 
a avut convorbiri la Belgrad. Novi- 
sad, Sarajevo și Zagreb cu reprezen
tanți ai organelor Uniunii Comuniști
lor și ai Uniunii Socialiste a Poporu

lui Muncitor, cu conduceri ale redac
țiilor unor ziare centrale și republi
cane. cu reprezentanți ai radioului 
și televiziunii. Au fost vizitate o se
rie de obiective social-culturale.

Joi dimineață, delegația a fost 
primită de tovarășii Budislav Șoșkici 
și Niaz Dizdarevici, membrț ai Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I. 
Cu acest prilej a avut loc, > convor
bire. care s-a desfășurat * itr-o at
mosferă cordială, tovărășească. A 
participat ambasadorul României la 
Belgrad, Vasile Șandru.

Ce a arătat ultima sesiune 
a Congresului S. U. A;

© UN PAS ÎNAINTE PE CALEA EXTINDERII RELAȚIILOR 
COMERCIALE CU ȚĂRILE SOCIALISTE ® ÎNCERCĂRI DE A 

IMPUNE UN CONTROL ASUPRA POLITICII EXTERNE 
A ADMINISTRAȚIEI.

Elaborarea unei legi privind amnistia generală a de- 
tinUtilor politici 3 ^ost cerută de aproximativ 250 de intelectuali mexicani, 
între care pietonii David Alfaro Siqueiros, care au remis o scrisoare în acest . 
sens președintelui țării, Gustavo Diaz Ordaz, Pe de altă parte, 87 de deținuți 
politici mexicani, care se află în greva foamei de 15 zile, au fost puși sub 
supraveghere medicală din cauza stării sănătății lor.

Cea de-a doua Conferință pentru promovarea comer
țului între Statele africane ?i_a încheiat lucrările la Cairo. Au fost 
adoptate mai multe rezoluții care prevăd : încurajarea cooperării regionale, prin 
diverse măsuri, inclusiv reducerea taxelor vamale ; coordonarea planurilor de 
dezvoltare națională ; consolidarea dezvoltării economiilor naționale în scopul 
dobîndirii de către toate statele africane a unei mai mari independențe econo
mice ; încurajarea schimbului de experiență în diverse domenii.

Sesiunea Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., care s-a 
desfășurat timp de două zile la Mos
cova, a discutat și aprobat planul de 
dezvoltare a economiei și bugetul pe 
anul 1970. Planul economic prevede 
ca în anul care urmează, producția 
industrială a R.S.F.S.R. să crească cu 
6.1 la sută față de 1969. Bugetul a- 
probat pentru 1970 prevede ve
nituri și cheltuieli în valoare de 
35 313 211000 ruble.

Muncitorii agricoli italieni 
au reușit să obțină într-o bună măsură 
satisfacerea revendicărilor lor. Repre
zentanții sindicatelor au încheiat cu 
cei ai Uniunii agricultorilor un nou 
contract colectiv, care prevede spo
rirea salariilor pentru 1,5 milioane de 
muncitori agricoli.

Mareșalul Uniunii Sovie
tice, Andrei Greciko, ministrul apă
rării al U.R.S.S., a sosit joi1 într-o vi
zită oficială de prietenie în capitala 
Afganistanului, la invitația ministrului 
apărării al acestei țări.

Un număr de cel puțin 40 
de persoane, în majoritate 
copii, au pierit miercuri după 
ce nava de pasageri în care se aflau 
s-a ciocnit cu două mici tancuri pe
troliere și s-a scufundat în fluviul 
Magdalena din nord-estul Columbiei. 
La bordul navei se aflau aproximativ 
100 de pasageri.

Guatemala in perspectiva

în mesajul de sfîrșit de 
an adresat țării, președintele 
Uruguayan Jorge Pacheco Areco a afir
mat că, în anul care vine, va fi men
ținuți! politica de austeritate și va fi 
întărită autoritatea guvernului. Aceasta 
înseamnă menținerea înghețării sala
riilor și a unei linii dure în ce pri
vește reprimarea mișcării revendica
tive.

Ansamblul folcloric al Casei 
de cultură din Sinaia și-a în
cheiat turneul in Franța cu un 
spectacol dat în sala primăriei 
arondismentului V din Paris. 
Solii artei interpretative popu
lare române au prezentat timp 
de trei săptămîni, in mar multe 
orașe din Franța, spectacole care 
s-au bucurat de succes.

