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PE ÎNTREG CUPRINSUL TĂRII

A început marea întrecere
socialistă pentru succesul

anului economic 1970
Răspunzînd chemării la întrecere, organizațiile județene de partid 
se angajează, în numele tuturor oamenilor muncii, să desfășoare 
o activitate susținută, bine organizată, pentru ca toți indicatorii 

cantitativi și calitativi ai planului de stat să fie depășiți, 
spre binele patriei, spre bunăstarea poporului

za

înHăcăratele chemări la Întrecere ale organizațiilor Ju
dețene de partid Brașov și Timiș adresate tuturor organiza
țiilor județene de partid, oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, agricultură — pentru a desfășura o și 
mai intensă activitate creatoare, în scopul realizării și depă
șirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 
1970, pentru a obține noi succese în toate domeniile con
strucției socialiste — au fost primite cu deosebit interes în 
întreaga țară.

Planul de stat pe acest an prevede un ritm înalt de creș
tere economică, potrivit liniilor directoare stabilite în planul 
cincinal, posibilităților și; nevoilor economiei naționale, ale 
societății noastre socialiste.

Chemările la întrecere slnt dezbătute în aceste zile în 
plenare ale comitetelor județene de partid, care examinează

cu exigență posibilitățile de depășire a prevederilor de plan 
în toate sectoarele de activitate. Plenarele au formulat, cu 
acest prilej, angajamente în vederea realizării unei impor
tante producții industriale suplimentare, ridicării eficienței 
activității economice a întreprinderilor, creșterii producției 
agricole vegetale și animale, măririi rentabilității întreprin
derilor agricole de stat și a celor de mecanizare a agriculturii, 
ridicării pe un plan superior a agriculturii cooperatiste.

Publicăm, începînd de azi, extrase din răspunsurile la 
chemările la întrecere cuprinzînd angajamentele pe care ple
narele comitetelor județene dej partid ș| lethu luat — în nu
mele comuniștilor, ai tuturor oamenilor muncii din județele 
respective — pentru depășirea sarcinilor planului de stat în 
acest ultim an al cincinalului.
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In industria Capitalei CHEMARE
CAPACITĂȚI NOI
DE PRODUCȚIE

Numeroase unități industriale 
din Capitală își dezvoltă capa
citățile de producție. La uzinele 
„23 August" a început montajul 
construcției metalice la o mare 
turnătorie, care va fi gata anul 
viitor și va crea noi posibili
tăți de dezvoltare a activității 
economice a întreprinderii. Con
structorii s-au angajat să ter
mine lucrările cu cîteva 
înainte de termenul fixat.

O nouă hală a fost înălțată la 
întreprinderea de aparataj elec
tric pentru construcții. Spațiul 
a fost afectat producției de ta
blouri electrice. Utilajele mo
derne permit realizarea unui 
flux tehnologic de mare randa
ment. Potrivit angajamentelor 
colectivului, agregatele halei 
urmează a' atinge parametrii 
proiectați încă în cursul acestui 
trimestru.

într-o altă mare unitate in
dustrială, Uzina de prelucrare 
a maselor plastice „București", 
a fost montat un granulator de 
mare productivitate i 4 500 de 
tone de granule de policlorură 
de vinii pe an. Noi investiții 
sînt prevăzute pentru anul a- 
cesta la Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante „Elec- 
troaparataj", Fabrica de pîine 
„Titan", Uzina mecanică de uti
laj chimic, Uzina de mecanică 
fină și altele.

luni

(Agerpres)

către colectivele tuturor
unităților de cercetare din tară5 1

în actuala etapă de edificare a socialismului in patria noastră și a revo
luției tehnico-științifice contemporane, cercetarea științifică este chemată să 
exercite o influență din ce în ce mai puternică asupra dezvoltării potenția
lului economic al țării, promovării tehnicii avansate în toate domeniile de 
activitate și ridicării nivelului material și cultural al poporului român.

Ca urmare a grijii conducerii de partid și de stat, unitățile de cercetare 
dispun în prezent de un puternic potențial științific și tehnic, fiind capabile 
să sporească contribuția lor la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a țării. 
Cercetarea poate și trebuie să devină o importantă forță de producție, să 
participe în mod nemijlocit la soluționarea problemelor majore ale economiei 
naționale. Prin valorificarea cercetărilor realizate, reducerea timpului de in
troducere a rezultatelor obținute în practică și o mai strînsă conlucrare in
tre cercetare și producție, oamenii de știință, cercetătorii ele pe cuprinsul țării 
vor aduce un aport mai substanțial la înfăptuirea mărețului program elabo
rat de cel de-al X-lea Congres al partidului. ,

Colectivele institutelor de cercetări chimice ICECHIM, de cercetări teh
nologice pentru construcții de mașini I.C.T.C.M. și de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulea, muncind cu abnegație pentru transpunerea in 
viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea, și-au îndeplinit și depășit angaja
mentele luate în întrecerea pe anul 1969.

Pe baza cercetărilor efectuate de ICECHIM s-au realizat noi tehnologii, 
care au condus la punerea în funcțiune a unor instalații chimice, s-au ex
tins capacitățile de producție la o serie de instalații existente și s-a obținut 
o gamă de noi produse. Astfel, au intrat în funcțiune instalațiile de : bicro- 
mat de sodiu la Combinatul chimic Tîrnăveni, cu o capacitate de 5 000 tone 
anual, produs de calitate superioară, folosit în industria pielăriei și a pig- 
menților anorganici; insecticide organo-fosforice la fabrica „Sinteza" din 
Oradea, la capacitatea proiectată de 800 tone pe an, trecîndu-se la fabricația 
curentă a trei noi produse destinate agriculturii. La grupul industrial Bor- 
zești s-a realizat instalația de insecticid Pinetox Ia capacitatea de 600 tone pe 
an, încheindu-se probele tehnologice la linia de sinteză. De asemenea, s-au 
obținut în instalații existente următoarele noi produse : 8 coloranți la uzi
nele „Colorom" și „Sintofarm", 2 auxiliari pentru metalurgie și detergențl 
ntspumanți la fabrica „Dero" din Ploiești și altele.

Prin realizarea angajamentelor din 1969 se obține un spor de produc
ție în industria chimică de peste 150 milioane lei, concomitent cu reducerea 
unor importuri în valoare de peste 25 milioane lei valută. Prin încheierea de 
contracte cu unitățile economice, ICECHIM a reușit in anul trecut să acopere 
integral cheltuielile pentru activitatea sa și să obțină un beneficiu de 3.5 
milioane lei.

Institutul de cercetări tehnologice pentru construcția de mașini. în ca
drul angajamentului pe anul 1969, a realizat documentația de execuție pen
tru un număr de 40 de utilaje tehnologice ce vor asigura introducerea în 
uzinele constructoare de mașini a unor noi tehnologii, vor conduce la spo
rirea productivității muncii și la obținerea unor produse moderne, compe
titive. Dintre acestea, 31 sînt destinate Uzinei de mașini grele București pen
tru fabricația turbinelor de 300 și 600 MW.

