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a potențialului
material si uman

Pentru siderurgiștii hune- 
doreni, care în noaptea a- 
nului nou s-au aflat lingă 
cuptoare, preluarea din 
mers a ștafetei anului 1970 
a marcat declanșarea unei 
mari și hotărîtoare bătălii a 
cincinalului — realizarea în 
acest an la Hunedoara a 3 
milioane tone de oțel în 
condiții de înaltă exigență 
calitativă șl eficiență eco
nomică sporită. Cuvîntul 
de ordine al siderurgiș-

La vremea cind țara întreagă toasta pentru venirea 
unui an nou — anul ultim al cincinalului pe care ne 
pregătim să-1 încheiem cu certitudinea unor noi izblnzi, 
a unor noi împliniri pe drumul înfloririi patriei noastre 
socialiste — in numeroase fabrici și uzine, acolo unde, 
prin natura lucrului, munca nu se întrerupe niciodată, 
sute și mii de oameni, cu sîrguința de fiecare zi, au în
chinat anului 1970 primele realizări și succese. Lingă 
agregatele siderurgice, continuu incandescente, în cîmpu- 
rile petroliere, lîngă panourile de comandă ale centrale
lor electrice sau marilor unități industriale, aceste colec
tive au vegheat ca trecerea in noul an să se facă nor
mal, ca în oricare altă zi, iar prima zi a anului 1970 să 
consemneze și primele succese în muncă.

ttlor, chiar din primele cli
pe ale anului nou, este 
funcționarea neîntreruptă 
a marilor agregate la pa-

ocietătii noastre
; 1 nou an de muncă, an

atre actualul și viitorul
, . 1 de care depinde în mod

ptuirea deplină a pro-
■ înflorire a patriei tra- 

esul al IX-lea și pre
selor necesare trecerii 
a hotărîrilor Congre- 
a al partidului.

și încrederea cu care 
u popor a pășit în noul 
n convingerea sa, con- 
iață, că fiecare dintre 
ului constituie o treap- 
naintării continuu as- 
progresul multilateral 

■astă certitudine se in
ia tă, pe o trainică bază 

.cinucu-inaierială, pe succesele de 
seamă dobîndite în anul 1969 în toate 
domeniile vieții economice și sociale, 
ca și pe existența tuturor condiții
lor pentru îndeplinirea sarcinilor pla
nului pe 1970. Pornind de la capa
citățile de producție existente și de 
la cele ce urmează a fi puse în func
țiune, de la asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale corespunzătoare și 
de la experiența acumulată de oa
menii muncii, de cadrele din econo
mie, de organele de partid, prevede
rile planului pe 1970 sînt dimensio
nate în raport cu posibilitățile rea'e 
ale economiei și răspund, în același 
timp, cerințelor dezvoltării ei în ritm 
susținut. Valorificarea deplină a a- 
cestor condiții poate fi însă realizată 
numai printr-o intensă mobilizare a 
forțelor, prin voință și disciplină 
fermă.

Cu conștiința marii responsabilități 
sociale față de destinele națiunii a

- primit fiecare cetățean al Româ
niei socialiste îndemnul adresat în 
pragul noului an de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „In fața noastră stă da
toria de a pune în valoare la un ni
vel și mai înalt potențialul material 
și uman al societății, de a munci și 
mai intens pentru a duce mai de
parte opera de construcție socialistă 
— în interesul creșterii bunăstării po
porului, al infloririi multilaterale a-

patriei. Mersul nostru înainte pe 
drumul progresului și civilizației cere 
eforturi mari din partea fiecărui ce
tățean. Este însă mai presus de orice 
îndoială că eroica noastră clasă mun
citoare, țărănimea cooperatistă, inte
lectualitatea, toți oamenii muncii 
fără deosebire de naționalitate, ani
mați de un profund patriotism, de 
devotament nețărmurit pentru cauza 
socialismului, vor cuceri noi victorii 
în măreața operă pe care o între
prind sub conducerea partidului, vor 
îndeplini și depăși planul pe 1970 — 
ultimul an al cincinalului — creînd 
astfel condițiile pentru transpunerea 
în viață a programului trasat de 
Congresul al X-lea“.

Coordonatele întregii noastre acti
vități pe acest an au fost clar defi
nite de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., de cuvîntarea rostită la în
chiderea lucrărilor acesteia de secre
tarul general al partidului. Modul 
în care partidul nostru concepe și 
îndeplinește răspunderile ce-i revin 
din rolul de forță conducătoare a 
societății — abordarea științifică a 
problemelor pe baza cunoașterii te
meinice a realităților și cerințelor le
gilor obiective ale dezvoltării socia
le, spiritul novator și larga viziune 
de perspectivă, înalta sa exigență, 
fermitatea cu care respinge tot ce e 
depășit, perimat, în formele și me
todele de organizare — și-a găsit 
ilustrare pregnantă în documentele 
plenarei. Ansamblul acțiunilor ini
țiate de conducerea partidului, so
luțiile adoptate pe baza îmbinării 
cutezanței în promovarea noului cu 
luciditatea și realismul în aplicarea 
măsurilor preconizate pe baza unei 
largi consultări a specialiștilor, a 
maselor, precum și a unei atente 
experimentări prealabile, nu consti
tuie doar o simplă tematică de stu
diu, ci pn program de acțiune prac
tică, a cărui aplicare riguroasă, în 
condițiile și la termenele prevăzute.

(Continuare în pag. a Il-a)

CA R7E4
SCOL ARA
Punctul de sprijin al unui 
învățămînt de calitate

Ca ultim an al actualului cincinal, 1970 va încu
nuna munca însuflețită plină de abnegație 
clasei muncitoare, țărănimii și 
tății, pentru progresul multilateral al 
noastre socialiste, pe baza obiectivelor stabilite de 
Congresul al IX-Iea al partidului. Totodată, anul 
1970 va fi un an de joncțiune intre două cincinale, 
în sensul că prin îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan se asigură o bază materială trainică pen
tru viitorul cincinal, pentru transpunerea în viață 
a programului trasat de Congresul al X-Iea al 
P.C.R. Sarcinile de plan din acest an sînt dimen
sionate în raport cu posibilitățile reale ale eco
nomiei noastre și răspund, in același timp, cerin
țelor dezvoltării sale în ritm susținut. ,,Oamenii 
muncii, cadrele din economie, organele și organi
zațiile de partid — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969 — au acumulat o valoroasă experiență 
în activitatea economică, in lupta pentru perfec
ționarea continuă a acesteia, și avem convingerea 
că, mobilizîndu-și întreaga capacitate creatoare, 
vor obține noi succese în extinderea și întărirea 
bazei tehnico-materiale a noii noastre orînduiri, 
asigurînd condițiile pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate". Redacția a adre
sat, în acest sens, unor cadre cu munci de răs
pundere din ministere și centrale industriale, din 
întreprinderi industriale și agricole, din instituții 
de cercetare, unor activiști de partid, întrebarea ; 
CE V-AȚI ÎNSCRIS CALITATIV NOU PE AGEN
DA DE LUCRU A ACESTUI AN, CE SARCINI VOR 
CONSTITUI AXUL PREOCUPĂRILOR ACTIVI
TĂȚII DV. DIN ANUL 1970 1

a
intelectuali- 

societății

rametrii superiori prevede
rilor planului, desfășurarea 
tuturor proceselor tehnolo
gice și de muncă într-un 
spirit de adevărată ordine, 
disciplină, răspundere.

Acest deziderat funda
mental al producției — a 
cărui împlinire a adus în 
anul trecut siderurgiștilor 
satisfacția depășirii sarci
nilor de plan la toți indica
torii — s-a concretizat în 
primele două zile ale lui 
1970 în depășirea prevede
rilor zilnice la toate secții
le și agregatele de bază. 
Cocsarii au produs peste 
nivelurile stabilite 112 tone 
cocs, iar Ia fabricile de a- 
glomerare s-au realizat 395 
de tone aglomerat auto- 
fondant în plus. Avînd asi
gurată baza de materii pri
me, furnaliștii de la secția 
a Il-a furnale au atins in
dici înalți de utilizare, ceea 
ce le-a permis să acumu
leze un spor de producție 
de 240 tone fontă.

Deosebit de concludente 
sînt realizările oțelarilor. 
Deși prevederile zilnice sînt 
superioare față de anul tre
cut, ei au obținut suplimen
tar pe seama folosirii in
tensive a cuptoarelor 300

tone de oțel, din care 140 
tone sint oțeluri aliate. Co
lectivele de la laminoarele 
Bluming, semifabricate și 
de profile au realizat peste 
sarcinile celor două zile a- 
proape 240 tone de blumuri 
și țagle de relaminare, pro
file 'grele, ușoare și 
beton.

Și siderurgiștii de la 
lăți au pășit în 1970 cu 
rința fermă de a îndeplini, 
în mod exemplar, sarcinile 
ce le revin în noul an. Ei 
au obținut la agregatele si
derurgice producții sporite 
încă din primele zile. în zi
lele de 1, 2 și 3 ianuarie. 
Combinatul siderurgic de 
la Galați a produs : pes
te 10 000 tone fontă, aproa
pe 13 000' tone oțel, 10'000 
tone sleburi și peste 5 600 
tone tablă groasă. în mod 
deosebit sînt de remarcat 
rezultatele oțelarilor și 
minoriștilor, care au și 
scris primele depășiri 
plan : 500 tone oțel, 
proape 400 tone sleburi 
800 tone tablă groasă.

oțel

Ga- 
do-

la- 
în- 
de 
a- 
Și

SONDORII 
N-AU AVUT RĂGAZ

Pentru a asigura o bună 
funcționare a instalațiilor 
de foraj și extracție, son
dorii din Argeș n-au cu
noscut răgazul în zilele de 
1, 2 și 3 ianuarie,
cadrul întreprinderii 
troliere din Bascov, 
muncit cu spor toate
18 brigăzi de foraj care în 
fiecare din cele trei zile ale

în 
pe- 
au 

cele

(Continuare în pag. a III-a)

Cartea școlară — carte cu milioane 
de „cititori" permanenți, cu un nu
măr impresionant de volume și o ac
centuată diversificare tematică 1 Cum 
se va prezenta ea elevilor, și studen
ților, corpului profesoral în acest an? 
O discuție cu directorul Editurii di
dactice și pedagogice, dr. Emil Bâl- 
descu, ne permite să anticipăm cîte- 
va din elementele mai importante, și 
inedite, ale producției de carte șco
lară din anul 1970.

Mai întîi cîteva date statistice, deo
sebit de elocvente pentru am
ploarea sarcinilor ce revin în acest 
an sectorului editorial didactic. Pla
nul editorial pe anul 1970 include 
peste 1 000 de titluri de manuale : 627 
pentru școala de. cultură generală, 
151 pentru liceele de specialitate, 212 
pentru școlile profesionale și tehni
ce, peste 100 pentru învățămîntul su- 
Serior — într-un tiraj de circa 30 mi- 

oane de exemplare.
— în ultimii patru ani — ne spune 

Interlocutorul nostru — au fost pu
blicate 4.735 de titluri de manuale și 
alte lucrări destinate învățămîntului, 
în limba română și în limbile națio
nalităților conlocuitoare, într-un tiraj 
de aproape 130 milioane de exemplare, 
pentru care a fost alocat aproape un 
miliard de lei. în acest an, produc
ția de manuale școlare și universi
tare va înregistra o creștere, față de 
anul 1969, cu aproape 200 de titluri, 
determinată în principal de trecerea 
la învățămîntul general de zece ani, 
de dezvoltarea liceelor de specialitate 
și a învățămîntului profesional și 
tehnic. Aceste cifre, de-a dreptul im
presionante, sînt o dovadă a efortu
rilor statului nostru socialist pentru 
asigurarea manualelor necesare ele
vilor și studenților.

— Și acum, concret, ce noutăți 
editoriale putem anunța cititorilor ? 
— Capul de listă a noutăților edi

toriale pentru anul școlar 1970—1971 
este Abecedarul în limba română și 
în limbile naționalităților conlocui
toare, adaptat specificului claselor I 
cu copii de 6 ani — elaborat în baza 
noului sistem de scriere simplificată, 
îndelung experimentat în școli — 
care conține bogate ilustrații în pa
tru culori. Continuînd reeditarea ma
nualelor pentru clasa a IX-a a școlii 
generale de 10 ani, edităm totodată 
manuale noi. pentru clasa a X-a, 
care încheie ciclul acestei școli, în 
elaborarea cărora editura și autorii 
și-au propus să realizeze o mai strîn- 
să legătură a cunoștințelor teoretice 
cu practica. Agenda editorială didac
tică va cuprinde, de asemenea, noi 
manuale în limbi străine pentru cla
sele speciale a III-a și a IV-a. Ma
nualelor-de limbile engleză, rusă, 1 
franceză și germană li se vor adăuga 
cele de limbile italiană și spaniolă. 
Iar la cele peste 70 de titluri de cărți 
ajutătoare pentru o însușire mai ra
pidă a limbilor străine, tipărite în ul
timii ani, vom adăuga încă circa 30. 
De pe lista noutăților n-aș vrea să 
omit cîteva valoroase tratate și ma
nuale universitare care vor vedea în 
acest an lumina tiparului : „Manualul 
de economie politică" (în două volu
me), „Istoria doctrinelor 
lucrări fundamentale de 
chimie, fizică.

Interlocutorul nostru 
apoi și la capitolul literatură peda
gogică și metodică, destinată cadre
lor didactice și părinților, bogat re
prezentat în 1970. Pentru o cît mai 
bună informare a profesorilor de 
specialitate se vor publica lucrări 
axate pe problematica orelor de di- 
rigenție, antologii literare și îndru
mare de analiză gramaticală și lite
rară, precum și traduceri ale unor 
prestigioase lucrări din literatura 
pedagogică mondială. în anul 1969 au 
apărut primele manuale destinate... 
profesorilor, care predau limbile 
franceză, engleză și rusă la clasele 
a V-a. Seria acestora va continua cu 
încă trei asemenea manuale destina
te, de această dată, predării acestor 
limbi la clasele a Vl-a. în curînd

economice", 
matematică.

s-a referit

vor apărea „Caietele de pedagogie 
contemporană", o formulă editorială 
nouă, cu caracter informativ și de 
dezbatere.