WASHINGTON 25. — Corespon
dentul Agerpres C. Alexandroaie 
transmite . Prima sesiune a celei, .detjL, 
91-a legislaturi a Congresului Sta
telor Unite a luat sfîrșit marți cu 
adoptarea unui proiect de lege pri
vind liberalizarea schimburilor co
merciale dintre S.U.A. și țările socia
liste. Oficialitățile administrației a- 
preciază că noua lege va duce la re
vizuirea listei mărfurilor interzise' 
pînă acum la exportul către aceste 
țări, pe motivul că ar fi „strategice". 
Totodată, se apreciază că tonul „răz
boiului rece" puternic simțit în 
vechea lege privitoare la expor
turile către aceste țări, a dispărut 
din noul text, fapt care va încuraja 
cercurile de afaceri americane să-și 
lărgească sfera schimburilor lor cu 
statele socialiste.

Noua lege, deși nu satisface pe de
plin cererile grupărilor liberale din 
Senat și Camera Reprezentanților,' 
care se pronunță în favoarea unei li
beralizări mai largi a comerțului 
S.U.A. cu țările socialiste, este apre
ciată totuși ca un pas înainte în a- 
ceastă direcție, fapt care a dus la a- 
probarea ei in unanimitate.

în ce privește ansamblul activi
tății legislative a sesiunii. Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrate din . Senat, s-a arătat 
satisfăcut de realizările Congre
sului, declarînd că în acest an s-au

făcut puternic simțite trei tendințe 
esențiale : Senatul și-a concentrat a- 
tenția asupra problemei războiului 
din Vietnam, lucru pe care îl va făce 
și în viitor, „pînă cînd se va aprinde 
flacăra păcii" | a scrutat foarte în
deaproape — pentru prima dată de 
mulți ani — problema cheltuielilor 
militare. în intenția de a le reduce 
și a analizat problema reformei im
pozitelor și ajutorării păturilor sărace 
ale populației

Marile demonstrații de mas8 ale 
partizanilor păcii din S.U.A. împo
triva războiului din Vietnam au avut 
puternice ecouri și în Congres. Cei 
care cer să se pună capăt războiului 
cît mai curînd posibil o fac, printre 
altele, și pentru a se crea posibilita
tea redirijărij, celor 24 de miliarde de 
dolari, înghițiți anual de război, spre 
sectoarele pașnice ale economiei.

Resentimentele față de continuarea 
războiului din Vietnam au determir 
nat Congresdl să hotărască interzicer- 
rea folosirii forțelor armate ale 
S.U.A în acțiuni armate în Laos și 
Tailanda. Această acțiune constituie 
o materializare a eforturilor grupă
rii liberale de a impune controlul fo
rului legislativ suprem asupra politi
cii externe a țării și. în special, de 
a preveni angajarea Statelor Unite 
în noi războaie de tipul celui din 
Vietnam.

viitoareior alegeri
O serie de Incendii misterioase, 

soldate cu daune in valoare de apro
ximativ două milioane de dolari, suc
cesiunea rapidă a unor asasinate po
litice de răsunet au marcat în ulti
ma vreme activizarea forțelor de 
dreapta din Guatemala, reintrarea lor 
in scenă într-un moment hotărîtor 
pentru pregătirea apropiatelor ale
geri prezidențiale. Scopul acestor ac
țiuni teroriste este în mod vădit a- 
cela de a imprima o 
lentă evenimentelor, 
favoriza ascensiunea

La 14 decembrie a 
prima serie de incendii, după care gu
vernul a declarat starea excepționa
lă pe timp de 15 zile. La locurile unde 
flăcările mistuiseră magazine și lo
cuințe, inclusiv unele aflate la cîțiva 
pași de palatul prezidențial, au fost 
găsite fragmente de bombe proveni
te din arsenalul armatei. Firele duc 
spre aceleași cercuri și în cazul unor 
asasinate, dintre care cea mai viu 
comentată a fost suprimarea unui 
cunoscut deputat și totodată candi
dat la postul de prefect al capitalei.

Două din cele mai active organi
zații de extremă dreaptă de pe con
tinent, „Mișcarea anticomunistă na
țională organizată" (M.A.N.O.) și 
„Noua organizație anticomunistă" 
(N.O.A.), și-au marcat și de astă 
dată prezenta în săvirșirea atentate
lor, lăsînd avertismente semnate, 
în scopuri vădite de intimidare. Ră
mîne în vigoare practica afișării de 
liste cu numele viitoarelor victime, 
fiind vizate cu predilecție persoa
nele care. într-un fel sau altul, re
prezintă obstacole în calea ascen
siunii extremismului de dreapta. O 
vie reacție in rindul opiniei publice 
guatemaleze au produs ultimele două 
„isprăvi" ale extremiștilor: uciderea 
unei foste „miss Guatemala", acuzată 
de legături cu mișcarea de partizani, 
și răpirea arhiepiscopului capitalei, 
Cesariego, sechestrat și ținut captiv 
mai mult timp. După calculele oficia-

desfășurare vio- 
situație ce ar 

dreptei.
fost declanșată

asasinatelor 
extremiste 
o mie, iar 
ar fi vorba

săvirșite de 
de dreapta 
după surse 
de aproape
N.O.A. și 
complicita-

le, numărul 
organizațiile 
se ridică la 
extraoficiale 
patru mii.