(Continuare in pag. a IlI-a)

111 ANI'DE LA UNIREA PRINCIPATELOR

IAȘI
« CU 135 MILIOANE LEI VA FI DEPĂȘIT 

PLANUL LA PRODUCTIA-MARFĂ • PRODUSE 
PESTE PLAN LA FONDUL PIEȚEI ÎN VALOA
RE DE 45 MILIOANE LEI SI DE 60 MILIOANE 
LEI LA EXPORT • 40 MILIOANE LEI ECO
NOMII SUPLIMENTARE LA PREȚUL DE COST 
SI 40 MILIOANE LEI BENEFICII' PESTE PLAN 
o PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘTE 
ÎN INDUSTRIE CU 1 LA SUTĂ PESTE NI
VELUL PLANIFICAT ® SE VOR REALIZA 
PESTE PLAN 1 400 TONE PORUMB, 500 
TONE FLOAREA-SOARELUI, 1 000 TONE 
SFECLA DE ZAHĂR, 500 TONE CARTOFI, 
240 TONE STRUGURI, 220 TONE FRUCTE 
Șl 2 500 HL LAPTE DE VACA.

Cu sentimentul unei îndreptățite minării pa
triotice, oamenii muncii din județul nostru au 
raportat îndeplinirea planului pe 1969 cu 17 zile 
mai devreme. La producția globală, planul a fost 
realizat în proporție de 105,6 la sută, la produc- 
ția-marfă — de 106.5 la sută, iar la producția-mar- 
fă vîndută și încasată de 106 la sută. Printre 
altele, s-au realizat peste prevederile anuale 
1 737 tone țevi sudate, 3 153 tone fibre poliesteri- 
ce, 1 288 tone metanol. 242 000 mp țesături din 
bumbac și mătase, 169 000 bucăți tricotaje din 
bumbac, 1 666 tone ulei comestibil și altele. Au 
fost obținute beneficii suolimentare în valoare 
preliminată de peste 250 milioane lei. în aceeași 
perioadă, planul de livrări la export a fost depășit 
cu 262 milioane lei, iar planul de livrări la fondul 
pieței, cu 48 milioane lei.

(Continuare în pag. a II-a)

CU’
o DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI 

MARFĂ CU CEL PUTIN 100 MILIOANE 
LEI • LA FONDUL PIEȚEI VOR FI LIVRATE 
IN PLUS PRODUSE ÎN VALOARE DE MI
NIMUM 18 MILIOANE LEI • ECONOMII 
SUPLIMENTARE Șl BENEFICII PESTE PLAN 
ÎN VALOARE DE 25 MILIOANE LEI e O 
PRODUCȚIE GLOBALĂ PESTE PREVEDERI, 
ÎN AGRICULTURA, ECHIVALÎND CU 35,7 
MILIOANE LEI • PREDAREA ÎNAINTE Dt 
TERMEN A 14 PROIECTE Șl 6 STUDII TEH- 
NICE-ECONOMICE, ÎN VALOARE DE 62 
MILIOANE LEI o DAREA ÎN FUNCȚIUNE, 
CU 1-3 LUNI ÎNAINTE DE TERMEN, A 
UNOR OBIECTIVE INDUSTRIALE.

Dind glas gîndurilor și sentimentelor tuturor 
oamenilor muncii din județul Cluj, hotărîrii lor 
neclintite ,de a înfăptui amplul program de dez
voltare multilaterală a patriei noastre, elaborat de • 
Congresul al X-lea al partidului, muncitorii, ță
ranii și intelectualii din județul Cluj — români, 
maghiari și de alte naționalități — însuflețiți de 
țelurile mărețe ale politicii marxist-leniniste a 
partidului, contribuie prin munca lor plină de 
abnegație, pasiune, entuziasm și devotament pa
triotic la progresul și înflorirea României socia
liste. în cei patru ani care au trecut din actualul 
cincinal, toți oamenii muncii din județ și-au în
deplinit și depășit sarcinile ce le-au revenit din 
planul de dezvoltare a economiei naționale. în 
anul 1969. activitatea lor creatoare s-a materiali
zat in realizarea unei producții industriale peste 
plan, în valoare de 138 milioane lei, în cele 25 
milioane lei reprezentînd valoarea preliminată a

HUNEDOARA
« SE VOR REALIZA PESTE PLAN 35 000 

TONE CĂRBUNE, 4 000 TONE MINEREU DE 
FIER, 5 000 TONE COCS METALURGIC, 
16 000 TONE FONTA, 21 000 TONE OȚEL. 
10 000 TONE LAMINATE • ECONOMII LA 
PREȚUL DE COST ÎN VALOARE DE 25 MI
LIOANE LEI o BENEFICII PESTE PLAN DE 30 
MILIOANE LEI • DEVANSAREA INTRĂRII 
ÎN FUNCȚIUNE A UNOR IMPORTANTE O- 
BIECTIVE DE INVESTIȚII • SE VOR LIVRA 
SUPLIMENTAR LA FONDUL CENTRAL AL 
STATULUI 460 TONE LEGUME o CREȘTEREA 
EFECTIVULUI TOTAL LA BOVINE CU 4 LA 
SUTA FATA DE 1969 ÎN C.A.P. și CU 3,5 LA 
SUTĂ PESTF PLAN ÎN I.A.S.

Sub conducerea organizațiilor de partid, oame
nii muncii din județul Hunedoara și-au consacrat 
energia și priceperea înfăptuirii sarcinilor stabi
lite de Congresul al IX-lea al partidului, asigură
rii condițiilor pentru transpunerea în viață a pro
gramului de făurire a societății socialiste multir 
lateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. Ca urmare, volumul producției marfă 
.realizat în primii 4 ani ai cincinalului depășește 
cu 700 milioane lei nivelul stabilit prin plan. Bi
lanțul celui de-a) 4-lea an al cincinalului eviden
țiază contribuția substanțială adusă de județul 
Hunedoara la dezvoltarea multilaterală a patriei, 
livrînd economiei naționale peste prevederile pla
nului 33 de mii tone fontă, aproape 27 mii tone 
oțel, 7 700 tone laminate finite pline, 2 000 tone 
cocs metalurgic, 13 600 tone fier în minereu mar
fă, 132 tone cupru în concentrate și alte produse 
în valoare de 74 milioane lei.

UNIREA
act energic

al întregii națiuni
„Vrem să fim o nație, una, puternică și liberă prin dreptul și datoria 

noastră, pentru binele nostru și al celorlalte nații, căci voim fericirea noas
tră și avem o misie a împlini în omenire".

N. BALCESCU

La 24 Ianuarie 1859, într-o atmo
sferă de supremă însuflețire, avînd 
girul națiunii însăși, Adunarea 
Electivă munteană a ales pe dom
nul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza. ■ 
domn al Țării Românești.

Prin acest act istoric, o parte din 
hotarele politice artificiale, care 
despicaseră atîtea secole destinul ro
mânesc, se năruiau sub presiunea 
dreptului imprescriptibil al poporului 
de a hotărî singur soarta sa. Bucu
ria și mîndria națională manifestată 
atunci au fost resimțite pe tot cu
prinsul pămîntului românesc, pentru 
că marea înfăptuire răspundea unor

de Cornelia BODEA
poporului român, așa cum nu i-au 
putut altera nici evoluția unitară și 
firească a limbii, nici comunitatea 
fondului cultural. Și nici nu au putut 
întrerupe sau zădărnici desfășurarea 
legăturilor și a comunicațiilor per
manente dintre cele trei țări.