în continuarea discuției, l-am ru
gat pe directorul Editurii didactica 
și pedagogice să ne împărtășească 
unele din preocupările editurii pen
tru îmbogățirea conținutului cărții 
școlare și îmbunătățirea modului său 
de prezentare.

— Concomitent cu grija și răspun
derea pentru asigurarea cu manuale 
a tuturor disciplinelor ce se predau 
în toate tipurile de școli și pentru 
îmbogățirea tematică a literaturii 
pedagogice editate, colectivul nostru 
este intens preocupat de o îmbunătă
țire a acestora sub raport calitativ, 
atît în ceea ce privește textul cît și 
ilustrația. în această ordine de idei, 
receptivitatea față de observațiile 
critice și propunerile cadrelor didac
tice, antrenarea unui cerc cît mal 
larg de specialiști în dezbaterea pro
gramelor și în analizarea și moderni
zarea manualelor sînt condiții indis
pensabile pentru perfecționarea pro
cesului editorial. De un real folos 
ne sînt consfătuirile organizate pe 
aceste teme de Ministerul învățămîn
tului, măsurile întreprinse pentru 
îmbunătățirea programelor din li
ceele de specialitate și școlile profe
sionale și tehnice. Spre ridicarea ca
lității cărții școlare sînt îndreptate 
și alte măsuri în curs de înfăptuire 
ca, de exemplu, extinderea con
cursului de manuale și remunerarea 
autorilor nu după tradiționala „coală 
de autor", după pagini, ci după va
loarea lucrării, studierea atentă a ex
perienței acumulate în alte țări (în 
ultimii ani, editura noastră a reușit 
să-și creeze, prin schimb cu alte edi
turi străine, un fond de manuale șco
lare din 20 de țări) și materializarea 
concluziilor rezultate într-o producție 
de carte școlară la nivelul cerințelor 
impuse de perfecționarea învățămîn
tului de toate gradele din țara 
noastră.

— Ce măsuri preconizați pentru 
a se evita situații ca cele din anul 
trecut, cind diferite manuale de cul
tură generală și pentru școlile pro
fesionale și tehnice n-au fost gata 
pină la 15 septembrie, data începe
rii cursurilor ?
— Prezentul plan editorial impune, 

evident, mai multă ordine și disci
plină în respectarea termenelor de 
apariție a manualelor școlare. Pentru 
evitarea întîrzierilor la care vă refe
reați, cu sprijinul mai eficient al Mi
nisterului învățămîntului, am între
prins o serie de măsuri pentru pre- 

• . gătirea^exemplară a producției edito
riale a acestui an. Astfel, încă de la 
jumătatea lunii decembrie 1969, am 
trimis în tipografii 400 de titluri de 
manuale. Dintre acestea au și fost 
tipărite aproape 100. In graficul de 
producție întocmit în colaborare cu 
tipografiile — pe care cele două părți 
contractante s-au angajat să-l res
pecte cu mai multă promptitudine 
decît în anul precedent — se prevede 
ca ultim termen de predare a manu
scriselor către tipografii — 31 mar
tie, iar ca termen final de apariție 
a acestora — sfîrșitul lunii iulie. Pri
vind și în perspectivă, se cuvine 
menționat că de pe acum au fost 
contractate cu autorii 100 de ma
nuale pentru anul școlar 1971—1972 
și a fost alcătuit un plan de manuale, 
destinate școlilor generale, liceelor 
de cultură generală și de specialitate, 
necesare pînă în 1975.

Avem convingerea — a spus în în
cheierea discuției tov. Emil Bâldes- 
cu — că anul editorial 1970 va marca 
noi progrese în activitatea de editare 
a cărții școlare, și ne vom da toată 
silința să realizăm în cele mai bune 
condiții importantele sarcini ce revin 
Editurii didactice și pedagogice din 
Directivele Congresului al X-lea al 
partidului nostru.

Florica DINULESCU

(Publicăm în pagina a Il-a răspunsurile primite).

Grupul generator de 200 MW de la termocentrala din Deva intrat recent în funcțiune Foto : S. Cristian
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(Continuare în pag. a III-a)

al conștiinței 
socialiste, cu lim- 
conturate,’ aborda- 
un profund rea- 
etapelor de lucru

Gheorghe TOMOZEI

0 mică agendă de lucru

ne- 
sub

începem un an nou, un 
deceniu nou și momentul 
— cumpănă dintre decem
brie și ianuarie — ne-a gă
sit reflectați în oglinzile 
vîrstei mai sobri, mai ma
turi, mai demni. Am intrat 
în 1970 o dată cu țara, în
treaga noastră viață 
fiind decît refacerea,
pașii noștri, a drumurilor 
pe care țara le străbate. 
Trăim iluminați de ideile 
care ard în vatra ei, nu în
cepem nimic fără a stabili 
unghiuri în consonanță cu 
tot ceea ce animă istoria 
contemporană a țării.

An nou, deceniu nou...
începem să desprindem 

file din calendarul lui 1970, 
an direcțional de un pro
gram mobilizator, cu con
vingerea că străbatem cu 
luciditate și calm etape ale 
timpului conducîrdu-ne im
placabil spre împlinire. „A-

genda de lucru" a țării e 
foarte bogată, după cum 
bogate sint resursele mo
rale ale noastre, ale celor 
ce vom face totul pentru a 
duce spre reușită planurile 
cele mai îndrăznețe, visu
rile cele mai fierbinți. Re
flex firesc 
noastre 
pezime 
rea cu 
lism a
ne îngăduie să gîndim vii
torul cu încredere.

1970 — ultimul an al cin
cinalului — va trebui să ne 
reprezinte ajunși pe o nouă, 
solidă treaptă, a devenirii 
noastre socialiste. 1970 va

trebui să fie anul care să 
încununeze cincinalul, an 
în care efortuti de durată 
își văd întruchiparea aș
teptată.

Toate plenarele Comite
tului Central al partidului, 
toate sesiunile Parlamentu
lui țării au subliniat im
portanța pe care o are în
deplinirea la timp a tuturor 
angajamentelor. Ziarele 
ne-au transmis telegramele 
unor conducători de între
prinderi care au raportat 
realizarea planurilor anuale 
de producție cu zile ori 
săptămîni înainte de soro
citul moment al bilanțuri
lor. Am văzut că evenimen-

te de maximă însemnătate 
sînt abordate de către au
torii lor, oamenii muncii, 
cu olimpiană seninătate ; ei 
își refuză tonul festiv, și 
haina cea mai potrivită în 
care își îmbracă emoții si 
gînduri e tot haina de lu
cru. Această trăire cu sim
plitate a succesului e o 
trăsătură certă a conștiinței 
omului care muncește în 
socialism.

Scriitorii — alături de 
toți ceilalți oameni de artă 
— și-au adus și își aduc o 
contribuție specifică mun
cii lor la programul de lu
cru al țării. Domeniul tru
dei lui. izbînzile scriitoru
lui sînt ranortate. în pri
mul rînd, la expresia lor 
valorică, la fondul de „gîn- 
diri și imagini" cu care, 
după eminesciană zicere,

Complex hidrotehnic
modern

Telegramă
reșițeni au terminat la sfîrșitul anului 
și important complex hidrotehnic pentru 
apă industrială a unităților de producție

Constructorii 
trecut un nou 
alimentarea cu. . . . .
ale Centralei siderurgice din Reșița.

Situat pe versantul de est al munților Semenic, la locul 
denumit „Timiș-Trei Ape", complexul cuprinde un baraj 
înalt de 30 m. pentru realizarea căruia s-au folosit peste 
140 000 mc materiale. Prin structura sa compozițională, 
barajul „Timiș-Trei Ape" este prima construcție hidro
tehnică de acest fel realizată în țara noastră. Aici se va 
forma un lac de acumulare cu o capacitate de 4,8 mi 
lioane mc. Lacul va asigura sporirea debitului Bîrzavei 
cu mai mult de 200 litri apă pe secundă, ceea ce va per
mite îmbunătățirea substanțială a aprovizionării cu apă 
industrială a uzinelor reșițene.

O dată cu acest complex hidrotehnic, în jurul barajului 
„Timiș-Trei Ape" s-a conturat și o nouă zonă turistică 
și de agrement cu legături directe spre pitoreștile cabane 
de pe Semenic și Muntele Mic și cu drumuri de acces 
spre șoselele naționale ce pornesc din Caransebeș spre 
București, Hațeg, Timișoara și Reșița. (Agerpres)

Excelenței Sale, generalul NE
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii

WIN
Birmane

RANGOON

în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și al meu personal, primiți, Excelență, cu ocazia zilei 
independenței Uniunii Birmane, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de progres pentru poporul birman.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

4gBpffiffijwy.fi


PENTRU PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII

In domeniul în care lucrați?
iwr.twr.iii

Gheorghe NĂSTASE
prlm-secretar al Comitetului judefean 

Argeș al P.C.R.

— Desigur, tri noul an ne așteaptă nume
roase sarcini calitative — și mai ales pe 
placul răspunderii față de fructificarea de
plină a investițiilor statului, a potențialului 
productiv al Argeșului. Ca atare, principala 
atenție a comitetului județean de partid va 
fi Îndreptată, în noul an, spre creșterea efi
cienței muncii de partid, în lumi
na criteriului hotărîtor subliniat la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie 1969 — și anume, că Întreaga 
muncă politică și organizatorică a organi
zațiilor de partid se măsoară, in cele din 
urmă, prin rezultatele obținute în îndepli
nirea planului de producție, a planului de 
export, a planului de investiții și a celorlal
te sarcini economice. La noi, problema 
de maximă importanță este atin
gerea cît mai rapidă a parametrilor 
proiectați la cele 31 de obiective noi, intra
te in funcțiune. Realizarea acestei sarcini 
constituie un examen decisiv nu numai 
pentru colectivele noilor unități pro
ductive, ci și pentru organele și organiza
țiile noastre de partid. Trecerea cu succes 
a acestui examen angajează, pe deplin, răs
punderea noastră și va da măsura reală 
a rezultatelor pe care statul le așteaptă de 
pe urma efortului material și financiar fă
cut în actualul cincinal pentru dezvoltarea 
economică a județului.

Acad.
Vasile MAL1NSCHI
guvernatorul Băncii Ndfionala

- -■ . •■■■ ■» . 1 
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— Pentru mine, ca economist, perspectiva 
calitativă a noului an este clar jalo
nată | la plenara C.C. al P.C.R. s-a subli
niat că trebuie pus un accent deosebit pe 
ridicarea eficienței întregii activități eco
nomice. Rațiunea activității în industrie și 
investiții, tn agricultură și știință, în co- 
merțur exterior. în toate ramurile produc
ției materiale își găsește expresia în 
realizarea în noul an — pentru prima 
oară în economia noastră — a unei creș
teri mai accentuate a venitului național 
decît a produsului social. Poate că procen
tele sînt prea rigide și prea abstracte i dar 
tn diferența dintre ritmul de 10.3 la sută 
(cu ctt va crește produsul social) și de 
12 la sută (cu cît va .crește venitul națio
nal) se află „secretul" eficacității generale 
a producției materiale. Ce înseamnă 
aceasta ? Dintr-un bob, să iasă zece ; să 
cheltuim un leu și să obținem mai mulți 
lei, să chibzuim de șapte ori, pentru ca. 
cu aceleași mijloace materiale și bănești, să 
se realizeze un volum sporit de producție 
și de venit net. Iată și o altă trăsătură 
calitativă a noului an > ridicarea susți
nută a productivității muncii în fiecare 
ramură, în fiecare întreprindere, ritmul 
prevăzut pentru 1970 .fiind unui dintre cele 
mai înalte din actualul cincinal. Deci, se
cunda, minutul, ora, din fiecare zi de mun
că trebuie să lie mai rodnice.

Caracteristic, calitativ, mi șe pare și în
demnul secretarului genera] al partidului 
nostru, de a privi lucrurile așa cum sînt 
ele, de a arăta și ce-i bun și ce-i rău, de 
a nu ne face secrete, din unele manifes
tări de ineficientă economică, de a pune 
ordine deplină în toate ramurile produc
ției materiale. Factorii de răspundere din 
economie trebuie să acționeze energic pen
tru a stimula pe cei care gîndesc, activi

tatea creatoare a cadrelor din unitățile eco
nomice, spiritul lor de inițiativă. Sînt ei 
gata să renunțe la munca pe bază de refe
rate, să soluționeze concret, real și com
petent, problemele ridicării eficienței în 
toate domeniile de activitate î

Ing.
Nicolae IONESCU

adjunct al ministrului industriei chimice

— Vine o vreme cînd acumulările canti
tative trebuie să se transforme în salturi 
calitative. Pentru industria chimică, „ora 
H“ a sosit ! Elementul calitativ nou al spo
ririi eficienței producției industriei chimi
ce în 1970 este creșterea ei intensivă. Și 
aceasta, prin fructificarea deplină a poten
țialului tehnic, a rezervelor interne exis
tente în fiecare unitate a industriei chi
mice, pentru a demonstra concret că indus
tria chimică românească este la fel de 
competitivă ca și cele din țările dezvoltate 
în acest domeniu. In acest scop, colegiul 
ministerului și-a propus un amplu program 
de acțiune. Ce vizează el ? Atinge
rea integrală a parametrilor tehnici și eco
nomici proiectați la obiectivele și capacită
țile existente, creșterea competenței și res
ponsabilității operatorilor chimiști, maiștri
lor, tehnicienilor și personalului de întreți
nere față de bunul mers al instalațiilor, pen
tru ca acestea să funcționeze cu un înalt 
randament, să realizeze în scurt timp pro
ducții maxime, cu cheltuieli cît mai reduse. 
Vom acționa în noul an mai hotărît, pen
tru a traduce în viață zicala bătrîneas- 
că : omul sfințește locul 1 Factorul om 
va avea rolul decisiv în creșterea 
eficienței producției industriei chimice. în 
realizarea, în acest an. față de anul pre
cedent, a unui spor de beneficii de 2,2 mi
liarde de lei.