Chiar de la început, 
M.A.N.O. au acționat cu 
tea unor comandanți militari și șefi 
de poliție, existînd cazuri cînd a- 
ceștia au acordat extremiștilor rolul 
de auxiliari direcți. Actualul pre
ședinte, Julio Mendez Montenegro 
(profesor universitar, intrat în scena 
politică întimplător. după moartea
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fratelui său), a putut să se instaleze 
în funcție numai după ce a cedat 
presiunilor militare și a acceptat ca 
regimul său să se afle sub tutela ca
zărmii. Așa se face că pînă azi cele 
22 de provincii ale țării sînt sub 
control militar, iar ministrul de răz
boi este desemnat de comandamen
tul militar și nu de președintele re
publicii.

Menținlndu-se într-un echilibru 
precar, fără ambiții deosebite și mai 
ales fără posibilități de a se impune, 
actualul președinte se pare că este 
animat doar de ideea de a ajunge 
cu bine la sfirșitul mandatului și de 
a-și preda gestiunea unui succesor 
constituțional. Ținta este acum foarte 
aproape, dar, judecind după actua'a 
ambianță din țară, atingerea ei încă 
nu e pe deplin certă. Trei candidați 
dispută succesiunea, prezidențială ■, 
Mario Fuentes Ferruchini (Partidul 
revoluționar, guvernamental), Lu
cas Caballero (Partidul democrat- 
creștin) și colonelul Carlos Arana 
Osorio, sprijinit de grupările de 
dreapta Fuentes și Caballero își des

fășoară campania electorală In baza 
unor făgăduieli de reforme în secto
rul agrar și fiscal promițînd totodată 
ameliorări în sectorul asistenței so
ciale, reducerea șomajului, apărarea 
bogățiilor naționale

în ce privește șansele de victo
rie, pronosticurile îi acordă iutîieta- 
tea lui Fuentes, ținînd seama îndeo
sebi de faptul că el beneficiază de 
avantajele tradiționale ale celui ce 
reprezintă partidul oficial, la putere 
din 1966. Al doilea candidat luptă cu 
dezavantajele inevitabile ale unui 
partid ieșit, nu de mult, dintr-o 
lungă perioadă de clandestinitate și 
cu cele rezultate din caracterul ete
rogen al celorlalte forțe care-l spri
jină

In condiții normale, candidatul 
dreptei, Arana Osorio, nu poate conta 
pe victorie la urne, căci sprijinul lui 
este numericește redus. Dar, atîta 
vreme cît extrema dreaptă mizează 
pe violență și teroare (și evenimen
tele în curs de desfășurare o dovedesc 
cu prisosință). pronosticurile nu 
valorează prea mult, întrucît ca
drul instituțional rămîne minat 
de probabilitatea unei răstur
nări militare a situației Pe deasu
pra aspectelor politico-electorale. ră
mîne drama prelungită a poporului 
guatemalez, care oferă adevărate re
corduri la capitolele analfabetism, 
mortalitate, subnutriție, sub domina
ția unei oligarhii sprijinite pe sim
bioza cu interesele unor puternice 
trusturi străine : „United Fruit", ..In
ternational Railways of Central 
America" și „America Foreign Po
wer". care, practic, controlează în
treaga economie

într-o asemenea situație, indiferent 
de orientarea viitoarei echipe 
guvernamentale — Guatemala oferă 
un teren propice fenomenelor de 
instabilitate și convulsii, caracteris
tice acestei țări și continentului la- 
tino-american în ansamblu

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Albania. La Ti- 
rana s-au încheiat lucrările celei de-a 
8-a sesiuni a celei de-a 6-a legisla
turi a Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, informează agenția 
A.T.A. în cursul lucrărilor au fost 
validate mandatele unor deputați și au 
fost adoptate proiectul de lege pri
vind noul sistem de învățămînt 
din Albania și proiectul de lege pri
vind organizarea serviciilor veterinare.

încheierea vizitei lui 
Jmos Peter la Moscova. 
Convorbirile dintre Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
și Jănos Peter, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Ungare, s-au încheiat 
joi la Moscova, anunță agenția TASS. 
Au fost analizate probleme privind 
dezvoltarea și consolidarea relațiilor 
prietenești dintre cele două țări, pre
cum și situația internațională actuală, 
în aceeași zi, ministrul maghiar a ple
cat spre patrie.

Șoferul de taxi Cornelia 
Rolandi din Milano, care Prin 
mărturia sa a facilitat arestarea lui 
Pietro Valpreda, autorul prezumtiv al 
atentatului de la Milano, a primit a- 
menintări cu moartea Șoferului i-a 
fost expediată din Milano o scrisoare 
în care i se cere să retracteze depo
zițiile /făcute, în caz contrar el ar 
urma să fie asasinat. Rolandi a cerut 
protecția poliției.