Cît de legate au fost de totdeauna 
aceste țâri, se ilustrează și prin la
pidarele expresii păstrate ■în docu
mentele vremii. De la un capăt la al
tul aL lanțului carpatic românesc in
terdependența dintre o țară și alta 
se oglindește stăruitor aceeași: „Dacă 
s-ar întîmpla să piară Țara Româ
nească" — scria sibienilor voievodul 
Alexandru Aldea, fiul și urmașul lui 
Mircea cel Bătrîn — „ați pieri și 
voi !". „Să știți bine, că fără noi voi 
nu puteți fi, și țara voastră, țara 
Bîrsei, fără țara noastră nu poate fi", 
spunea și marele vornic, de la 1558, 
al Țării Românești, brașovenilor. Tn- 
tr-o altă scrisoare, adresată la înce
putul secolului XVII, de data a- 
ceasta din Cîmpulungul Moldovenesc, 
bistrițenilor transilvani, se spune răs
picat: „Acest cap <le țară a Moldovei 
nu poate hi fără dumniavoastră, și 
duninilorvoastre încă are hi la în- 
demînă cu noi". Dar și în acte cu ca
racter politic extern, ca acela din fe
bruarie 1717 încheiat între Austria sl 
Țara Românească, putem citi recu
noașteri ca acestea : „Provincia Va- 
lahiei din vechime este astfel le
gată cu Transilvania, îneît după cum 
arată experiența — care este cea mai 
bună învățătoare a tuturor lucruri
lor — este aproape cu neputință să 
existe una fără de cealaltă".

Conștiința pe care a avut-o 
porul român despre unitatea de 
neam/ și limbă, despre continuitatea 
sa pe teritoriul fostei Dacii, ca ur
maș a] dacilor și romanilor — s-a 
cristalizat de la începuturile sale în 
numele pe care-1 poartă și cu care 
ș-a denumit pe sine în întreaga sa 
istorie. Umaniști din secolele XV și 
XVI consemnează în variate împre
jurări, din observații făcute ia fața 
locului conștiința cu care vorbesc ro
mânii despre originea și vechi
mea lor. O confirmă apoi cu stă
ruință părinții scrisului nostru isto
ric, începînd din secolul XVII, de la 
Grigore Ureche. Miron Costin și pină 
la stolnicul Cantacuzino și la învă
țatul principe Dimitrie Cantemir. 
Introducerea limbii române în bise
rică. în secolul XVII. în locul celei 
slavone, reprezintă la rîndul său ua

necesități obiective, unor comanda
mente istorice pe care nimeni și ni
mic nu le mai putea nesocoti.

Pe harta politică a Europei prin
dea contur de primă etapă un nou 
stat național unitar ; o nouă înfăp
tuire într-un șir de împliniri euro
pene pe drumul afirmărilor națio
nale; un nou îndemn pentru 
poarele aspirină la libertate și 
tate.

Ca un corolar al dezvoltării 
nomice și al depășirii istorice a 
țiilor feudale, deștept

po- 
uni-(Continuare în pag. all-a)

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

In secjia forjă a Uzinei de mașini grele din București
Foto : Sorin Dan

(Continuare în pag. a Il-a)

O ecuație a eficienței
Închipuiți-vă că sinteți 

constructor și aveți de e- 
dificat un bloc-turn înalt 
de... 1 000 m (nivelul ac
tual al tehnicii mondiale 
face posibilă o asemenea 
construcție, bineînțeles, du
pă prealabile încercări și 
experimentări complexe). 
Cum veți proceda ? Folo
sind metoda clasică, veți 
construi o copie fidelă, o 
„machetă" a viitorului turn, 
înaltă de un metru, să zi
cem, raportînd totul, de la 
dimensiuni la rezistența 
materialelor, la scara 
1/1 000. Apoi, veți introdu
ce macheta intr-un tunel 
aerodinamic care va simu’a 
presiunea vîntului asupra 
fațadelor blocului, de la a- 
dierea zefirului la uraganul 
dezlănțuit. Apoi, veți așeza 
macheta pe o masă vibra
tori?, un simulator al cu
tremurelor pină la gradul 
11 sau 12 pe scara Riegler. 
Și așa mai departe, urmînd 
ca totalitatea datelor, core
larea. lor să fie folosite în 
definitivarea proiectului.

Metoda e simplă, econo
mică, eficientă. Dar. gindi-

ți-vă la următorul risc : o 
eroare în calculul efectuat 
pe machetă sș multiplică 
cu 1 000 în construcția rea
lă. Deci, o greșeală de un 
milimetru înseamnă un me
tru, iar un kilogram în
seamnă o tonă. Ideal ar fi, 
așadar, să construim o ma
chetă de dimensiunile con-

rarea de modele matemati
ce, ajutați de instrumentul- 
emblemă al secolului nos
tru : mașina electronică de 
calcul. Dar, ce rol pot a- 
vea acești specialiști in ca
zul exemplului de mai sus T 
Ei bine, analiștii de modele 
(această nouă profesie îm
bină cunoștințe economice,

La Centrul de calcul economic
și cibernetică economică»București

strucției reale, o machetă 
de 1 000 m înălțime. Dar a- 
ceasta ar fi blocul, care nu 
ar mai putea fi verificat 
inainte. Și atunci ?

în momentul in care dez
voltarea tehnicii și științei 
a ajuns în faza de uriașă 
complexitate pe care o cu
noaștem, în arenă au in
trat... specialiștii în elabo-

matematice și inginerești), 
transpun Întreaga construc
ție pe... hîrtie, alcătuind-o 
din mii și mii de formule 
și ecuații. Apoi, tot prin 
formule și ecuații com
plexe, o supun la fel de 
fel de probe : presiune, 
șocuri, tensionare etc., rea- 
lizînd astfel mai multe va
riante de proiect din care

se poate alege varianta op
timă. La prima vedere, o- 
perația pare curioasă și se 
vor găsi unii oameni scep
tici în aprecierea ei. Să 
construiești pornind de la 
niște calcule ? Să ridici un 
colos de oțel și beton por
nind de la un model simu
lat, inexistent ? Oare nu 
seamănă aceasta cu fai
moasele castele din cărți de 
joc ?

Pentru ca să nu plutim 
și noi în abstracțiuni, am 
făcut o vizită la Centrul de 
calcul economic și ciberne
tică economică din Bucu
rești, unitate de cercetare 
înființată în urmă cu cîți- 
va ani, in care sînt concen
trați un însemnat număr de 
specialiști, de profesii deloc 
înrudite, economiști, mate
maticieni și ingineri. Nu
mitorul lor comun ? Stu
diul în. echipă pentru a a- 
plica metodele moderne de

>
jȘțjx: I

Paul DIACONESCU

eco- 
rela

țiilor feudale, deșteptarea națională 
pe plan european la cele mai 
multe dintre popoarele trăind sub 
stăpînire străină sau fărîmițate în 
unități statale distincte dădea roade 
de mai bine de o jumătate de 
veac. Ideile de libertate socială 
și suveranitate națională propa
gate de Revoluția franceză — pă- 
trunzînd pe pămîntul german, ita
lian, sîrbesc, grecesc, ceh, polon, ma
ghiar, românesc, fertilizate de secole 
în forme revoluționare specifice — 
contribuiseră la creșterea impulsului 
necesar intrării în acțiune. După 10 
ani de răscoală, sîrbii cuceriseră auto
nomia, la 1815 ; după dovada elanului 
patriotic din bătălia de la Lipsea, ti
neretul german pornise la luptă îm
potriva absolutismului intern și pen
tru unitatea națională ; după revo
luția din 1820, carbonarii italieni du
ceau acțiuni susținute pentru elibe
rare și unificare. Răscoala greciloi 
stîrnise entuziasm revoiuțipnar si 
participare între spiritele cele mai 
avansate ale Europei. Cu anul 18.30 
din Franța pgrnise un nou val re
voluționar ; iar exemplul și expe
riența revoluționarilor polonezi, chiar 
și prin înfrîngerea lor, contribui
seră la întreținerea focului luptei în 
toate țările pribegiei lor, stimulînd 
totodată participarea la pregătirea 
revoluției care avea să cuprindă 
Europa, de pe coastele Atlanticului 
și pină la marginile imperiului Ro- 
manovilor.