Iosif UGI.AR
prim-secretar al Comitetului județean 

Satu-Mare al P.C.R.

— înfăptuirea pianului economic al a- 
nului 1970, crearea noilor organisme 
economice, cu largi atribuții în conducerea 
economică, întărirea răspunderii unităților 
productive față de rezultatele activității lor 
obligă organele și organizațiile de partid 
să stimuleze eforturile pentru ridicarea 
competenței cadrelor din economie, a pre
gătirii profesionale și politice a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, a tuturor 
oamenilor muncii Ne revine îndatorirea să 
învățăm ; să cunoaștem pulsul vieții eco
nomice, sociale, culturale și politice de la 
sursă ț să promovăm, în rîndu rile cadrelor 
de conducere din întreprinderi, ideea că ro
lul lor nu este de a aștepta pasive să pri
mească soluții „de sus" în probleme care 
țin de competența lor, ci să se străduiască 
pentru a urni lucrurile din loc, stătuindu-se 
cu specialiștii, stimulînd energia creatoare a 
colectivelor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Să nu ne fie teamă de discuții con
tradictorii ; să fim convinși și să înțelegem 
că totul în țara noastră lucrează pentru 
popor, pentru socialism.

Ing.
Angelo MICULESCU

ministrul agriculturii și silviculturii

— în noul an, pământul trebuie să dea 
toate roadele sale : să fie pline hamba
rele, să fie asigurat fondul central al sta
tului, să fie bine aprovizionate toate pie
țele ! Și aceasta — prin accelerarea procesu
lui de dezvoltare intensivă și multilaterală a 
agriculturii. La baza acțiunilor care se 

vor desfășura tn acest scop stau măsurile 
adoptate de conducerea partidului nostru 
pentru îmbunătățirea activității coopera
tivelor agricole. în cooperativele agricole 
vor fi introduse forme noi de organizare 
a producției și a muncii, măsuri pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor de cultivare a 
pămîntului și de creștere a animalelor. 
Anul 1970 va marca începerea lucrărilor de 
profilare a cooperativelor agricole și spe
cializare a acestora în producția de cereale, 
plante tehnice, produse hortiviticole. Va 
fi, de asemenea, un an de pregătire și or
ganizare a unor acțiuni de mari proporții 
pentru extinderea creșterii păsărilor, por
cilor și a taurinelor în complexe de mare 
capacitate, atît In întreprinderile agricole 
de stat, cît și în cadrul asociațiilor inter- 
cooperatiste. Concomitent cu creșterea 

simțitoare a suprafețelor amenajate pentru 
irigat (domeniu în care s-au consemnat 
rămîneri tn urmă) activitatea sisteme
lor respective va fi așezată pe prin
cipii economice. Am în vedere, de aseme
nea, reorganizarea activității organelor a- 
gricole județene, instruirea temeinică a 
specialiștilor, pentru ca ei să fie promo
torii introducerii unor procedee tehnice 
moderne și, în același timp, să răspundă 
direct de producție, de eficacitatea ei eco
nomică.

Ing.
Cornel MIHULECEA
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini

— Avem multe sarcini calitativ noi | 
de pildă, dezvoltarea și diversificarea acce
lerată a industriei electrotehnice și elec
tronice. Se știe că electronica și electro
tehnica au fost — și continuă să fie — o 
principală „poartă" a revoluției tehnico- 
științifice contemporane. O poartă care la 
noi, pînă acum, abia s-a întredeschis. Pen
tru anul 1970 ne propunem să deschidem 
larg această poartă 'a progresului tehnic > 
producția industriei electronice și electro
tehnice va fi în noul an cu 24,4 Ia sută 
mai mare decît in 1969, în timp 
ce pe ansamblul ministerului creșterea pro
ducției va fi de 14,6 la sută. Ponderea 
acestor subramuri va reprezenta circa un 
sfert din totalul producției industriei con
strucțiilor de mașini. Accentul se va pune, 
deopotrivă, pe îmbunătățirea structurii pro
ducției electronice și electrotehnice, în sen
sul că ponderea electronicii, automaticii si 
tehnicii vidului, sectoare de „vîrf“ ale aces
tei subramuri. va crește de la 30 la sută 
anul trecut. Ia circa 40 la sută în 1970. Dar 
anul 1970 este mai mult decît orice anul 
perspectivei, al pregătirii viitorului cinci
nal. In industria electrotehnică și electro
nică vor fi asimilate în fabricație peste 
500 de produse noi sau modernizate, se va 
adînci specializarea uzinelor, prin simplifi
carea profilelor de fabricație existente, se 
va accelera pregătirea cadrelor de toate 
nivelurile, pentru noile capacități de 
producție Totodată, anul 1970 se va 
deosebi de anul 1969, mai ales prin inten
sificarea efoiturilor în vederea creșterii 
gradului de integrare a producției, a vo
lumului și rentabilității exporturilor, co
respunzător indicațiilor plenarei C.C. al 
P C.R. din decembrie anul trecut.

Ing.
Dumitru GHEORGHIU

director tehnic în Ministerul 
Industriei Metalurgice

— De mai mult timp spunem că indus
tria metalurgică trebuie să dea „tonul" în
tregii acțiuni de economisire a metalului. 
..Scadența" realizării acestei sarcini nu mai 

poate fi amînată. Anul 1970 este punctul 
terminus al promisiunilor ; deci, din noul 
an trebuie să se creeze premisele trece
rii — în cincinalul următor — la reducerea 
radicală, în întreaga economie, a normelor 
de consum, potrivit performanțelor de pe 
plan mondial. Ca atare, s-a prevăzut dimi
nuarea simțitoare a consumurilor specifice 
de cocs și metal în unitățile siderurgice, 
prin modernizarea tehnologiilor In pre
zent, la Combinatul siderurgic din Reșița, 
o tonă de produse din oțeluri aliate reali
zate la laminorul de 800 mm se obține cu 
un consum specific de metal mai mic cu 
80 kg decît la Combinatul siderurgic din 
Hunedoara. Trebuie să ajungem peste tot 
Ia consumuri specifice minime, în fiecare 
combinat, în fiecare uzină. Concomitent 
industria metalurgică va sprijini reduce
rea consumurilor ■ de metal la beneficiari, 
livrîndu-le cantități sporite de profile cu 
toleranțe minime, la lungimi fixe sau mul
tiple — îndatoriri care, pînă acum, au ră
mas mai mult în stadiul dezideratelor.

Dumitru TUDOSE
erou al muncii socialiste, 

președintele C.A.P. Stoicănești, 
județul Olt

— De mare însemnătate pentru activita
tea cooperativei noastre este recenta Hotă- 
rîre a plenarei Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție, e- 
laborată pe baza indicațiilor conducerii 
partidului. Cooperatorii noștri au ho
tărît să învestească în noul an 14 mi
lioane de lei pentru dezvoltarea mai pu
ternică a principalelor sectoare de produc
ție : cerealier, zootehnic și legumicol. în 
1970 va intra în producție ciupercăria 
industrială, care va aduce un venit de 6 mi
lioane lei anual. Pentru dezvoltarea zoo
tehniei, vom mai construi două grajduri 
pentru tineretul bovin cu o capacitate de 
700 capete și o instalație pentru amestecatul 
furajelor cu o capacitate de'10 000 de tone 
anual. Vom acorda o deosebită atenție 
creșterii vacilor de lapte, care vor ajunge 
la 2 000 de capete în 1973, cînd numai din 
zootehnie vom obține un venit de circa 
22 000 000 de lei.

Ing.
Aurel BĂNCILÂ

director tehnic in Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini

— Reducerea cu 8 la sută a consumului 
de metal la milionul de lei producție 
marfă impune, în primul rînd, conferirea 
unui caracter de masă activității de repro- 
iectare a produselor. Apoi, anul 1970 va 
trebui să fie anul afirmării masive a alu
miniului românesc — acest metal foarte 
solicitat pe piața mondială, acest „aur" alb 
al construcției de mașini. Afirmarea alu
miniului este așteptată, cu deosebire, în 
construcția de nave și vagoane, în produc
ția de echipamente metalice și de tîmplă- 
rie metalică pentru construcțiile civile t 
utilizarea aliajelor de aluminiu va duce la 
înjumătățirea greutății produselor. în a) 
treilea rînd, este vorba de folosirea 
în proporții sporite a metalului în pro
ducția mecanicii de precizie și opti
cii, prin realizarea de produse de 
mare valoare economică. Va fi întocmit 
un program prioritar de asimilări în acest 
domeniu. Iar prioritatea obligă ! Tot în 
scopul reducerii consumului de metal, se 
va pune un accent deosebit pe extinderea 
unor tehnologii avantajoase și a înlocuito
rilor — în care scop, industria chimică va 
trebui să manifeste mai multă receptivitate 
față de cerințele construcției de mașini cu 
privire la producția pieselor din mase 
plastice.

Dr. ing. 
Gheorghe VÎLCEANU 

directorul I.A.S. Slobozia, 
județul Ialomița

I_ _ _ _  _ _ _ I
— Ce semeni, aceea culegi I Și, In acest 

domeniu, semne bune are noul an. în lu
mina indicațiilor conducerii partidului, de 
a se îmbunătăți în mod radical activitatea 
în sectorul legumicol, întreprinderii noas
tre îi revine sarcina de mare răspundere de 
a asigura, în anul 1970, aproape 20 Ia sută 
din necesarul de semințe pentru legumicul
tura țării. Condiții materiale avem create ; 
din fondul de consolidare a întreprinderii 
am construit o seră de 5 600 mp pentru 
producerea răsadului, precum și o răsad
niță de 15 000 mp pentru repicat. Certitudi
nea succesului depinde de modul în care 
organizăm cît mai temeinic munca, pre
gătirea terenului și a răsadului, pentru a 
livra unităților agricole cantități sporite 
de semințe, de mare productivitate.

Ing.
Petru BUNE A

director general al Grupului industrial 
de petrochimie Borzești

— în spiritul indicațiilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut, de a va
lorifica, într-o mai mare măsură, forțele in
terne, potențialul propriu de creație tehni
că, ne propunem să nu mai apelăm 
cu ușurință la importuri de anumite 
materii prime și diferite instalații teh
nologice. In acest sens, în cadruî Direc
ției tehnică-dezvoltăre a grupului, cea mai 
mare însemnătate se acrirdă orientării stu
diilor și temelor de cercetare spre domenii 
cu aplicații practice imediate. La ora ac
tuală, de pildă, se află în faza înaintată de 
elaborare o seamă de procese tehnologice 
bazate pe cercetări proprii ; instalații pen
tru obținerea toxafenului, acetatului fenil 
mercuric, instalațiile-pilot de fabricare a 
clorurii de aluminiu, percloreti enei, para
finei clorurate, precum și instalația perfec
ționată pentru obținerea tricloretilenei și 
cea de realizare a unor noi sorturi de cau
ciuc sintetic. Prin finalizarea acestor lu
crări, vom fabrică o seamă de produse pe 
care în prezent le importăm, vom îmbună
tăți calitatea altora pe care le producem 
acum, făcîndu-le cît mai competitive pe 
piața externă și vom reuși marea perfor
manță : acțiuni hotărîte in concepția teh
nologică a dezvoltării petrochimiei ro
mânești care — aplicate la noi. pe scară 
industrială — să genereze efecte economice 
și valutare maxime.

Dr. ing. 
lancu DRĂGAN 

directorul Institutului de cercetări 
metalurgice

— Nu există o sarcină mai importantă 
pentru noi, în anul care a început, decît 
aceea de a scurta durata ciclului de cerce

Obiectivele cantitative și, mai ales, cele de ordin calitativ ale 
planului economic pe anul 1970 întruchipează exigențele spo
rite care se ridică în fața economiei naționale în actuala etapă 
de dezvoltare ; ele înarmează pe oamenii muncii cu un vast pro
gram de acțiune, cu sarcini de cea mai mare însemnătate, de a 
căror înfăptuire depinde nemijlocit înaintarea cu pași siguri ~)e 
drumul realizării societății socialiste multilateral dezvoltate, 1 
înfăptuirii programului stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R.

tare-asimilare industrială, printr-o perma
nentă colaborare cu proiectarea și benefi
ciarul, de a urgenta valorificarea rezultate
lor cercetării, spre a contribui mai substan
țial la reducerea efortului valutar al statu
lui pentru achiziționarea de licențe. în 
acest, context va fi de bun augur 
fructificarea cercetărilor proprii la e- 
laborarea proceselor tehnologice care vor 
fi, utilizate la Uzina de oțeluri aliate de la 
Tîrgoviște. Se estimează că aceasta va avea 
ca efect economii valutare însumlnd zeci 
de milioane de lei. Tot în 1970, ne va pre
ocupa obținerea oțelurilor aliate și înalt 
aliate pentru scule și elemente de mașini 
mult solicitate, precum și micșorarea con
sumurilor specifice de combustibil. Prin a- 
plicarea grupului de rețete pentru viitoarea 
cocserie de la Combinatul siderurgic Galați, 
vom reduce cantitatea de combustibil pro
curat din import.