Un proiect de lege vizînd 
crearea unui nou stat auto
nom în India, Meghalaya, a fost 
aprobat joi de parlamentul indian. A- 
cesta ar urma să cuprindă mai multe 
regiuni ale actualului stat Assam.

Trei bandiți au atacat pe 
o stradă din Washington o 
autodubă în care se aflau 
382 000 dolari în bilete de 
bancă, dispărînd cu întreaga sumă. 
Bancnotele foarte uzate erau duse la 
Ministerul de Finanțe pentru a fi arse, 
dar, după cum a declarat un repre
zentant al autorităților, ele mai pot fi 
repuse în circulație.

Bugetul militar al Turciei 
pe anul 1970 va atinge suma 
record de 4,75 miliarde lire turcești, 
a comunicat în parlamentul țării mi
nistrul apărării, Ahmed Topaloglu. 
Discuțiile pe marginea acestuia au 
prilejuit critici severe din partea opo
ziției, referitoare la rolul Turciei în 
N.A.T.O., informează agenția A.P.

cuba Un important 
suia» în sporirea 

producției de zahăr
HAVANA 25. — Corespondentul 

Agerpres V. Stamate transmite: 
în Cuba a fost produs primul mi
lion de tone de zahăr în campa
nia al cărei obiectiv final este 
realizarea, pînă în luna iulie 1970, 
a unei producții record de 10 mi
lioane tone. începînd de la 22 de
cembrie a.c- au fost mobilizate 
toate forțele disponibile pentru 
recoltatul trestiei de zahăr, în așa 
fel încît pînă la 18 ianuarie să fie 
produs și cel de-al doilea milion 
de tone de zahăr.

Cedind presiunii militarilor

Ritmul creșterii populației globului

IA FIM 15 ANI, ON MILIARD DE OAMENI
WASHINGTON 25 

(Agerpres). — Profeso
rul american Walter 
Howard, de la Univer
sitatea din California, a 
publicat un studiu con
sacrat evoluției ritmu
lui de creștere a popu
lației globului de Ia a- 
pariția omului și pînă 
in prezent. Pînă în 1850. 
ritmul de creștere a 
populației a fost atît de 
redus încît de abia a- 
tunci Pămîntul număra 
un miliard de locuitori. 
După 80 de ani popu
lația lumii s-a dublat.

tar după alți 30 de ani 
a,atins in 1960 cifra de 
3 miliarde. Pînă la 
sfirșitul secolului, la 
fiecare 15 ani locuitori
lor actuali ai Terrei li 
se vor mai adăuga cite 
un miliard de oameni. 
După cum apreciază 
Howard, dacă ritmul 
actual de creștere a 
populației se va men
ține. peste 30—40 de 
ani unul din 10 oa
meni. născuți în întrea
ga evoluție a speței 
umane, se va afla în 
viață.

Populația Statelor U- 
nite va crește într-o a- 
semenea măsură încît 
tinerii americani de as
tăzi se vor afla in viață 
la data cînd S.U.A. va 
avea aproximativ 500 
de milioane de locui
tori. la scurtă vreme 
după anul 2000 Prin 
anul 2 000. în Statele 
Unite ar trebui să fie 
construite cite un nou 
oraș la fiecare șase luni 
pentru a asigura condi
ții de locuit in raport 
cu ritmul de creștere al 
populației.

Guvernul bolivian 
a renunțat 

la proiectata 
amnistie politică
LA PAZ 25 (Agerpres). — Gu

vernul bolivian a renunțat, în ul
timul moment, să decreteze o am
nistie politică, ceea ce, potrivit 
relatărilor agenției France Presse, 
a constituit „o lovitură de teatru" 
în capitala țării, La Paz- O aseme
nea amnistie era așteptată, pre
gătirea ei fiind anunțată atît de 
presă, cît și de unele declarații 
ale' oficialităților guvernamentale, 
printre care ministru] informați
ilor, Alberto Bailey. Totuși, pre
ședintele Boliviei, generalul Al
fredo Ovando Candia, a declarat 
în urma unei ședințe a guvernu
lui că „nu va avea loc nici o am
nistie politică", întrucît „nu este 
cazul".

Citind cercuri informate din La 
Paz, agenția France Presse relevă 
că guvernul a renunțat la decre
tarea amnistiei, deși textul decre
tului în acest sens era pregătit, 
pentru a nu întîmpina opoziția li
nei părți a armatei. Aceleași 
surse au indicat că o amnistie ar 
fi atras eliberarea scriitorului 
francez Regis Debray. condamnat 
pentru sprijinul acordat forțelor 
de guerilă boliviene, măsură cu 
care, de asemenea, militarii nu 
sint de acord.
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