Actul Unirii Principatelor Române 
din 1859 se integra, așadar, în an
samblul prefacerilor progresiste eu
ropene. Dar, ca și la alte popoare, 
Unirea a fost consecință firească a 
unei dezvoltări istorice proprii, mul
tiseculare.

împrejurările vitrege din trecut nu 
au putut zdruncina unitatea etnică a (Continuare în pag. a IV-a)

po-
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Angajamente ale organizațiilor județene de partid
IAȘI

(Urmare din pag. I)

Plenara Comitetului județean de partid 
Iași, dezbătind sarcinile ce revin comuniș
tilor, tuturor oamenilor muncii din județ, 
pentru realizarea exemplară a prevederilor 
din planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe 1970, luînd cunoștință de che
mările la Întrecere pe acest an, exprimă 
în numele organelor și organizațiilor de 
partid, al tuturor colectivelor de muncă ie
șene, hotărîrea de a participa la această 
întrecere și de a-și uni eforturile cu în
tregul popor pentru a înfăptui neabătut ho- 
tărîrile celui de-al X-lea Congres al parti
dului.

Organizația noastră Județeană de partid 
se angajează să desfășoare o susținută mun
că politică și organizatorică, să pună în 
valoare experiența și capacitatea creatoare 
a maselor, pentru a realiza, pînă la 23 Au
gust 1970, Întregul volum al producției in
dustriale prevăzute pentru actualul cinci
nal.

Ne angajăm, de asemenea, ea în dome
niul industriei să mai obținem : depășirea 
planului anual al producției marfă cu 135 
milioane lei, ceea ce reprezintă, printre al
tele, 1 000 tone țevi sudate din oțel și pro
file îndoite, 500 miliarde unități internațio
nale penicilină și derivați, 200 tone fire po- 
liesterice, 100 000 mp țesături tip bumban 
și 500 tone ulei comestibil. Vom realiza o 
producție suplimentară pentru fondul pieței 
în valoare de 45 milioane lei și vom de
păși cu cel puțin 60 milioane lei planul la 
export.

Prin reprolectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, extin
derea utilizării înlocuitorilor, vom reduce 
consumurile specifice de materii prime și 
materiale. îndeosebi de metal și lemn, ob- 
ținind astfel economii la prețul de cost în 
valoare de 40 milioane lei. Pe această bază 
se vor economisi 1 000 tone metal, 700 mc 
lemn, 400 tone ciment și altele. Producti
vitatea muncii va crește cu 1 la sută peste 
nivelul planificat în industrie. Vom obține, 
peste plan, 40 milioane lei beneficii.

în sectorul de investiții vom pune în 
funcțiune mai devreme cu trei luni o ca
pacitate de 3 050 tone pe an fibre polieste- 
rice la Uzina de fibre sintetice și cu 15 
zile o capacitate de 25 000 tone țevi pe an 
la uzina metalurgică. De asemenea, 680 a- 
partamente fizice vor fi terminate mai de
vreme cu 15 zile fiecare.

în transporturi ne propunem reducerea 
cu 1 la sută a Imobilizării vagoanelor la 
operațiile de încărcare-descărcare din în

CLUJ
(Urmare din pag. I) 

beneficiilor suplimentare realizate de oa
menii muncii din fabrici și uzine și în bu
nele rezultate obținute de unele întreprin
deri agricole de stat și cooperative agrico
le, care au depășit principalii indicatori ai 
planului de stat, deși rezultatele din agri
cultură nu sînt încă la nivelul posibilităților.

Analizînd suocesele dobîndite, rezervele 
și posibilitățile economice existente în ju
deț, potențialul material și uman de care 
dispunem, organizația județeană de partid 
Cluj apreciază că sînt asigurate toate oon- 
dițiile îndeplinirii și depășirii planului de 
stat pe 1970 și primește cu entuziasm și 
căldură chemările la întrecere lansate de 
organizațiile de partid din județele Brașov 
și Timiș.

Organizația de partid a județului Cluj 
se angajează Să depășească planul produc
ției marfă cu cel puțin 100 milioane lei, 
să livreze o producție suplimentară, la fon
dul pieței, în valoare de minimum 18 mili
oane lei, să depășească prevederile pla
nului de export cu cel puțin 2,3 milioane 
lei valută. Prin folosirea mai rațională a 
capacităților de producție, a materiilor pri
me și materialelor, organizarea mai bună a 
muncii și producției, prin atingerea înainte 
de termen a parametrilor proiectați, între
prinderile din județul Cluj vor furniza eco
nomiei naționale peste plan 800 tone oțel, 
15 000 bujii auto, 15 tone de policlorură de 
vinii, 15 000 tone ciment, un milion de că
rămizi și blocuri ceramice, 10 000 mp de 
plăci aglomerate din lemn, 56 560 mp furni
re, mobilă în valoare de 1,5 milioane lei, 
confecții textile in valoare de 1,3 milioane 
lei, 50 tone de unt și alte produse.

Vor fi reduse consumurile de metal cu 
1 200 tone, de material lemnos cu 3 200 mc, 
de ciment cu 1 500 tone și de alte materii 
prime, materiale, combustibil și energie e- 
lectrică. Prin diminuarea consumurilor de 
materii prime, materiale și piese de schimb 
și prin utilizarea unor înlocuitori, impor
turile vor fi reduse cu 3.8 la sută. Produc
tivitatea muncii va crește cu 520 lei pe 
salariat, peste sarcina planificată, cel pu
țin 75 la sută din sporul producției ur- 
mind să se obțină pe seama creșterii aces
tui indicator.

Se vor realiza economii suplimentare, In 
valoare de 25 milioane lei, prin reducerea

HUNEDOARA
(Urmare din pag. I)

Minerii, siderurgiștii, energeticienii, con
structorii, țăranii cooperatori, toți cei ce 
muncesc pe aceste meleaguri desfășoară în 
prezent o activitate entuziastă, pătrunsă de 
un înalt simț de responsabilitate, pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor ultimu
lui an al cincinalului și crearea premise
lor necesare trecerii la înfăptuirea obiecti
velor cincinalului pe perioada 1971—1975.

Luînd cunoștință cu viu interes de che
marea la întrecere adresată de către orga
nizațiile județene de partid Brașov și 
Timiș, participanții la plenara comitetului 
județean de partid, dînd glas voinței tu
turor oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri, și-au exprimat hotărîrea de a nu-și 
precupeți eforturile pentru ca județul lor 
să dea țării și anul acesta mai mult căr
bune, cocs, minereu de fier, cupru, plumb 
și zinc, să contribuie la creșterea pon
derii oțelului cu caracteristici superioare 
în balanța de metal a țării. Sarcinile de 
plan vor fi depășită cu 70 milioane lei 
la producția marfă, realizîndu-se economii 
la prețul de cost în valoare de 25 milioane 
lei și un beneficiu suplimentar de 30 mi
lioane. Vor fi realizate peste plan 35 500 
tone cărbune, 4 000 tone fier în minereu 
marfă. 5 000 tone cocs metalurgic, 16 000 
tone fontă, 21 000 tone oțel. 10 000 tone la
minate total. 130 tone zinc în concentrate, 
50 tone cupru în concentrate. 400 mc che
restea de rășinoase si fag Pentru fondul 
pieței se vor da peste prevedenle planului 
produse industriale în valoare de 7,5 mili
oane lei.