Ing.
Florin MUNTEANU

, directorul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru utilaje electronice 

de calcul

— Anul 1970 ? Este anul premierelor 
aplicative, anul consacrării practice a cer
cetărilor noastre. Pentru prima dată de la 
înființarea institutului, in noul an vom 
avea satisfacția de a trece la reali
zări concrete ale investigațiilor noastre, 
care se vor materializa prin producerea de 
calculatoaro electronice, cu o tehnologie 
modernă, menite să doteze centrele de 
calcul din țara noastră. Ținînd seama de 
specificul cercetării în acest domeniu, de 
faptul că, tn medie, fiecare „generație" de 
calculatoare nu a supraviețuit mai mult 
de 5—6 ani, sîntem conștienți că trebuie să 
intensificăm cercetările pentru dezvoltarea 
accelerată și mărirea preciziei tehnologiei, 
care evoluează o dată cu calculatoarele. 
Acestea efectuează concret milioane și mi
lioane de operații într-o fracțiune de 
timp Gîndirea noastră trebuie să lucreze 
mai repede I Dar și capacitatea de a ac
ționa, de a transpune în practică ceea ce 
este bine gîr.dit.

Dr. ing.
Vaier GABRIAN

director general al Combinatului 
minier Baia-Mare

— Omul harnic scoate bani și din piatră 
seacă ; nu sîntem atît de bogați pentru a 
apela numai la minereuri din import și 
nici pentru a întîrzia valorificarea maxi
mă a ceea ce avem. Unele dintre zăcămin
tele noastre de minereuri au un conținut 
util mai sărac ; folosind însă tehnologii 
avansate, fructificind în acest scop compe
tența specialiștilor noștri, a oamenilor de 
știință, aceste zăcăminte pot deveni eficien
te, pot sluji intereselor economiei națio
nale în condiții bune. De aceea, socotim 
deosebit de importantă punerea în funcțiu
ne mai devreme a noilor mine, așezarea 
activității geologice, de explorare, de la 
bun început, pe făgașul valorificării supe
rioare a resurselor de minereuri, curmarea 
prin toate mijloacele a oricăror pierderL

(Urmare din pag. I)

se cere urmărită cu .cel mai înalt 
spirit de răspundere.

Pe primul plan al preocupărilor 
organelor de partid, de stai și eco
nomice se vor situa în mod firesc 
problemele ' legate de perfecționarea 
organizării și. conducerii vieții socia
le, ă activității economice în. spiritul 
indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 19(59. Trebuie să 
fie limpede tuturor că ansam
blul legilor de deosebită însem
nătate adoptate de recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale nu a- 
sigură prin ele însele soluționarea 
tuturor problemelor complexe ale 
conducerii vieții economice și socia
le, ci creează doar cadrul organiza
toric, premise favorabile, care tre
buie însă folosite efectiv, dînd noi
lor forme conținutul corespunzător. 
Aceasta presupune să se schimbe ra
dical optica asupra răspunderii în 
muncă, lichidînd tendințele de a în
locui munca vie, creatoare, cu forfo
ta pentru colecționarea de acte jus
tificative și acoperiri administrative^ 
Aceasta înseamnă combaterea fermă 
a practicilor birocratice, a tendințe
lor de a sufoca inițiativa unităților 
economice sub avalanșe de hîrtii ; 
aceasta înseamnă mutarea centrului 
de greutate al întregii activități de 
îndrumare în întreprinderi, combina
te, centrale, acordîndu-le la fața lo
cului un sprijin concret în soluțio
narea efectivă a problemelor.

Implicații de mare răspundere

pune în fața tuturor colectivelor de 
muncă ridicarea eficienței întregii 
activități economice — caracteristică 
principală a planului pe 1970. Atît 
pentru industria 
și ușoară, cît 
dustria chimică 
electrice se ridică

extractivă, grea 
și pentru in- 
ori a energiei 
cu maximă acui

tate sarcinile privind folosirea cît 
mai rațională, cu randament, maxim, 
a capacităților de producție și a for
ței de muncă, micșorarea consumu
rilor specifice de metal, alte mate
rii prime și combustibil, ridicarea 
intr-un ritm mai intens a producti
vității rttuncii și reducerea costuri
lor de producție. O atenție deosebi
tă trebuie acordată asigurării la timp 
a aprovizionării tehnico-materia’.e a 
întreprinderilor de care depinde în
deplinirea riguroasă a prevederilor 
de plan.

Amploarea lucrărilor de investiții 
din acest an impune ca pretutin
deni să se asigure — prin furniza

rea la timp a documentațiilor, ca și 
prin livrarea utilajelor corelat cu ter
menele din graficele de montaj — 
condițiile propice pentru desfășura
rea normală a lucrărilor pe șantie
re, reducerea cheltuielilor de con
strucții. Creșterea răspunderii tutu
ror factorilor de care depinde fun
damentarea, pregătirea, executarea și 
recepția investițiilor trebuie să se îm
bine cu acordarea unei deosebite a- 
tenții găsirii soluțiilor pentru darea 
in funcție la termen a obiectivelor 
prevăzute și realizarea indicatorilor 
tehnico-economici proiectați.

De cea mai mare însemnătate este 
desfășurarea unei acțiuni multilate
rale pentru ridicarea eficienței co
merțului exterior prin reducerea 
continuă a cheltuielilor de produc
ție și circulație, sporind livrările pe 
piața externă. îndeosebi a produse
lor cu un grad de prelucrare ridicat 
și mobilizînd la maximum resursele 
interne pentru reducerea importului.

Experiența anului trecut, atît re
zultatele pozitive cît și rămînerile in 
urmă, confirmă că rodnicia bilanțu
lui de ansamblu, ritmicitatea pro
ducției în toate ramurile economice 
sînt influențate în mod decisiv 
de demarajul de la începutul a- 
nului. Multe din restanțele pen
tru a căror recuperare a fost 
nevoie de mari eforturi în săp- 
tămînile cu care s-a încheiat anul 
1969. multe din perioadele de mun
că „in asalt" de la sfirșitul semes- 
trelor sale puteau fi evitate dacă 
s-ar fi înțeles pretutindeni și pe toa
te verigile că orice „relaxare", orice 
slăbire a ritmului în primul trimes
tru se transformă într-un balast, in
tr-un factor de frînare a dinamis
mului ramurii respective a econo
miei. Tocmai de aceea este de dato
ria ministerelor, centralelor și comi
tetelor de direcție ale întreprinderi
lor, a organelor și organizațiilor de 
partid, ca și a sindicatelor, să asi

gure mobilizarea tuturor forțelor 
pentru ca în fiecare unitate toți in
dicatorii de plan să fie îndepliniți ri
guros din primele zile ale anului, să 
intervină energic pentru remedierea 
operativă a deficiențelor survenite. în 
această ordine de idei este de mare 
însemnătate ca analizele ce vor fi e- 
fectuate in aceste zile de birourile 
comitetelor județene de partid cu 
conducerile întreprinderilor și orga
nizațiilor de partid respective, privind 
modul în care au fost defalcate sar
cinile de plan pe subunități, trimes
tre (iar în cadrul trimestrului I pe 
luni și decade) să impulsioneze va
lorificarea rezervelor existente în 
vederea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan.

Perioada de iarnă va trebui in
tens folosită pentru a pregăti în cele 
mai bune condiții aplicarea măsuri
lor de modernizare a agriculturii 
preconizate de plenara C.C. al 'P.C.R., 
astfel ca anul 1970 să marcheze pro

grese substanțiale in sporirea pro
ducției agricole prin utilizarea mai 
rațională a terenurilor agricole, ex
tinderea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, îndeosebi a irigațiilor. Pre- 
întîmpinînd lipsurile care s-au ma
nifestat anul trecut, să fie folosite 
condițiile specifice sezonului cînd 
mîna de lucru nu este solicitată în 
alte sectoare ale producției agricole 
spre a pregăti o bună organizare a 
lucrărilor in legumicultura, îndeosebi 
a recoltelor timpurii, precum și pen
tru realizarea de progrese mai rapi
de în zootehnie, în sensul sporirii 
efectivelor de animale și îmbunătă
țirii raselor. în centrul preocupărilor 
comitetelor județene de partid, ale 
organelor agricole și uniunilor coo
peratiste trebuie să se afle aplicarea 
perseverentă a ansamblului de mă
suri stabilit de Comitetul Execu
tiv al C.C al P.C.R. pentru dezvoltarea 
multilaterală a cooperativelor agri
cole de producție și care și-a găsit 

concretizare în Hotărîrea Consiliului 
U.N.C.A.P. privind perfecționarea or
ganizării, normării și retribuirii mun
cii. Principalul criteriu de apreciere 
a activității organelor agricole, a 
muncii politico-educative și organi
zatorice a organizațiilor de partid de 
la sate îl constituie mai mult ca ori- 
cînd rezultatele obținute în creșterea 
producției agricole, în obținerea unui 
randament sporit al muncii în agri
cultură. Este absolut necesar să se 
facă totul pentru dezvoltarea avutu
lui obștesc, prin folosirea credite
lor și posibilităților proprii pen
tru realizarea de investiții pro
ductive, cu eficiență înaltă, con
tinuarea acțiunii de concentrare și 
profilare a producției, îmbunătățirea 
formelor de organizare și retribuire 
a muncii, creșterea cointeresării și'i 
întărirea disciplinei în muncă a coo
peratorilor.

Anul 1970 pune în fața tuturor ce
tățenilor României socialiste sarcini 
de mare răspundere. In munca pen
tru înfăptuirea acestor sarcini își vor 
găsi întrupare patriotismul fierbinte, 
energia și capacitatea de creație a 
poporului nostru liber și stăpin pe 
destinele sale. Aflîndu-se, ca întot
deauna, în primele rinduri, acolo 
unde eforturile și răspunderile sînt 
mai mari, comuniștii vor mobiliza 
toate forțele națiunii pentru ca anul 
1970 să încununeze cu noi succese în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale lupta nobilă, plină de abne
gație, a poporului pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

I
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Cresc copiii! 
Si cresc bine!»

Elevul Gheorghe Rusu, de la 
Liceul din Năsăud, a primit de 
curînd brevet pentru un original 
sistem de semnalizare automată 
a avariilor produse la conduc- . 
tele instalațiilor de încălzire 
centrală. Soluția propusă de tî- 
nărul inventator a surprins prin 
simplitatea sa. In stratul de izo
lație termică a conductei, el a 
introdus curent electric, astfel 
că cea mai mică fisură provoacă 
scurt-circuit și oprirea centralei 
de termoficare. Ingenioasa sa 
idee și-a dezvoltat-o intr-o lu
crare elaborată la Hamburg, cu 
ocazia unei olimpiade de fizică, 
pentru care i s-au decernat pre
miul I și drepturile de autor 
pentru editarea ei. Gheorghe 
Rusu a fost prezent anul acesta, 
ca invitat special al Comitetului 
de organizare, la Congresul de 
termotehnică de la Londra. Cresc 
copiii noștri I Și cresc bine I

După un drum pe potecile însorite, un binevenit popas pe... Postăvarul
r Foto : Gh. Vințilă

ȘTIRI
SPORTIVE

HOCHEI
SELECȚIONATA DE HOCHEI PE 

GHEAȚĂ A CEHOSLOVACIEI a 
susținut a treia întîlnire cu echipa 
Canadei. Jocul, care s-a desfășurat 
în localitatea London (Ontario), s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate i 
2—2 (0—0, 2—2, 0—0).

INTR-O DECLARAȚIE FĂCUTA 
AGENȚIILOR INTERNAȚIONALE 
DE PRESA, EARL DAWSON, pre
ședintele federației de hochei pe 
gheață a Canadei, a declarat că dacă 
liga internațională, nu va ac
cepta introducerea în echipă a 9 ju
cători profesioniști, atunci Canada 
nu va mai organiza apropiatul cam
pionat mondial (grupa A). Dawson a 
făcut această declarație în ajunul 
plecării sale la Geneva unde va par
ticipa la lucrările reuniunii extraor
dinare a Comitetului director al ligii 
internaționale de hochei pe gheață, 
care va reexamina problema admi
terii în echipele naționale a jucăto
rilor profesioniști. După cum se știe 
această măsură a fost inițial apro
bată cu titlu experimental anul 
trecut în cadrul congresului de la 
Crans sur Sierre, însă ea a fost ata
cată de unele federații naționale

ECHIPA NORVEGIEI A CIȘTI- 
GAT GRUPA B A CAMPIONATU-

| Al cui est© 
| Neluțu ?

La „Camera minorului" de I Inspectoratul Miliției Capitalei, 
am avut o „discuție" cu Neluțu. 
Este un băiețel de șase ani, I simpatic, dezghețat și vorbăreț, 
care a cutreierat, de unul sin
gur, citeva zile pe străzile ora- 

Ișului. 11 cheamă, din cite am a- 
flat, loan Dumitru și locuiește 
pe strada... ? Știe că pe mama 
lui o cheamă Angela. Atît ! In 

Irest, este satisfăcut de felul cum 
„nenea milițienii" îl tratează și 
au grijă de el. Desigur, Neluțu 

Iare dreptul să fie mulțumit. Dar 
ceilalți ? Familia — dacă o are 
— rudele apropiate, ce au de 

. ipus ? Sperăm intr-o revenire a 
I simțămintelor omenești.

Cronica zilei
la

Serviciul 
conservării 
sesizărilor

• ••

TELEGRAMĂ
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Pierre Graber, cu prile
jul numirii sale în funcția de șef al 
Departamentului Politic Federal al 
Elveției.

★
Sîmbătă la amiază a părăsit Ca

pitala, plecînd spre patrie, delegația 
de ziariști de la Agenția Vietnameză 
de Presă — V.N.A., condusă de Tran 
Thanh Xuân, director general ad
junct al V.N.A., care la invitația 
Agenției Române de Presă Ager- 
pres a făcut o vizită de schimb de 
experiență în țara noastră.