Plenara a apreciat că întreprinderile in
dustriale din județ dispun de posibilități 

treprinderi, mecanizarea operațiilor, extin
derea paletizării și containerizării mărfuri
lor, reducerea parcursului gol al vagoane
lor cu 1,5 la sută, creșterea cu 0,5 la sută 
a indicilor de utilizare a capacităților de 
transport auto, precum și diminuarea cu 1 
milion lei a cheltuielilor de exploatare a 
parcului de mijloace de transport feroviar 
și auto.

Plenara comitetului județean de partid 
exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor 
lucrătorilor din agricultura județului Iași 
de a mobiliza toate, torțele pentru a pune 
în valoare marile rezerve de care dispune 
agricultura noastră socialistă. în acest scop, 
organizația județeană de partid Iași Se an
gajează, în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din agricultură, să 
realizeze peste plan 1 400 tone porumb, 500 
tone floarea-soarelui, 1 000 tone sfeclă de 
zahăr, 500 tone cartofi, 240 tone struguri, 
220 tone fructe, 2 500 hl lapte de vacă. Ne 
angajăm, de asemenea, să livrăm suplimen
tar la fondul de stat 2 000 tone legume, 170 
tone carne de porc, 20 tone carne de pa
săre. 500 000 bucăți ouă, 450 tone carne de 
ovine.

în acest an vor Începe în județ lucră
rile de construcții la un complex de în- 
grășare a porcilor, cu o capacitate de 30 000 
capete și o producție de 3 000 tone carne ; 
la un complex de păsări — cu o capacitate 
de 12 milioane ouă pe an — și se va da în 
funcțiune un complex de îngrășare a 
mieilor pentru export. Prin acțiuni de masă 
vor fi organizate lucrări de combatere a 
eroziunii solului, iar prin defrișări de ar- 
boreți și mărăcinișuri, suprafața arabilă a 
județului va crește cu 500 ha.

La îndeplinirea angajamentelor asumate 
de organizația noastră de partid, o contri
buție importantă își vor aduce oamenii de 
știință, cercetătorii din institutele filialei A- 
cademiei, cadrele didactice din învățămîn- 
tul superior, laboratoarele uzinale și sta
țiunile experimentale, ale căror eforturi vor 
fi îndreptate cu prioritate spre rezolvarea 
unor teme de stringentă actualitate, care 
vizează aspectele esențiale ale economiei ju
dețului.

Strîns uniți în jurul partidului, asigurăm 
conducerea sa, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din județul 
nostru sînt hotărîți să-și sporească efortu
rile, elanul și energia lor creatoare pentru 
a da viață strălucitului program de muncă 
elaborat de cel de-al X-lea Congres al 
partidului, pentru triumful socialismului și 
comunismului pe pămîntul României.

cheltuielilor materiale de producție, mă
rirea vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante și eliminarea imobilizărilor, precum 
și 25 milioane lei beneficii peste plan.

Vor fi scurtate cu 1 pînă la 6 luni ter
menele la 15 lucrări de cercetare prevă
zute a se încheia în 1970.

în agricultură, prin aplicarea măsurilor 
stabilite de conducerea partidului privind 
'creșterea producției, ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități a unităților 
agricole,, se vor obține peste prevederi 1190 
tone porumb, 1 460 tone sfeclă de zahăr, 180 
tone cartofi. 880 tone legume, 110 tone fruc
te și se vor crește mai mult cu 6 500 vaci și 
juninci și 1 200 de porci. Ca atare, se vor 
livra, în plus, la fondul centralizat al sta
tului, 175 tone grîu și secară, 180 tone car
tofi, 1 100 tone legume, 110 tone fructe, 
230 tone carne, 3 100 hl lapte, 300 000 ouă.

Prin acțiuni largi, de masă, se vor e- 
fectua lucrări de îmbunătățiri funciare, pes
te prevederile planului, pe o suprafață de 
2140 ha. înfăptuirea angajamentelor asu
mate de unitățile agricole socialiste din ju
dețul Cluj se va concretiza în realizarea 
unei producții globale de 35,7 milioane lei 
peste prevederi.

în sectorul investiții-construcțil și pro
iectare se prevede predarea înainte de ter
men a 14 proiecte și: 6 studii tehnice eco
nomice. în valoare de 62 milioane lei. Prin 
organizarea mai rațională a lucrului pe 
șantiere și alte măsuri se vot reduce ter
menele de punere în funcțiune, cu 1—3 luni, 
a unor obiective industriale, cum sînt noile 
capacități pentru dezvoltarea fabricii de 
sticlă Turda, Instalația de bentonită Cluj, 
linia de feldspat Cluj și altele.

în transporturi, angajamentele vizează a- 
sigurarea ritmică, cu mijloace de transport 
auto și cale ferată, utilizarea mai rațională 
a mijloacelor de transport și reducerea 
cheltuielilor de exploatare a unităților de 
transporturi cu 2 milioane lei.

Organizația județeană Cluj a P.C.R. asi
gură cu toată hotărîrea conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, că potențialul economic, uman și 
material va fi valorificat la un înalt ni
vel, astfel îneît județul Cluj să-și sporească 
contribuția la dezvoltarea multilaterală a 
economiei naționale, la bunăstarea și în
florirea patriei socialiste.

reale pentru a îmbunătăți calitatea și a di
versifica gama sortimentelor pentru a spori 
continuu competitivitatea produselor desti
nate exportului, depășindu-se pe această 
cale planul de export cu 2.1 milioane Iei 
valută.

Comitetul județean de partid va acorda 
tot sprijinul realizării planului de investi
ții, astfel ca intrarea în funcțiune a gru
purilor energetice nr. 2 și 3 de cîte 
210 MW de la centrala termbelectrică-Deva 
să fie devansată cu 10 zile, a cuptorului 
nr. 2 de la Fabrica de dolomită din Zlaști 
cu 60 de zile, a instalației de brichete de la 
preparația de cărbune Coroiești cu 20 de 
zile, a complexului de sere de la Sîntuhalm 
cu 39 de zile, iar a hotelului O.N.T. de Ia 
Hunedoara cu 20 de zile. Numai devan
sarea punerii în funcțiune de la termocen
trala Deva va permite să se obțină în plus 
24 milioane kilowați oră energie electrică.

Prin reducerea consumurilor specifice se 
vor realiza economii peste plan de cel 
puțin 2 400 tone de metal, 7 000 tone de 
cocs, 6 500 mc lemn, 3 000 tone combustibil 
convențional și 700 mii kWh energie elec
trică. Se vor reduce cu 20 la sută imobili
zările vagoanelor la operațiunile de încăr
care-descărcare.

în agricultură, o atenție deosebită se va 
acorda punerii în valoare a potențialului 
județului în ce privește dezvoltarea sectoa
relor zootehnic și pomicol, organizării de 
complexe intercoopecatiste de sere și tn- 
grășătorii de animale, sprijinirii cooperati
velor agricole de producție slab dezvoltate. 
Prin transpunerea în viață a măsuriloi 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut și de Plenara Consi
liului Uniunii Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție, se va realiza peste 
plan un spor la producția globală de grîu 
de 2,5 Ia sută în I.A.S. și de 2 la sută în 
C.A.P. j la porumb de 1 la sută în I.A.S. 
și de 2,5 la sută în C.A.P. Efectivele de 
animale ale cooperativelor agricole de pro
ducție vor crește față de anul 1969 cu 4 la 
sută la total bovine, cu 11 la sută la vaci 
și juninci și cu 15 la sută la ovine. în 

“I.A.S., efectivul de bovine total va spori 
peste prevederi cu 3,5 la sută, iar numă
rul păsărilor va crește cu 10 000 capete. 
Producția totală de lapte va crește peste 
prevederile planului cu cel puțin 1,5 la 
sută în I.A.S. și cu 2 la sută în C.A.P.

ARGEȘ
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI MARFĂ CU 120 MILIOANE LEI 

• PRODUCTIVITATEA MUNCII PLANIFICATĂ VA FII DEPĂȘITĂ CU 0,5 LA SUTA 
o 37 MILIOANE LEI PRODUSE PESTE PLAN LA EXPORT • 20 MILIOANE LEI ECO
NOMII SI 20 MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMENTARE • SE VOR DA TN FUNC
ȚIUNE, CU 30 PÎNĂ LA 120 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN, O CAPACITATE DE 
3 000 TONE PRODUSE LA COMBINATUL DE ARTICOLE TEHNICE DIN CAUCIUC, 
FABRICA DE SEGMENTI DE LA UZINA DE AUTOTURISME, FABRICA DE STOFE 
„ARGEȘEANA" Șl 1 000 APARTAMENTE • PLANUL DE PRODUCȚIE VA FI DE
PĂȘIT ÎN I.A.S. CU 5,5 LA SUTĂ LA GRÎU Șl 4 LA SUTA LA PORUMfe BOABE • LA 
FONDUL DE STAT VOR FI LIVRATE ÎN PLUS PESTE 1 300 TONE LEGUME • VOR 
SPORI EFECTIVELE MATCA CU 2 500 VACI Șl JUNINCI ÎN C.A.P. ȘI CU 200 ÎN I.A.S.

Ca urmare a muncii entuziaste desfășu
rate pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate, ca răspuns la chemările la întrecere 
pe 1969 ale conferințelor organizațiilor de 
partid ale municipiului București și ju
dețului Timiș, 25 de întreprinderi indus
triale din județul Argeș și-au depășit sar
cinile planificate Ia producția globală cu 
166 milioane lei și cu 144 milioane lei la 
producția marfă vîndută și încasată ; 16
unități economice au livrat peste prevederi 
la export produse în valoare de 78 milioane 
lei.

Cu toate că majoritatea întreprinderilor 
și-au depășit sarcinile de plan, angajamen
tul pe județ nu a. fost realizat datorită re
stanțelor mari înregistrate în special de 
combinatul petrochimic și fabrica de mo
toare electrice, ca urmare a punerii în 
funcțiune cu tntîrziere a unor capacități și, 
respectiv, a greutăților întîmpinate în asi
milarea de produse noi.

în acest an, sîntem hotărîți să lichidăm 
neajunsurile din unitățile industriale, de 
construcții și agricole, pentru a spori con
tribuția județului Argeș la traducerea în 
viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al 
P.C.R. și ale Plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969. în acest scop, organizația 
județeană de partid își ia următoarele an
gajamente :

Depășirea planului la producția marfă cu 
120 milioane lei, realizînd peste prevederi : 
200 autoturisme de teren, 500 tone acrilo- 
nitril, 3 500 tone țiței, 20 milioane mc gaze, 
1 000 tone motorină, 2 000 tone păcură. 5 000 
mc bușteni pentru industrializare. 6 000 tone 
lemn de foc, 500 mc cherestea, 100 000 mp 
țesături de lînă, 5 000 hl bere și altele.

Productivitatea muncii planificată va fi 
depășită cu 0.5 la sută. La export se vor 
livra peste plan produse în valoare de 37 
milioane lei, o pondere sporită avînd-o 
produsele cu un grad ridicat de prelucrare. 
Vom economisi, peste sarcinile planificate, 
840 tone metal, 550 torte ciment, 5 000 mc 
lemn și peste 1 milion kWh energie elec
trică. Vom obține economii la prețul de cost 
al producției industriale de 20 milioane lei 
și beneficii suplimentare în sumă de 20 mi
lioane lei.

Ne vom concentra toate eforturile pentru 
crearea de condiții tehnico-materiale care 
să permită realizarea ritmică a planului 
de investiții Se vor da în funcțiune înainte 
de termen : capacitatea de 3 000 tone pro
duse la combinatul de articole tehnice din 
cauciuc cu 30 de zile ; fabrica de segmenți 
a uzinei de autoturisme cu 4 luni ; 1 000 de 
apartamente cu 45 de zile • fabrica de stofe 
„Argeșeana", etapa a ÎI-a, cu 3 luni.

Prin aplicarea întregului complex de lu
crări agrotehnice și folosirea judicioasă a 
forței de muncă, a tractoarelor și mașinilor 
agricole, în I.A.S. vom depăși planul de stat

ACÂU
• 60 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA MARFĂ • SE VOR REALIZA 

SUPLIMENTAR MĂRFURI DESTINATE FONDULUI PIEȚEI IN VALOARE DE Î0 MI
LIOANE LEI • CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 0,5 LA SUTA PESTE 
PLAN • 18 MILIOANE LEI ECONOMII, PRIN REDUCEREA CHELTUIELILOR MATE
RIALE DE PRODUCȚIE • 26,5 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PREVEDERI • SE 
VOR LIVRA PESTE PLAN, LA FONDUL DE STAT, 580 TONE CEREALE BOABE, 450 
TONE CARTOFI, 930 TONE LEGUME, FRUCTE Șl STRUGURI, 180 TONE CARNE, 
3100 HL LAPTE DE VACA Șl 320 000 BUCĂȚI OUA.

Bilanțul realizărilor obținute de colecti
vele din întreprinderile județului, în anul 
1939, se concretizează în depășirea planu
lui producției globale industriale cu 34,5 
milioane lei și al producției-marfă vîndută 
și încasată cu 25,6 milioane lei. S-au pro
dus, peste prevederile planului, 1 700 tone 
cărbune, 4 700 tone benzine, 1 200 tone cau
ciuc sintetic, aproape 800 tone hîrtie, 
88 000 mp țesături, 9 000 perechi încălță
minte și s-au livrat suplimentar la export 
produse în valoare de 82 milioane lei. De 
asemenea au fost obținute beneficii su
plimentare în valoare de peste 40 milioa
ne lei

în agricultura județului, din datele pre; 
llminate, rezultă că in anul 1969 cele mai 
bune rezultate le-a dobîndit sectorul de 
stat, caro a depășit producția marfă cu 2 la 
sută și a obținut beneficii suplimentare de 
circa 5,3 milioane lei. Cu toate condițiile 
grele de climă din anul trecut, cooperativele 
agricole de producție au obținut unele rezul
tate bune, ceea ce le-a permis să livreze la 
fondul central a! statului mai mult față de 
anul 1968 cu aproape 4 300 tone cereale, 
10 000 tone sfeclă de zahăr, 2 000 hl lapte.