In ultima săptămînă ziariștii viet
namezi au vizitat întreprinderi, mo
numente istorice și culturale din mu
nicipiul Brașov, unități agricole so
cialiste și stațiuni de odihnă din ju
dețul Brașov. Ziariștii vietnamezi au 
avut convorbiri la filiala din Brașov 
a Uniunii Ziariștilor și la Comitetul 
județean P.C.R. Brașov.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE

la depunerile pe librete C.E.C. de economii cu dobîndă și cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL IV. 1969

Nr. cîștigurilor Nr libretului 
cîștigător

Valoarea cîștigurilor 
parțială totală

în numărul său din 15 apri
lie 1969, ziarul „Elore" dezbătea 
problema proastei calități a con
servelor produse de fabrica „Re
facerea". Cine altcineva putea 
să se sesizeze, dacă nu Ministe
rul Industriei Alimentare în pri
mul rînd ? Drept care... 228 de 
zile mai tîrziu, adică exact la 3 
decembrie 1969, ministerul res
pectiv răspundea oficial ziaru
lui : „Vă facem cunoscut că am 
primit ca justificate observațiile 
dv cu privire la calitatea conser
velor"... și etc. etc. Cam mult 
le-a trebuit pentru a primi, ca 
justificate, observațiile presei ! 
Oricum, direcția de resort din 
ministerul amintit a dat dovadă, 
negru pe alb, că se pricepe la... 
conservarea sesizărilor critice. 
O fi avînd sertare frigorifice ?

| 15 minute
I 3 ani

S-a petrecut în comuna Leor- 
da din Botoșani. La căminul cul
tural rula un film, cind ușile au 
fost date de perete și un cetă
țean turmentat, Mihai Avasile- 
nei, s-a năpustit în sală, lovind 
în dreapta și în stingă besmetic. 
Spectacolul a fost întrerupt. 15 
minute. Atît a ținut... plăcerea 
omului. Și pentru 15 minute de 
scrînteală s-a ales, recent, cu 
trei am și șase luni... Procesul 
s-a judecat la fața locului, adică 
chiar la căminul cultural. ■ Să-l 
vadă lumea, a doua oară, in ro
lul principal.

MARAMUREȘ

in construcție: 
un complex 

balneoclimateric
în pădurea Crăiasa, din județul 

Maramureș, a început construcția 
unui complex balneoclimateric 
pentru tratarea afecțiunilor reuma
tice. El va dispune între altele de 
două mari bazine cu apă sărată. De 
asemenea, se construiesc un hotel, 
un restaurant, o stație pentru încăl
zirea și pomparea apei și altele. 
Complexul urmează să fie dat în fo
losință o dată cu deschiderea noii 
stagiuni de tratament balnear din 
primăvara anului 1970.

(Agerpres)

21624 CÎȘTIGURI IN OBIECTE IN VALOARE TOTALĂ DE LEI i 2.678.400

1
1 
1
1

1455556
898999 

97402
559081

10.000
10.000
10.000
10.000 40.000

Terminația
libretului
cîștigător

20 87878 5.000 100.000

Cîștiguri 
în

200 (cu 4 ochiuri) 9455 1.887
200 ( — idem — ) 0026 1.887 754 800

aragaze 200 (cu 3 ochiuri) 6621 1.709
cu butelie t 200 ( — idem — ) 1997 1.709 683.600

200 0197 1.000
200 7046 1.000 400.000
200 0898 500
200 3884 500
200 6002 500
200 6439 500
200 3652 500
200 0452 500
200 7293 500 700.000

LUI EUROPEAN DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ (JUNIORI), care s-a 
desfășurat timp de mai multe zile în 
cîteva orașe austriece. în finală, ho- 
cheiștii norvegieni au învins cu sco
rul de 8—0 (1—0, 1—0, 6—0) echipa 
Italiei. Pe locul trei s-a clasat echipa 
Poloniei. învingătoare cu 7—1 (0—1, 
2—0, 5—0) în meciul cu România, 
care a ocupat locul 4. Austria s-a 
clasat pe locul 5, fiind urmată de 
Iugoslavia și Ungaria.

HANDBAL
IN CAMPIONATUL MASCULIN 

DE HANDBAL AL SCANDINAVIEI, 
care are loc la Stockholm, echipa 
Norvegiei a învins cu scorul de 
16—12 (9—7) echipa Danemarcei 
Suedia a dispus cu scorul de 14—10 
(6—6) de Finlanda.

TURNEUL INTERNAȚIONAL MAS
CULIN DE HANDBAL DE LA BER
LIN a fost cîștigat de echipa ora
șului Leipzig, care în finală a învin» 
cu scorul de 10—7 (6—3) echipa Ber
linului. Pentru locul 3, selecționata 
Bucureștiu’ui a întrecut cu scorul de 
16—13 (9—6) echipa orașului Copen
haga. Clasamentul final se prezintă 
astfel i 1. Leipzig j 2. Berlin ; 3. 
București i 4. Copenhaga l 5. Kato
wice ! 6. Budapesta.

Cine umblă
prin vecmi...

De la o vreme, în pădurea 
Letca (Ilfov) s-au semnalat nu
meroase acte de braconaj. Ulti
mul caz a fost depistat zilele 
trecute, cind vinătorii Mihai 
Terteleac, din satul Ștefeni, și 
Tudor Terteleac, din București, 
au împușcat, la pîndă, două că
prioare. După îndelungi urmă
riri, s-a ajuns la concluzia că 
toți cei nouă vînători care cons
tituie grupa din satul învecinat, 
Ștefeni, comuna Mereni (Te
leorman), braconează sistematic 
pe fondul și în pădurea Letca. 
Pentru a se curma răul „de Ia 
rădăcină", toți au fost excluși 
din asociația vînătorilor și li 
s-au confiscat armele. Vorba 
cîntecului : „Cine umblă' prin 
vecini, nu mai prinde rădăcini". 
Și nici vînat 1

CLUJ

Inaugurarea 
noului hotel 

„Napoca"
La Ciul a fost inaugurat noul com

plex hotelier „Napoca". Amplasat pe 
malul Someșului, in apropierea par
cului municipal, blocul turn al a- 
cestui important obiectiv de interes 
turistic aduce in arhitectura Cluju
lui o notă aparte. Arhitecta Domni- 
ca Litvin autoarea proiectului, a 
preluat din arhitectura populară a 
Țării moților o serie de elemente in
teresante. întreaga fațadă sugerează 
profilul zvelt al acoperișurilor case
lor moțești.

Complexul „Napoca" dispune de un 
hotel cu 300 locuri, restaurant, bar și 
alte amenajări.

(Agerpres)

Singur 
printre 
stalactite

Priviți în sus, aveți ce vedea ! 
Atîrnă... stalactitele la streașină 
casei, ca ciorchinii de struguri 
toamna în podgorii. Cu deose
bire că strugurii se sparg în 
gură, pe cită vreme țurțurii se 
sparg în cap. Vă prevenim, în 
dorința de a nu se mai repeta 
cazurile neplăcute din iarna tre
cută. Și au fost nu puține ! Ca 
buni gospodari, curățați streși
nile din timp. Dacă se poate, 
chiar înainte de 
țurțurii singuri, 
mai greu...

a se desprinde 
După, poate fi

cu
„Scînteii

Cîștigurile ieșite Ia sorți se acor
dă integral libretelor de economii 
care au un sold mediu trimestrial e- 
gal cu cel puțin 10% din valoarea 
cîștigului. Dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10% din va
loarea cîștigului, se acordă un cîștig 
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot 
alege, în cadrul listei de obiecte și în 
limita valorii cîștigurilor ce li se cu
vin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la fi
lialele C.E.C. de care depind unită
țile care au emis libretele cu do
bîndă și cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus

între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

De cîștigurile în aragaze cu bu
telie beneficiază titularii libretelor 
de economii cu dobîndă și cîștiguri 
ale căror numere curente au termi
națiile ieșite la sorți pentru aragaze, 
cu condiția să aibă un sold mediu 
trimestrial de cel puțin 10% din 
prețul de vînzare al aragazului cu 
butelie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor ciștigătoa- 
re trebuie să se prezinte în termen 
de 30 de zile de la data tragerii la 
filialele C.E.C. care țin fișele de cont 
ale libretelor respective.

ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA HASTINGS s-au 
disputat partidele întrerupte. Iugosla
vul Gligorici a cîștigat la Drimer 
(România).

BEST SUSPENDAT 
ȘI AMENDAT PENTRU ACTE 

NESPORTIVE
Cunoscutul fotbalist George Best, 

care activează în echipa Manchester 
United, a fost amendat și suspendat 
pentru o perioadă de 28 zile. In 
cursul meciului Manchester United- 
Manchester City George Best s-a 
făcut vinovat de atitudine nesportivă 
față de arbitrul jocului.

PREVEDERE DEPLINĂ
La începutul lunii octombrie 

1969, A.C.R. a organizat o ex
cursie a automobiliștilor pe 
ruta Budapesta-Bratislava-Vie- 
na și retur.

Unul dintre excursioniști. 
Inginerul Grigore Popescu, de 
la Schela extracție petrol 
Țicleni își asigurase autoturis
mul („Fiat 600") nu numai pen
tru riscul de despăqubiri civile 
ci și pentru riscul de avarii. 
Alt turist din același qrup, 
Stroia Cantemir, din Nădlag, 
nu a încheiat decît asiqurarea 
pentru despăqubiri civile. La 
numai cinci zile după încheie

rea asigurării, direcția jude
țeană ADAS Gorj a primit o te
legramă din Bratislava de la 
Grigore Popescu care anunța 
că a avut un accident în urma 
căruia au rezultat avarii la 
mașină în valoare de circa 
18 000 lei. Accidentul fusese 
provocat tocmai de tov. Stroia 
Cantemir care nu încheiase și 
o asigurare pentru cazurile de 
avarie.

Autoturismul inginerului Gri
gore Popescu, la intervenția 
societății de asigurare ceho
slovace, a fost primit la un

garaj cehoslovac, făcîndu-i-se 
reparațiile de rigoare, fără să 
i se ceară vreo plată, cheltuie
lile fiind suportate de ADAS. 
Turistul a putut astfel să-și 
continue liniștit excursia. Au
toturismul lui Stroia Cantemir. 
nu a fost însă primit în repa
rație de întreprinderea ceho
slovacă, acesta neavînd în
cheiată asigurarea de avani.

„Șansă și qhinion", spunea 
cineva referindu-se la asiqura
rea inqinerului Popescu. De 
fapt este vorba de prevedere 
și lipsă de prevedere. Norocul 
și-1 face fiecare cu mîna lui.

Primele succese
(Urmare din pag. I)

20.

teatre

cinema
• Frații Karamazov i VIITORUL
— 15,30; 19.
A Corabia nebunilor (ambele Be
rii) : MOȘILOR — 15,30; 19.
O America, America : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
• Cînd se aud clopotele : COS
MOS — 15,30; 18; 20,30.
© Morțiî rămîn tineri : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,30.
© Vă place Brahms ? ARTA — 
9 — 15,45 în continuare ; 18,15;
20,30.
© Sezon mort î RAHOVA — 15,30. 
© Angelica și sultanul : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

: CEN- 
16,15;

DOINA

18,15;

• Bătălia pentru Roma (ambele 
serii): PATRIA — 9,30; 13; 16,30;
20. BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20.
• Taina leului : MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Intr-o seară, un tren... CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.
• Prieteni fără grai : REPUBLI
CA 9; 11,15. t „„„„
A Aventuri în Ontario î REPU
BLICA — 13,30; 16; 18,30; 21.
• Băieții din strada Pal : LUMI
NA — 9,15 — 15,45 în continuare ; 
18,45; 20,45.
• Băieții în haine de piele : FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30. 
a Iubirea strict oprită : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
© La război ca la război 
TRAL — 9,30; 11,45; 14;
18,30; 20,45.
© Program pentru copil :
— 9 — 16 în continuare.
© Viridiana : DOINA — 
20,30.
a Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9 — 15 în 
continuare.
• 101 dalmațleni : TIMPURI NOI
— 15,15 — 21 în continuare.
A Valea păpușilor : FEROVIAR
— 9; 11,30, 14,30; 17,30; 20,30, TO
MIS — 9,30; 14,30; 17; 20, FLAMU
RA — 9,15; 12; 14,30; 17,15; 20.
©Winnetou în Valea morțli : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© My fair lady : GRIVIȚA — 9; 
12,30; 16,15; 19,45.
© Becket (ambele serii) : MIO
RIȚA — 9,45; 13; 16,30; 20.
• Căldura î ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15; 17,45; 20.
• Femeia îndărătnică : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
© Beru și comisarul San Anto
nio : DACIA — 8 — 20,45 în con
tinuare.
• Războiul domnițelor ; BUCEG1
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
FLOREASCA — 9: 11,15; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
© Baladă pentru Măriuca : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : LIRA — 15,30; 18; 20.15; 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendetta : DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30: 20.
A Mîna cu briliante : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15, MUNCA
— 16; 18; 20.
• In împărăția leului de argint! 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Galileo Galilei : COTROCENI
15,30; 18; 20,30.
A Baltagul : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
A Lupii albi : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20.30.
A BlOW-Up ! VOLGA — 10 — 15 
în continuare ; 17,45; 20,15.

© Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert de muzică populară ro
mânească dat de orchestra „Bar- 
bu Lăutaru" — 17; 20. Dirijori : 
Nicu Stănescu și Florian Eco- 
nomu.
O Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11; Răpirea din serai — 
19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale44 (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 10,30; Coana 
Chirița — 19,30; (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 10,30; Travesti — 
15,30; Al patrulea anotimp — 19,30. 
© Teatrul de comedie : Nicnic — 
10,30; Dispariția Iui Galy Gay — 
15; Croitorii cei mari din Vala- 
hia — ‘20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 10; 
Strigoii — 15; Un tramvai numit 
dorință — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Viraj periculos — 10; Pu- 
ricele în ureche — 15; Transplan
tarea inimii necunoscute
O Teatrul „C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 10; Cînd luna e albas
tră — 15,30; O casă onorabilă — 
19,30; (sala Studio) : Dialog despre 
dragoste — 10,30; Enigmatica
doamnă „MM — 16; Anonimul — 20. 
A Teatrul Mic : Cinci schițe ; Cîn- 
tăreața cheală — 10,30 ; Ofițerul ro- 
crutor — 15,30; Carlota — 20.
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10: Pălăria florentină — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă* : Umbra 
or. Nagvan — 10; Năzdrăvăniile 
lui Păcală — 16.
© Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 11; Mazel-tov 1 
— 19.30.