Pornind de la realizările de pînă acum, 
analizînd rezervele și posibilitățile impor
tante existente în unitățile economice, par
ticipanții la plenara comitetului județean 
de partid, în numele comuniștilor și oame
nilor muncii din județ, răspund cu entu
ziasm chemării la întrecere lansate de or
ganizațiile de partid ale județelor Brașov 
și Timiș. Organizația județeană de 
partid se angajează ca, în anul 1970. să 
realizeze următoarele obiective :

Prin folosirea cu maximum de efi
ciență a resurselor tehnicr., materiale și 
umane din întreprinderi vom depăși pro- 
ducția-marfă planificată cu peste 60 mili
oane lei Se vor produce peste plan cel 
puțin 500 tone cărbune, 2 000 tone sare, 1 500 
tone produse petroliere, 500 tone sodă 
caustică. 300 tone fenol, 800 tone policloru
ră de vinii. 110 tone polistiren, 500 tone 
toluen, 400 tone drojdie furajeră, 200 torte 
hîrtie, 3 300 mc cherestea, 4 300 mc bușteni 
de diverse specii. 50 000 mc țesături din 
lînă și bumbac, 25 000 perechi încălțăminte 
și alte produse.

Unitățile industriale vor realiza supli
mentar mărfuri destinate fondului pieței în 
valoare de 10 milioane lei. Planul de ex
port pe anul 1970 va fi depășit cu cel pu
țin 3,9 milioane lei valută, în mod deosebit 
pe seama sortimentelor eu eficiență sporită 
pe piața externă.

Productivitatea muncii va crește cu 0,5 
la sută peste sarcina planificată. Cheltuie
lile materiale de producție vor fi micșorate

Se vor extinde suprafețele cultivate cu 
legume 'cu 120 hectare peste prevederi și 
se vor livra suplimentar la fondul centrab'- 
zat al statului 460 tone produse legumi
cole.

Plenara Comitetului județean de partid 
a apreciat că întrecerea ce se va desfă
șura în acest an Intre organizațiile jude
țene de partid va contribui la afirmarea 
și punerea în valoare a inițiativei creatoare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii, In preocupările lor pentru îmbunătă
țirea întregii activități politice, economic» 
și sociale.

la producția de grîu cu 5,5 la sută și cu 4 
la sută la porumb boabe. In C.A.P. vor fi 
luate măsuri pentru ca sarcinile de plan la 
grîu și porumb să fie realizate și depășite. 
Vom iriga întreaga suprafață cultivată cu 
legume, se vor aplica î» totalitate și Ia 
timp lucrările de întreținere și de recol
tare, vom spori producția totală de legume 
cu 2,5 la sută în I.A.S. și 5,2 la sută în 
C.A.P. față de prevederile planului, livrîn- 
du-se în plus la fondul de stat peste 1 300 
tone.

în 1970 se vor lua măsuri de sporire a e- 
fectivelor matcă cu 2 500 vaci și juninci în 
C.A.P. și 200 în I.A.S. ; 100 scroafe și scro- 
fițe în C.A.P. și 100 în I.A.S. Pentru asi
gurarea unei furajări raționale se vor or
ganiza pășuni model pe 1 100 ha, 20 tabere 
de vară, se vor fertiliza 5 000 ha pășuni și 
se vor însămînța 18 000 ha culturi duble.

Vom realiza următoarele investiții, prin 
asocierea cooperativelor agricole de produc
ție : construirea și introducerea în produc
ție a unei suprafețe de 22 ha solarii în zona 
Bascov și Topoloveni, pînă la data de 10 
martie 1970 ; construirea unui complex de 
îngrășare a porcilor la C.A.P. Bradu cu o 
capacitate de 15 000 capete, al cărui sector 
de maternitate va intra în producție în- 
cepînd cu 1 octombrie 1970 : construirea 
și introducerea în producție, pînă la 1 mai, 
a două complexe de îngrășare a mieilor la 
C.A.P. Bascov și Boteni, cu o capacitate 
de 40 000 capete; construirea și introdu
cerea în producție a unui complex de găini 
ouătoare la C.A.P. Golești, pînă Ia data de 
1 octombrie 1970 ; construirea a două com
plexe de creștere a puilor pentru carne la 
C.A.P. Costești și Leordeni, care vor intra 
în producție în anul 1971

Prin aplicarea noilor forme de organizare 
a producției și de retribuire a muncii, prin 
folosirea și dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale și creșterea producției de furaje, pla
nul. la producția totală de carne va fi de
pășit cu 1,4 la sută la bovine și 2.6 la sută 
la porcine în C.A.P., iar în I.A.S. cu 2 la 
sută la carne de bovine și cu -3,1 la sută 
la porcine.

In întreprinderile de mecanizare a agri
culturii se va reduce costul lucrărilor cu
1,7 la sută față de plan, iar cheltuielile de 
producție cu 602 000 lei. întreprinderile a- 
gricole de stat, pe baza depășirii producții
lor planificate și a reducerii prețului de 
cost, vor realiza beneficii peste plan în va
loare de 1 milion lei.

Asigurăm conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că cei 
peste 51 000 comuniști, toți oamenii muncii 
din județul nostru, vor depune toată capa
citatea lor creatoare pentru sporirea apor
tului județului Argeș la dezvoltarea econo
miei naționale, la înflorirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă România.

cu cel puțin 18 milioane lei. din care 11,5 
milioane lei pe seama reducerii consumu
rilor specifice, cu 433 tone metal, 1 650 mc 
material lemnos, 12 450 tone combustibil 
convențional, 31 milioane kWh energie elec
trică. Acestea vor contribui la realizarea 
unor beneficii suplimentare ce vor totaliza 
aproape 26.5 milioane lei.

Pe seama asigurării la timp a documen
tațiilor și a utilajelor, prin mai buna or
ganizare a activității pe șantiere se va a- 
sigura reducerea duratei de execuție la 
122 capacități de producție și obiective so- 
cial-culturale Vor fi puse în funcțiune 
înainte de termenul planificat : deschide
rea minei noi de la salina Tg. Ocna, cu 45 
de zile ; instalația de toxafen de la Grupul 
industrial de petrochimie Borzești și bara
jul de acumulare de la Valea Uzului, la 
nivelul de 10 milioane mc de apă, cu cîte 
30 de zile ; extinderea capacității de de
pozitare la secția de industrializare a legu
melor și fructelor de la antrepozitul frigo
rific Bacău cu 60 zile • vor fi date în folo
sință cu 60 zile înainte de termen 90 de a- 
partamente în orașele Moinești și Buhuși 
și, cu 30 de zile, 100 apartamente în orașul 
Bacău.

Vor fi redate agriculturii 100 ha teren și 
se vor executa lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pe o suprafață de 1 650 ha peste pre
vederile de plan. Prin efectuarea lucrări
lor agricole în timpul ootim și de calitate., 
respectînd regulile agrotehnice, vor spori 
producțiile medii la ha și — în condițiile 
unui an normal — se vor obține peste plan 
65b tone grîu și secară, 2 055 tone porumb, 
1 700 tone sfeclă de zahăr, 150 tone cartofi, 
640 tone legume și 350 tone fructe și stru
guri.

în zootehnie, efectivele de animale la fi
nele anului 1970 vor fi mai mari decît pre
vederile planului cu 3 000 vaci și juninci, 
1 000 porci și 600 de oi Pe baza sporirii 
efectivelor și productivității animalelor și 
păsărilor, se vor obține peste plan 4 160 bl 
lapte, 320 000 bucăți ouă. iar prin depășirea 
greutății medii de livrare - 65 tone carne 
de bovine.