L.

O Teatrul ,,Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11; (sala din str. Acade
miei) : Bandiții din Kardemomme 
— 11.
© Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Nu te lăsa, Stroe ! — 19,30; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Nicuță la Tănase — 19,30; (la Sala 
Palatului) : — Varietăți — 11 ; 19. 
& Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm ’70 
— 20.
© Circul de stat : Rapsodia «ue- 
deză — 10; 16; 19,30.

t V

PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Ma
tineu duminical pentru copii șl 
tineretul școlar © „Tristarrși Isol- 
da“, scenariu de Al. Mitru o Șah, 
marelui maestru ! Partidă de șah 
prin televiziune, susținută de FI. 
Gheorghiu © Film serial : Fiul 
mării. 10,15 Ora satului. 11,15 Con
cert simfonic : Simfonia a IV-a de 
Schumann ; Simfonia spaniolă de 
Ravel. Orchestra Națională a Ra- 
dioteleviziunii Franceze. Dirijor 
Roberto Benzi. 12,00 De strajă pa
triei. 12,35 Emisiune în limba ma
ghiară. 13,35 închiderea emisiunii 
de dimineață. 15 Deschiderea e- 
misiunii. Rugbi . Franța-Româ- 
nia (filmul întîlnlrii de la Tar- 
bes). 16,30 Realitatea Ilustrată. în 
această 
Sportul, 
Muzica
• Marile premii
• Balet © „Nu vă aplecați în 
afară44 — film satirico-muzical de 
Nicuță Tănase și Marin Traian, 
cu Horia Șerbănescu și Radu Za- 
harescu ® „Gramofon44 cu : Josef 
Laufer, Eva Pilarova, Karel Gott, 
Helena Vondrackova @ Recital ex
traordinar oferit de cîntărețul 
englez Engelbert Humperdinck și 
Invitații săi, Dikie Valentine, Gigi 
Galan și ansamblul coregrafic. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Nou-

emisiune invitații sînt : 
Varietățile, Baletul șl 
ușoară. Din cuprins : 

automobilistice

vremea

Ieri în țară : Vremea a continuat 
să se răcească fn cea mai mare parte 
a țării, exceptînd Banatul. Cerul a 
fost senin în Oltenia și Banat și va
riabil în rest. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, iar la munte a pre
zentat intensificări, viscolind pe a- 
locuri zăpada. Temperatura aerului 
la ora 14 era de minus 6 grade la 
Dîlga și plus 5 grade la Tulcea și 
Sfîntu-Gheorghe Deltă. Ceață per
sistentă în Oltenia. Moldova și Mun
tenia. pe alocuri și chiciură. în 
București : Vremea a fost închisă

0

tăți cinematografice. 19,40 Muzică 
populară cu : Maria Lătărețu, Lu- 
creția Ciobanu, Mia Barbu, Alex. 
Grozuță, Nicu Stănescu, Ștefan 
Lăzărescu. 20,00 Roman foileton. 
„Moara de pe Floss** (ultimul epi
sod). 20,45 Pe micul dv. ecran. 
„Profil pe 625 de linii*. Cu Anda 
Călugăreanu, 
Dan ” 
nii : 
Epoca
mat. 21,50 Telejurnalul de noap
te. 22,05 întîlnire cu opereta. 
Din distribuție fac parte : Adria
na Codreanu, Valeria Rădulescu, 
Lucia Roic, Vali Niculescu, Con
stanța Cîmpeanu, Cleopatra Mell- 
doneanu, Marica Munteanu, Lill 
Dușescu, Ion Dacian, Nicolae Ță- 
ranu, Nae Roman, Ion Fînățeanu, 
Toni Buiacici, Bugarin Dușan. 
22,50 Telesport. 23,10 închiderea e- 
misiunii programului 1.

Tufaru. 1
Margareta 

de piatră

Florian Pitiș și 
Invitata emisiu- 

Pîslaru. 21,25 
— desen ani-

PROGRAMUL II

20,00 Deschiderea emisiunii. Filme 
documentare. 20,30 Capodopere ale 
muzicii universale : Simfonia a 
IX-a de Beethoven. 21,15 Actori și 
roluri. Interpretează actori ai 
Teatrului Mic din Moscova. 22,05 
Roman foileton. „Bîlciul deșertă
ciunilor* (reluarea episodului III). 
22,50 închiderea emisiunii progra
mului II.

și cețoasă în cursul dimineții. După 
amiază cerul a devenit variabil. Vîn
tul a suflat slab din sectorul sud- 
vestic.

Timpul probabil pentru zilele de 
5, 6 ți 7 ianuarie a.c. în țară : Vreme 
umedă și închisă Vor cădea preci
pitații moderate sub formă de nin
soare, lapoviță și ploaie Vîntul va 
sufla potrivit, predominînd din sec
torul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade, iar maximele între minus 
4 și plus 6 grade. Dimineața și seara 
ceață. în București : Vreme umedă 
și închisă. Vor cădea precipitații mo
derate sub formă de ninsoare, la
poviță și ploaie. Vîntul va sufla po
trivit din vest. Temperatura în creș
tere în primele zile, apoi în scă
dere. Ceață dimineața și seara.

0 unică agendă de lucru
lucit transpunerea în literă 
și cuvînt a ideilor care ard 
pe fruntea țării.

Procedînd da o refacere — 
cu mijloace de interpretare 
științifice — a drumurilor 
pe care a „curs" literatura 
română în ultimele dece
nii, am remarca pregnanța 
cu care valori afirmate în» 
anii construirii socialismu
lui vin să se alăture unor 
valori cu mult anterioare, 
pe un cer literar bogat în 
explozii stelare... Prilejul 
ne-a fost oferit chiar in a- 
nul care a trecut. 1969, cînd 
sărbă'orirea a 25 de ani de 
la eliberarea patriei a pri
lejuit editurilor noastre a- 
devărate retrospective scrii
toricești. Fără a-și trăda 
vocația originară, scriitorii 
au încercat să „șteargă col
bul de pe cronice bătrîne" 
(ni-1 reamintim pe Emines- 
cu), schimbînd adesea con
deiul lor cu pana cronica
rului de istorie și trebuie 
spus că forța lor evocatoa
re ne-a îngăduit să privim

(Urmare din pag. I) trecutul prin ferestre înflo
rate. de vitralii. Tot astfel, 
se cuvine să facem totul în
eît scrisul nostru să devină 
canatul de fereastră spre 
viitor. Tot astfel avem dato
ria de a fi demni de ela
nurile pe care partidul nl 
le insuflă trăind cu pate
tism un prezent fertil, pa
tetic

Am ascultat, la cumpăna 
dintre ani alături de mili
oanele de compatrioți, cu- 
vîntul rostit cu prilejul A- 
nului Nou de secretarul ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu
vînt în care erau sintetiza
te cu sobrietate și demni
tate realizările muncii en
tuziaste. concretizarea în 
fapte a minunatei capaci
tăți de creație a clasei mun
citoare. a țărănimii și inte
lectualității noastre.

Răspunsul nostru unanim 
îl vom da prin munca noas
tră. hotărîțî să semnăm cu 
majusculele hărniciei și 
entuziasmului în „agenda 
de lucru a țării".

s-a întrerupt, și pentru asi
gurarea iluminatului și 
încălzirii cartierelor ora
șelor. într-o convorbire 
avută Ieri, cu tov. ing. Tu
dor Dumitru, șeful de tură 
de la centrala electroter
mică Ișalnița, acesta a re
latat următoarele : „în pri
mele trei zile ale anului, 
energeticienii craioveni au 
produs și livrat întreaga 
putere solicitată de către 
dispecerul național. Lucrul 
a mers normal, iar printre 
cei evidențiați în aceste 
zile se af ă muncitorii din 
turele conduse de maiștrii 
Ion Lia. Dănilă Dragomir, 
Aurel Mitrache".

Demn de reținut este 
faptul că în anul care a 
trecut energeticienii cra
ioveni au livrat o cantitate 
de energie ce depășește de 
aproape 4 ori energia pro
dusă în anul 1938 în în
treaga Românie.

RAFINĂRIA
DE LA BRAZI A RES
PECTAT ITINERARUL 
NAVELOR DIN POR

TUL CONSTANȚA
La rafinăria Brazi, toate 

Instalațiile și agregatele au 
funcționat continuu in a- 
ceste prime zile ale lui 
1970. După cum ne Infor
mează directorul tehnic, ing 
Ion Grigoraș, rafinăria a 
produs peste plan în 3 zile 
ale lunii ianuarie mai mult 
de 1 500 tone benzină. 1 000 
tone motorină, 3 000 tone 
păcură și combustibil și a 
livrat pentru export toate 
cantitățile de hidrocarburi 
aromatice prevăzute în gra
ficul de expediție, tn fe
lul acesta, vapoarele afla
te In portul Constanța au 
putut fi Încărcate și au ple
cat la termenul prevăzut.

In aceste prime zile ale 
anului, nu s-a înregistrat 
în rafinărie nici un fel de 
avarie tehnică. De aseme
nea, întregul personal — o- 
peratori, tehnicieni. ingi
neri din toate schimburile — 
au fost prezenți la posturile 
lor. „Deci — sublinia inter
locutorul — întreg colecti
vul de serviciu din zilele a- 
nului nou merită eviden
țiat și felicitat pentru con
știinciozitate și pentru re
zultatele obținute".

Și muncitorii de la rafi
năria de petrol de la Supla- 
cul de Barcău (județul Bi
hor) au sărbătorit anul nou 
la locul de muncă. Este 
primul lor revelion în rafi
nărie. Și, de aceea, emoția 
a fost destul de mare. Con- 
știenți de eforturile pe 
care trebuie să le facă pen
tru a îndeplini sarcinile de 
plan care sînt cu 20 la sută 
mai mari decît în anul tre
cut, ei au muncit cu deo
sebit avînt încă din pri
mele zile ale anului.

aceea, au fost cu plugurile 
la deszăpezire pentru a 
ușura echipelor de inter
venție deplasarea rapidă 
spre sonde.

ENERGETICO!!
CRAIGVENI AU PRO

DUS LA ÎNTREAGA 
PUTERE SOLICITATĂ

DE DISPECERATUL 
NAȚIONAL

în timp ce milioane de 
cetățeni ai ' patriei serbau 
revelionul, la centralele e- 
lectrice și de termoficare 
ale tării, printre care se 
află și centrala electrică și 
termoficare Ișalnița-Doi j. 
energeticienii erau la pos
turi pentru a furniza ener
gia necesară întreprinderi
lor, a căror activitate nu

se cuvine să înnobileze mii 
de pagini. Calitativ, scrisul 
nostru și-a dobîndit noi vir
tuți și se poate spune că 
breasla socotită a fi un a- 
jutor de nădejde al parti
dului are o Însemnată 
„cotă" de participare la te
zaurul spiritualității româ
nești. într-atît s-au identi
ficat cu țara și cu idealu
rile lor îneît, vorbind des
pre ei, despre scriitori, vor
bești despre țară.

„Țara de cuvinte" care e 
scrisul însumează și hota
rele ei (practic, fără ho
tare). trăsăturile care com
pun conturul țării, cu ape, 
păduri și munți.

Ne refuzăm artificiul, 
ilustrarea simplistă a rea
lității și ne concentrăm e- 
forturile în domeniile trans
figurării artistice ; încer
căm un grai sintetic, avem 
ambiția acumulării de ima
gini concluzive, singurele 
in stare să dovedească stră

lunii ianuarie au forat pes
te plan mai bine de 100 me
tri sondă. Depășirile cele 
mai mari s-au înregistrat 
la sondele 1 845 și 1 263 pe 
care le forează brigăzile 
conduse de Ion Cornea și 
Traian Berteanu. La sche
la de extracție Moșoaia de
pășirea de producție în pri
mele trei zile ale lui ianua
rie se cifrează la multe zeci 
de mii de lei. Sporurile 
cele mai substanțiale apar
țin secției Merișani. care 
continuă tradiția de anul 
trecut cînd și-a îndeplinit 
obligațiile de producție zi 
de zi și lună de lună, men- 
ținîndu-se tot timpul frun
tașă pe schelă. Directorul 
schelei Moșoaia remarcă 
și activitatea echipelor de 
întreținere care în noaptea 
de revelion. cît și după

deRubrică
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Gheorghe DAVID 
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Addis Abeba au 
moțiune în care 
la care au fost 
către poliție și 
responsabile de

• 0 CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI NASSER ® ACȚIUNI 
ALE UNITĂȚILOR ISRAELIENE PE TERITORIUL LIBANEZ

PE PIAȚA MONETARĂ
OCCIDENTALĂ

Postul 
că, în 

simbătă, 
a atacat

colectiv de muncă, întrucît ve- 
contract a expirat cu peste 
luni în urmă. Ei vor declara o 
grevă săptămîna viitoare. De

surplus evaluat de experți la aproxi
mativ 150 milioane de dolari.

agențiile de presă transmit:

■alizat aproape complet 
întreprinderii. Datorită 

pe piața

Praful lunar adus de astro- 
nauții de pe navele spațiale 
„Apollo" 11 și 12 stimulează 
creșterea plantelor terestre, scrie 
dr. Charles Walkinshaw, bota
nist al N.A.S.A., intr-un articol 
publicat in revista new-yorkeză 
„Parade". Experiențele, conce
pute inițial nent.ru n «mm» 
praful selen 
cive asupra 
au avut act 
ză. Spre nei 
rilor, aceste 
tat mult ma 
bine decît c 
turi experin. 
mos s-au de< 
nul.

Tnceputd la 9 decembrie, in semn de protest împotriva măsurilor drastice 
preconizate de administrație, greva celor 5 000 de muncitori suedezi de la 
minele de fier din Kiruna continuă. în fotografie : un miting al greviștilor 
tn care aceștia își reafirmă hotărîrea de a nu relua lucrul pînă la deplina 

satisfacere a revendicărilor lor
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ACȚIUNI GREVISTE IN LUME

® UN GRUP DE COMANDO A ATACAT 0 MINĂ 
înni A FURAT 0 IMPORTANTĂ CANTITATE DE 

USp EXPLOZIBIL ® CONVORBIRILE PREȘEDINTELUI 
MAKARIOS ÎN GRECIA

SAIGON 3 (Agerpres). — Agen
țiile de presă informează că deta
șamentele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și-au continuat 
sîmbătă atacurile asupra pozițiilor 
americano-saigoneze. In provincia 
Quang Ngai, după un intens baraj 
de artilerie, forțele patriotice au 
pătruns în perimetrul dispozitivu
lui defensiv al diviziei „Americal", 
angajînd lupte cu forțele ameri
cane.

In cursul nopții de vineri, for
țele patriotice au atacat cu mor- 
tiere și rachete opt poziții și forti
ficații americano-saigoneze. In 
provincia Vinh Binh, situată în 
delta fluviului Mekong, s-au sem
nalat angajamente între unități 
ale forțelor patriotice și trupe ale 
administrației saigoneze.

în noaptea de vineri, superfor- 
tărețele „B-52“ și-au continuat rai
durile de bombardament asupra 
regiunilor unde se presupunea că 
există concentrări de forțe patrio
tice. Raidurile au vizat în 
provinciile Tay Ninh și 
Long.

I
★

NEW YORK 3 (Agerpres). — Re
prezentanții intelectualității ameri
cane se pronunță împotriva continuă
rii războiului dus de Statele Unite în 
Vietnam și împotriva militarizării 
economiei țării. Participanții la se
siunea anuală a „Asociației limbii 
contemporane", care a avut loc la 
Denver (Colorado), au adoptat o re
zoluție prin care au cerut re
tragerea imediată a tuturor trupe
lor americane din Vietnamul de sud. 
Pe de altă parte, din Boston se a- 
nunță că participanții la sesiunea a- 
nuală a „Asociației americane pentru 
dezvoltarea științei" au cerut înce
tarea imediată a folosirii substanțe
lor chimice de către trupele ameri
cane In Vietnam.

★

SAIGON 3 (Agerpres). — Șeful 
delegației sud-vietnameze la con
vorbirile de la Paris, Pham Dang 
Lam, a fost rechemat la Saigon 
pentru consultări, a declarat un 
purtător oficial de cuvînt al re
gimului de la Saigon.

Vineri au declarat din nou gre
vă un număr de 3 500 mineri 
de la compania „Hunosa" din bazi
nul carbonifer al Asturiei. Grevele 
minerilor de la această companie au 
fost declanșate cu aproximativ două 
săptămîni în urmă, avînd în centrul 
lor revendicări de salariu. încetarea 
lucrului în mai multe puțuri de ex- 

sfert din 
la ' „Hu-

tracție, care a cuprins un 
numărul muncitorilor de 
nosa", a paralizat aproape 
activitatea î 
lipsei de stocuri, situația 
cărbunelui a căpătat un aspect cri
tic. Uzinele siderurgice „Uninsa" — 
de pildă — nu mai dispun de com
bustibil pentru cuptoare.

Clrculația a fost din nou pusă în 
dificultate vineri în capitala Italiei 
și în mai multe orașe ale peninsulei, 
datorită grevei lucrătorilor din trans
porturile în comun. La Roma, aceștia 
au oprit mijloacele de transport în 
comun în două reprize > prima oară 
timp de trei ore, în cursul dimineții, 
iar a doua oară, cu aceeași durată, 
după-amiază. Lucrătorii din trans
porturi cer încheierea Unui nou con
tract 
chiul 
nouă 
nouă 
asemenea, funcționarii de la percep
ții au încetat lucrul, creînd o serie 
de dificultăți acestor servicii într-o 
perioadă în care trebuia încheiată 
campania de strîngere a impozitelor 
pe anul care a trecut.
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KHARTUM 3 (Agerpres). — In
tr-un discurs rostit la 1 ianuarie la 
Khartum cu ocazia vizitei sale în 
Sudan, președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a respins proiectele 
americane pentru reglementarea 
crizei din Orientul Apropiat, arătind 
că acestea deformează rezoluția Con
siliului de Securitate în această pro
blemă și preconizează reglementări 
separate ale conflictului Israelului cu 
Egiptul și Iordania. „Noi nu facem 
nici o deosebire între teritoriile egip
tean, iordanian sau sirian ocupate de 
Israel — a precizat Nasser. Popoarele 
arabe nu pot în nici un caz să accep
te aceste pretinse planuri de regle
mentare propuse de Statele Unite". 
Pe de altă parte, președintele R.A.U. 
a criticat S.U.A. pentru livrările de 
armament către Israel și, în același 
timp, a elogiat poziția Franței, care, 
a arătat el, a refuzat să urmeze o 
asemenea politică și cere în mod des
chis evacuarea forțelor israeliene din 
teritoriile ocupate.

Vorbind despre recentele sale vi
zite în Libia și Sudan și acordurile 
încheiate cu acest prilej, președin
tele Nasser a afirmat că ele au do
vedit că coeziunea arabă este posi
bilă și a subliniat că aceasta repre
zintă doar un prim pas pe calea uni
tății arabe. „Acum, cînd intrăm în 
noul an, a declarat Nasser, pot să 
vă spun că ne-am reconstruit for
țele armate, care sînt de două ori 
mai puternice decît înainte de răz
boiul din 1967“. El a spus că numă
rul combatanților din armata egip
teană este mai mare de 500 000 și că 
în prezent este în curs de formare o 
armată de peste un milion de oameni.

Președintele R.A.U. a afirmat 
apoi că anul care a trecut a adus 
arabilor o serie de realizări, mențio- 
nînd, printre altele, intensificarea re
zistenței palestinene și consolidarea 
forței militare a Egiptului.

Noi reacții în legătură 
cu „misterul navelor israeliene"

OSLO 3 (Agerpres). — Norvegia și 
Franța doresc să vadă clarificate, cît 
mai curînd posibil, toate aspectele 
„marelui mister al navelor israelie
ne", a declarat la Oslo Tim Greve, 
purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Norvegiei, re- 
ferindu-se la afacerea celor cinci ve
dete de construcție franceză care au 
părăsit săptămîna trecută portul 
Cherbourg, ancorînd la 31 decem
brie la Haifa. Referindu-se la între
vederea pe care a avut-o ministrul 
de externe francez, Maurice Schu
mann, cu ambasadorul Norvegiei la 
Faris, Hersleb Vogt, el a menționat 
că Franța a cerut ca afacerea să fie 
clarificată, interesîndu-se mai ales 
de amestecul pe care l-ar avea Nor
vegia. In legătură cu aceasta, Tim 
Greve a adăugat că țara sa va co
munica Franței toate informațiile de 
care dispune.

întregul trafic feroviar din Uru
guay a fost paralizat vineri datorită 
grevei de 24 de ore declarată de 
muncitorii și salariații căilor ferate. 
Greviștii revendică respectarea anga
jamentelor luate anterior de către 
conducerea căilor ferate. De la în
ceputul săptămînii, traficul feroviar 
din Uruguay a fost perturbat de o 
serie de greve perlate ale muncitori
lor și funcționarilor în sprijinul 
tisfacerii revendicărilor lor.

Sîmbătă a continuat greva celor 
peste 2 500 de însoțitoare de bord de 
la cpmpaniile de transporturi aeriene 
franceze „Air France", „U.T.A." (Uni
unea transporturilor aeriene) și „Air 
Inter". Greva de 48 de ore a fost 
declarată la 2 ianuarie în sprijinul 
cererii de îmbunătățire a condițiilor 
de muncă, tn decurs de o lună, 
este a treia oară cînd stewar
desele au încetat lucrul. Ca urmare 
a grevei, traficul aerian a fost foarte 
mult redus, companiile de transpor
turi aeriene reușind să asigure un 
număr redus de zboruri de cursă 
lungă.

în cursul anului trecut, mișcarea 
grevistă din Australia a atins un ni
vel fără precedent în ultimele două 
decenii. La acțiunile revendicative 
au participat muncitori și funcțio
nari din toate domeniile de activi
tate. Presa australiană relevă că au 
fost perioade cînd se aflau simultan 
în grevă peste un milion de munci
tori și funcționari.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei israe- 
liene a declarat că o unitate militară 
israeliană a pătruns !n cursul nopții 
de vineri spre simbătă pe teritoriul 
Libanului și a luat în captivitate 10 
soldați și 11 cetățeni civili libanezi 
pentru a-i supune unei anchete, ca 
urmare a repetatelor atacuri lansate 
de pe teritoriul Libanului împotriva 
Israelului de către trupe arabe de co
mando.

BEIRUT 3 (Agerpres). — 
de radio libanez a anunțat 
cursul nopții de vineri spre 
o unitate militară israeliană 
un post de observație al armatei li
baneze, situat în localitatea Tall Na- 
has. In comunicatul radiodifuzat s-a 
menționat că militarii israelieni au 
luat în captivitate militarii care de
serveau acest post. Forțele armate li
baneze au intervenit, în cursul lup
telor fiind uciși trei soldați israelieni. 
Un purtător de cuvînt militar libanez 
a anunțat, de asemenea, că o altă 
unitate militară israeliană s-a infil
trat în același timp în localitatea 
Kfar Kala și a răpit 11 civili. El a 
menționat că artileria libaneză a in
trat în acțiune, provocînd pierderi 
militarilor israelieni.

Guvernul libanez a cerut reprezen
tantului său la O.N.U. să informeze 
Consiliul de Securitate în legătură cu 
raidurile întreprinse vineri de avioa
ne israeliene pe teritoriul Libanului, 
informează agenția France Presse.

*
BEIRUT 3 (Agerpres). — Organiza

ția palestineană de rezistență „Al 
Fatah" a ordonat încetarea oricăror 
exerciții de pregătire militară în ta
berele 'refugiaților pălești neni insta
late pe teritoriul libanez, anunță 
agenția France Presse.

Pe de altă parte, tn capitala Fran
ței s-a precizat, citîndu-se surse au
torizate, că ambasadorul norvegian 
a avut o convorbire cu ministrul de 
externe francez din proprie inițiativă 
și că guvernul Norvegiei nu este im
plicat în această chestiune. Autori
tățile franceze doresc să obțină nu
mai ajutorul guvernului norvegian în 
ancheta asupra contractului de vîn- 
zare a celor cinci nave, de
oarece o personalitate particu
lară norvegiană a fost citată ca avînd 
un rol tn afacerea sus-amintită. Nu
mele acesteia nu a fost dezvăluit de 
sursele autorizate, dar a fost citat 
de mai multe ori tn presă. Este 
vorba de industriașul norvegian 
Martin Siem, președintele unui grup 
de construcții navale, specialist în 
probleme de prospecțiuni petroliere.

O parte însemnata din 
fondurile bugetare ale Por
tugaliei este destinată în a- 
nul 1970 cheliuieliior mili
tare mai a'es întreținerii trupe
lor portugheze în „teritoriile de peste 
mări", adică în colonii. Aproxima
tiv 10 947 milioane escudos, din cele 
28 794 milioane destinate cheltuielilor, 
sînt trecute la capitolul „cheltuieli ex
cepționale". Din acestea, 58 la sută sînt 
destinate armatei.

Forțele federale nigeriene 
se află la aproximativ 10 ki
lometri de orașul Owerri, 
tima redută a biafrezilor — a declarat 
la Lagos un purtător de cuvînt oficial. 
El a menționat că acest oraș a fost 
bombardat în ultimele două săptămîni 
de aviația federală.

Autoritățile militare indo
neziene au arestat în ulti
mele săptămîni 50 de per
soane acuzate ca au condus activi
tatea ilegală a unor organizații co
muniste, informează agenția France 
Presse, reluînd o declarație a purtă
torului de cuvînt al armatei indo
neziene, generalul Nawawi Alief, 
transmisă de agenția indoneziană de 
presă Antara. Potrivit agenției An- 
tara, mai mulți deținuți comuniști

ROMA 3 (Agerpres). — Secretarii 
generali ai celor trei mari centrale 
sindicale - C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. 
— au adresat o scrisoare președin
telui Italiei, Giuseppe Saragat, in 
care protestează împotriva „situației 
grave pe cale de a se crea în țară, 
ca urmare a numeroaselor arestări 
și urmăriri împotriva muncitorilor și 
conducătorilor sindicali, după acțiu
nile angajate pentru reînnoirea con
tractelor naționale de muncă" în sec
torul/, public. Comunicatul arată că 
estepvorba de . ..o evidentă tentativă 
de depresiune generalizată față de 
muncitorii italieni și de organizații
le lor, tentativă destinată în mod clar 
să determine o psihoză de intimi
dare și represiune față de recentele 
cuceriri sindicale", tn scrisoarea lor, 
cei trei lideri sindicali afirmă că „a- 
restările și urmăririle au fost lan-

al economiei si finanțelor
1 5

PARIS 3 (Agerpres). — Minis
trul francez al economiei și finan
țelor, Valery Giscard d’Estaing, a 
primit pe ambasadorul României 
în Franța, Constantin Flitan.

în timpul convorbirii, care 
desfășurat într-o atmosferă 
dială, s-a făcut o trecere în re
vistă a problemelor ce urmează a 
fi discutate cu ocazia celei de-a 
11-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-franceze de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică, ale cărei lucrări se voi 
desfășura între 8 și 12 ianuarie la 
Bucureștii

ZILEI NAȚIONALE
PRIN MUNCĂ

HAVANA 3 — Corespondentul 
Agerpres V. Stamate transmite: 
Poporul cubanez a sărbătorit cea 
de-a 11-a aniversare a victoriei de 
la 1 ianuarie 1959 a insurecției ar
mate printr-o puternică mobili
zare a forțelor sale în campania 
națională de recoltare și prelucrare 
a trestiei de zahăr ,,Zafra“. Zeci de 
mii de oameni ai muncii au plecat 
în zilele de 31 decembrie și 1 ia
nuarie din capitală și din alte o- 
rașe ale țării pe marile plantații 
de trestie de zahăr și au reușit să 
recolteze în cinstea marii sărbă
tori cantitatea record de trestia 
necesară unei producții zilnice de 
aproximativ 40 000 tone zahăr.

Anul 1970 a primit în Cuba, în 
mod simbolic, denumirea de „An 
al celor 10 milioane", denumire 
care sintetizează obiectivul major 
pe care Cuba și l-a propus să-l 
realizeze în acest an prin recol
tarea unei cantități de trestie de 
zahăr necesară asigurării unei pro
ducții de 10 milioane tone de za
hăr.

au evadat în luna decembrie din în
chisori și s-au retras în regiunile de 
junglă.

Produsul național brut al 
Italiei în anul 1969 a fost de 
49 450 miliarde lire (79 120 milioana 
dolari), a anunțat sîmbătă agenția da 
presă Ital News Agency. Această 
cifră reprezintă o creștere de 5,5 la sută 
față de anul precedent.

Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Congo (Braz
zaville), instituit conform hotărîrii 
adoptate de Congresul Partidului mun
cii, este organul suprem executiv și 
administrativ al țării — a anunțat pos
tul de radio „Vocea revoluției con
goleze". Potrivit comunicatului oficial, 
Consiliul de Stat, care este prezidat 
de Marien N’Gouabi, va îndeplini, tot
odată, și atribuțiile guvernului. Fostul 
premier, Alfred Raoul, a fost numit vi
cepreședinte al Consiliului de Stat. în 
același timp, a fost dată publicității o 
nouă constituție a țării.

Rezervele de aur și de
vize convertibile ale Japo
niei au totalizat la sfîrșitul anului 
1969 3 496 milioane de dolari — a 
anunțat Ministerul nipon' al Finanțe
lor. Balanța de plăți a Japoniei a 
evoluat, de asemenea, favorabil în 
cursul anului 1969, înregistrind un 
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In apărarea

sate adesea pe baza legilor penale, 
puțin conforme principiilor constitu
ționale" și au provocat „o vie alar
mă in rîndurile muncitorilor".

Comunicatul anunță, de asemenea, 
că liderii sindicali au trimis o tele
gramă președintelui Consiliului de 
Miniștri, Mariano Rumor, în care cer 
să fie convocați „pentru a examina 
inițiativele care să permită apărarea 
libertăților sindicale puternic ame
nințate". In comunicat se mai men
ționează că vor fi întreprinse demer
suri pe lîngă Ministerul Muncii, pen
tru a se sublinia responsabilitățile 
industriașilor, care, in momentul 
perfectării contractelor, au dat asi
gurări că nu vor recurge la acte de 
represiune și și-au exprimat dorința 
de a se instaura raporturi normale 
în întreprinderi .

ZIUA NAȚIONALA

Intr-unui din parcurile centrale ale 
orașului Rangoon, capitala Birma
niei, se înalță un obelisc de culoare 
albă a cărui prezență evocă unul din
tre cele mai importante evenimente 
din istoria țării. Inscripția fixată pe 
fundalul circular al monumentului a- 
mintește că la 4 ianuarie 1948 Bir- 
mania, țara miilor de pagode și a u- 
nei civilizații străvechi, a pus capăt 
pentru totdeauna dominației colonia
le, dobîndindu-și independența na
țională. Acest eveniment a marcat, 
după cum se știe, începutul u- 
nei noi etape în viața poporului bir
man, care și-a concentrat energiile 
pentru a lichida greaua moștenire a 
trecutului colonial și a consolida in
dependența cucerită cu prețul atîtor 
jertfe.

Cea de-a 22-a aniversare a procla
mării Uniunii Birmane găsește po
porul birman în plin efort creator. 
Primul plan de 4 ani, 1966—1970, 
care prevede între altele o creștere 
medie a producției industriale cu circa 
8 la sută, este înfăptuit cu succes, 
pe harta țării făcîndu-și apariția noi 
obiective economice de importanță

I
NICOSIA 3 (Agerpres). — Un grup 

de opt persoane înarmate au atacat 
o mină din apropiere de Limassol, 
de unde au furat o importantă can
titate de material explozibil. Potri

Generalul colonel Miloș 
ȘumOniUf ^ost a' Statului Majoi 
al armatei populare iugoslave, a fost 
numit de către președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care este și 
comandantul suprem al forțelor armate 
iugoslave, în funcția de secretar de stat 
pentru apărare, informează agenția 
Taniug.

Autoritățile etiopiene au 
hotărit să suspende cursu
rile școlilor secundare din 
Capitala țării, duPă incidentele 
care au avut loc la începutul acestei 
săptămîni la Universitatea din Addis 
Abeba. Agenția Maghreb Arab Press 
informează că mai mulți profesori de 
la Universitatea din 
adresat rectorului o 
denunță tratamentul 
supuși studenții de 
cer ca persoanele 
aceste evenimente să fie sancționate. 
Potrivit unui bilanț oficial, în cursul 
incidentelor dintre studenți și poli
ție, trei studenți au fost uciși iar 
alți cinci răniți.

Spiro Agnew, vicepreșe
dintele S.U.fl., a sosit sîm- 
bătă la Bangkok,în cadruI tur- 
neului pe care îl întreprinde prin- 
tr-o serie de țări asiatice. După apre
cierile agenției U.P.I., în cadrul con
vorbirilor pe care Spiro Agnew le va 
avea cu oficialitățile tailandeze vor 
fi examinate, printre altele, problema 
reducerii efectivului de 47 000 de 
militari americani staționați în Tai- 
landa în baza acordurilor existente 
între cele două țări, precum și pro
bleme legate de prezența contingen
tului tailandez de 12 000 de soldați în 
Vietnamul de sud.

Cinai muncitori africani 
au fost găsiri asfixierii iar 
aiți doi grav intoxicați în 
noaptea de I ianuarie, la un centru 
de cazare pentru africani din suburbia 
pariziană Aubervilliers. Presa fran
ceză relevă că, de trei zile, munci
torii africani dormeau fără lumină 
electrică și căldură. Drama de la 
Aubervilliers aduce din nou în cen
trul atenției problema condițiilor deo
sebit de grele de viață ale muncito
rilor africani aflați în Franța în cău
tare de lucru, al căror număr se ri
dică la 50 000, dintre care 20 000 se 
află la Paris. 

primordială. O atenție deosebită este 
acordată sporirii producției agricole. 
Guvernul a întreprins largi lucrări de 
hidroameliorații, se preocupă de do
tarea agriculturii cu mașini ?i unel
te, a înfăptuit reforma agrară, ceea 
ce a avut ca efect redresarea princi
palului sector al economiei naționale 
și plasarea Birmaniei printre marii ex
portatori de orez din lume. Orienta
rea spre asigurarea intereselor națio
nale este confirmată și de măsurile 
de îngrădire a capitalului străin, care 
a fost lichidat complet din industrie, 
comerț exterior și sfera activității fi
nanciare. Sectorului de stat îi revin 
în prezent peste 80 la sută din pro
ducție în industria extractivă și peste 
50 la sută în industria prelucră
toare.

In domeniul politicii externe, Bir- 
mania promovează o politică de co
existență pașnică, de colaborare cu 
toate statele, indiferent de sistemul 
lor politic și social.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Birmaniei, poporul român urează po
porului birman noi succese pe calea 
dezvoltării economiei, a consolidării 
independenței naționale.

vit declarațiilor poliției, furtul a fost 
comis de un comando format din opt 
persoane înarmate, membre ale uneia 
dintre organizațiile clandestine care 
operează de mai mult timp în Ci
pru.

Vineri seara, Consiliul de Miniștri 
al Ciprului a fost convocat de ur
gență pentru a examina situația 
creată în urma acestui furt. Autori
tățile cipriote au hotărît să întă
rească paza clădirilor oficiale. De 
asemenea, s-a anunțat că a fost che
mat sub drapel un nou contingent, 
care va fi încorporat în Garda na
țională.

ATENA 3 (Agerpres). — Președin
tele Ciprului, Makarios, și-a încheiat 
vizita la Atena, în cursul căreia a 
avut convorbiri cu primul-ministru 
al Greciei, Papadopoulos. In centrul 
convorbirilor s-au afiat o serie de 
probleme de interes comun, printre 
care și situația din Cipru. în decla
rația făcută pe aeroportul din Atena, 
arhiepiscopul Makarios a subliniat 
că, după părerea sa, nu se vor pu
tea înregistra progrese în încercarea 
de soluționare a problemei cipriote, 
atît timp cît atitudinea comunității 
turce de pe insulă rămîne neschim
bată.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Fondul Monetar Internațional a a- 
nunțat vineri intrarea în vigoare, cu 
începere de la 1 ianuarie, a primei 
tranșe a drepturilor speciale de tra
gere în valoare de 3,414 miliarde do
lari. La această primă etapă de dis
tribuire a noilor mijloace de plată 
internaționale participă 104 din cei 
113 membri ai F.M.I. Punerea în 
circulație a acestor mijloace de pla
tă, denumite și „aur de hîrtie", 
deoarece se operează numai în scrip
te, a fost necesitată de lipsa acută 
pe piață a monedelor internaționale
— dolarul și lira sterlină. Aceste 
lichidități fictive pot fi transferate
— ca și aurul, dolarii sau lirele 
sterline — prin tranzacțiile intergu- 
vernamentaie, reprezentînd în fond 
un mijloc.de creditare automată a 
țărilor care au deficite ale balanței 
de plăți de către țările cu balanțe 
excedentare.

Totalul alocațiilor se cifrează la 
16,8 la sută din fondul rezultat prin 
depunerile în aur și devize ale țări
lor membre la F.M.I., reprezentînd 
contravaloarea a 9,5 miliarde dolari 
și urmează să fie constituit în trei 
etape pînă în 1972. Țările produ
cătoare de aur, în special R.S.A., și 
cele cu balanțe de plăți excedentare 
și-au manifestat reticențe față de 
crearea acestor rezerve „sintetice", 
suspectînd Statele Unite că urmăresc 
astfel să reducă valoarea de etalon 
monetar a aurului fn favoarea do
larului pentru a-și ameliora astfel 
situația balanței de plăți.

REVELION SOLITAR
Omul cel mai solitar din lume, 

iugoslavul Milutin Veljkovici, in 
' virstă de 34 de ani, care trăiește 
1 de peste șase luni intr-o pește- 
1 ră, la o adincime de 200 de 
> metri, a petrecut noaptea de re- 
i velion fericit, fără să manifeste 
i vreun sentiment de nemulțumire 
, pentru singurătatea care-l în- 
, conjoară. El a servit meniul o- 

bișnuit, conserve și cafea, con- 
1 tinuîndu-și in același timp jur- 
1 naiul, care a ajuns deja la 387 

de pagini. Această informație a 
1 fost transmisă de unul din co- 
i respondenții agenției Taniug, 

care a trebuit să înfrunte o pu- 
, ternică furtună de zăpadă pen- 
, tru a ajunge la peștera Kopaj- 
' Kosar din regiunea de est a Ser- 
’ biet, unde se află Veljkovici.

ADEVĂRJJ
„OM I

In Tanzani 
și unicul „o; 
me, care ii e 
totul pe Joi 
pe ceilalți ,. 
lui. El se af 
mai mari re-, 
lume : „Mik 
la numai 15ț 
tal a Tanzani 
Tarzanul tan 
tr-o scorburi 
rile și pante 
nu-i fac nici 
vește, tarzan 
detestă violei 
tunci cind g 
se apropie, . 
prietenos cu 
vadă, mai al' 
„înarmați" ci 
grafiat și filr:.

O „farfurie 
se deplasa pe 
tului interna 
de Mexico a 
ianuarie de u 
persoane. Ma 
firmat că obiectul zburător 
de culoare neagră și zbura 
viteză foarte mare.

Iarna deosebit de aspră care 
s-a abătut asupra Europei este 
însoțită de o puternică epidemie 
de gripă virotică. De la un capfft 
la altul al Europei, valul de gri
pă a afectat importante ramuri 
ale economiei, a creat probleme 
dificile pentru serviciile sani
tare. Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Sănătății din lua
rea Britanie, in ultima săptămî- 
nă aproximativ 700 de persoane 
și-au pierdut viața din cauza gri
pei. Spitalele sint asaltate, de
venind in multe cazuri neîncăpă
toare. Epidemia s-a extins și a- 
supra Irlandei.

Pe primele pagini ale ziarelor 
vest-germane știrile despre fla
gelul gripei sint inserate in che
nare. In landul Saxonia inferi
oară peste 30 la sută din popu
lație suferă de gripă. S-au înre
gistrat și cazuri mortale. Presa 
austriacă anunță că, in ultimele 
zile, gripa a provocat moartea 
a 18 persoane in sudul țării. în 
această săptămîna, în capitală 
s-au înregistrat 22 000 cazuri de 
boală.

Aproximativ o treime din 
populația Greciei suferă de gri
pă. în capitala țării s-au înre
gistrat aproape 500 000 de cazuri 
de îmbolnăviri. Valul de gripă a 
cuprins și teritoriul Turciei. Da
tele oficiale arată că mai multe 
milioane de cetățeni suferă din 
cauza virusului „A-2". Nume
roase școli au fost închise.

Inundațiile catastrofale din 
Ceylon au lăsat fără adăpost 
peste 1 milion de oameni, anun
ță agenția Trance Presse. Un nu
măr de 35 de persoane și-au pier
dut viața. De aproximativ 10 
zile și in Maroc cad ploi to
rențiale, care produc numeroase 
pagube. întinse zone de pămîn- 
turi fertile, mai ales in nord- 
estul țării, au fost inundate, iar 
circulația pe unele șosele a fost 
întreruptă. Pînă in prezent, 
nundațiile n-au provocat 
time omenești.
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