Ca urmare a sporirii producțiilor vegetale 
și animale, cooperativele agricole de pro
ducție și întreprinderile agricole de stat 
vor livra, peste plan, la fondul de stat, 
580 tone cereale boabe. 450 tone cartofi, 
930 tone legume, fructe și struguri. 180 tone 
carne, 3 100 hl lapte de vacă și 320 000 
bucăți ouă. '

Pe linia intensificării acțiunilor inter- 
cooperatiste în 1970 va începe construcția 
unor mari unități zootehnice specializate 
ce vor fi date în folosință în anii următori ; 

un complex pentru îngrășarea mieilor cu o 
capacitate de 30 000 capete, un complex 
pentru îngrășarea tineretului taurin cu o 
capacitate de 10 000 capete, un complex 
pentru creșterea păsărilor cu o capacitate 
de 50 000 găini.

în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Bacău, asigu

COVASNA
• PLANUL PRODUCȚIEI MARFA VA FI DEPĂȘIT CU 14,7 MILIOANE LEI 

• SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR ECONOMIEI NAȚIONALE — CĂRBUNE, CHE
RESTEA, ȚESĂTURI DE BUMBAC, PREPARATE DE CARNE, BRINZETURI SI ALTE 
PRODUSE VALORÎND ÎN TOTAL APROAPE 9 MILIOANE LEI • BENEFICIILE 
SUPLIMENTARE VOR TOTALIZA 4 MILIOANE LEI • FABRICA DE ȘURUBURI DE 
LA TÎRGUL SECUIESC VA FI PUSĂ ÎN FUNCȚIUNE CU DOUA LUNI ÎNAINTE 
DE TERMEN • CREȘTEREA PESTE PLAN A EFECTIVELOR DE VACI, JUNINCI 
GESTANTE SI PORCINE • AGRICULTURA VA LIVRA CANTITĂTI SUPLIMENTARE 
DE CARTOFI, SFECLA DE ZAHĂR, CARNE Șl LAPTE LA FONDUL DE STAT.

însuflețiți de istoricele evenimente pe 
care anul 1969 le-a consemnat în viața în
tregii țări — Congresul al X-lea al P.C.R. 
ți cea de a 25-a aniversare a eliberării țării 
— oamenii muncii din județul Covasna au 
îndeplinit cu succes sarcinile de plan și an
gajamentele asumate în întrecerea socia
listă din anul trecut. Astfel, valoarea pro
ducției globale, realizate peste plan, a fost 
de 19 821 000 lei, iar a producției marfă, 
vîndută și încasată — de 31 678 000 lei. De 
asemenea, cu toate că în 1969 condițiile 
climaterice n-au fost prea favorabile, a 
crescut producția agricolă, vegetală și ani
mală. Ca atare, au fost livrate la fondul 
central al statului, peste sarcinile con
tractuale, 340 tone grîu și secară, 122 tone 
porumb, 764 tone orzoaică, 87 000 tone car
tofi și alte produse.

Anul 1970 a început într-o atmosferă de 
rodnică emulație, prin eforturi susținute, 
încă din primele zile, îndreptate spre în
deplinirea cu eficiență sporită a sarcinilor 
de plan. Conștienți de însemnătatea în
deplinirii la un înalt nivel de exigență 
comunistă a acestor sarcini hotărîtoare pen
tru realizarea integrală a prevederilor ac
tualului cincinal și pentru pregătirea con
dițiilor înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea al P.C.R., comuniștii 
din organizația de partid a județului Co
vasna răspund cu entuziasm chemărilor la 
întrecere, lansate de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, angajîndu-se să 
depășească planul anual al producției marfă 
cu 14 700 000 lei.

Colectivele industriale din j’udețul Co
vasna vor livra suplimentar, printre al
tele, 20000 tone cărbune, 7 000 tone brichete 
de lignit, 1 000 mc cherestea, 400 mc lemn 
de mină, 10 tone amidon, 1 milion cără
mizi, 60 000 mp țesături de bumbac, 30 tone 
brînzeturi, 50 tone preparate din carne, 
livrări care vor totaliza aproape 9 milioane 
lei. Prin reducerea consumurilor specifice, 
eliminarea, cheltuielilor neeconomicoase și 
reducerea cu 1 200 000 lei a cheltuielilor de 
producție, se vor obține beneficii supli
mentare în valoare de 4 milioane lei.

în condițiile creșterii cu 33 la sută a 
sarcinilor de investiții, față de anul 1969, 
se va’ asigura punerea în funcțiune a fa
bricii de șuruburi de pe platforma indus-
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• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI-MARFĂ CU 45 MILIOANE LEI • SE 
VOR REALIZA PESTE PLAN 135 MILIOANE KWH ENERGIE ELECTRICA, UN ȘLEP 
DE 1 000 TONE, MOBILA ÎN VALOARE DE PESTE 400 000 LEI, CONFECȚII' ÎN 
VALOARE DE 500 000 LEI SI ALTE PRODUSE • ECONOMII LA PREȚUL DE COST 
IN VALOARE DE 4,7 MILIOANE LEI • PRIMELE DOUA AGREGATE DE LA HIDRO
CENTRALA PORȚILE DE FIER VOR FI DATE IN FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN 
• BENEFICII PESTE PLAN DE 4,6 MILIOANE LEI • O PRODUCȚIE AGRICOLA 
VEGETALĂ SUPLIMENTARA DE 1 050 TONE • SPORIREA PRODUCȚIEI DE LE
GUME CU 220 TONE FAȚĂ DE PREVEDERI.

Analizînd cu simț de răspundere rezul
tatele obținute anul trecut și posibilitățile 
de valorificare a tuturor resurselor mate
riale și umane de care dispun unitățile 
economice din industria și agricultura ju
dețului Mehedinți, organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din această 
parte a țării ah răspuns cu însuflețire che
mării organizațiilor județene de partid 
Brașov și Timiș, angajîndu-se să realizeze 
următoarele i

Depășirea planului producției-marfă cu 
2 la sută, respectiv cu 45 milioane lei. li
vrarea unei producții suplimentare la fon
dul pieței în valoare de circa 4 milioane 
lei și depășirea cu ce! puțin 276 000 lei va
lută a planului de export. Se vor realiza, 
printre altele, peste plan. 135 milioane 
kWh energie electrică, 33 vagoane Z.C.V., 
un șlep de 1 000 tone, circa 1 milion de 
cărămizi, 500 tone feldspat, mobilă în va
loare de peste 400 000 lei și confecții textile 
în valoare de 500 000 lei.

Prin reproiectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație și fo
losirea pe scară mai largă a înlocuitorilor, 
se vor reduce consumurile specifice de ma
terii prime, obținîndu-se pe această cale 
economii la prețul de cost în valoare de
4,7 milioane lei.

O atenție deosebită va fi acordată creș
terii productivității muncii peste nivelul 
planificat în industrie cu 447 lei pe sala
riat, prin organizarea mai bună a produc
ției, obținerii peste plan a 4,6 milioane Iei 
beneficii, prin sporirea eficienței activității 
economice, a fiecărei unități în parte și 
prin mai bună gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești.

în domeniul investițiilor se prevede asi
gurarea din timp a documentațiilor de 
execuție și a amplasamentelor, procurarea 
utilajelor tehnologice la termenele cores
punzătoare programului de montaj și de 
punere în funcțiune a obiectivelor, astfel 
îneît să se realizeze la finele primului se
mestru jumătate din planul anual de in
vestiții.

Prin perfecționarea activităților de con
strucții și montaj, pe șantierul Sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la Por
țile de Fier se va reduce durata de execu
ție și punere în funcțiune a hidroagrega- 
tului nr. 1 cu 30 zile i hidroagregatul nr. 2 
de pe același șantier, prevăzut a intra în 
funcțiune în 1971. va fi dat în exploatare 
în luna octombrie a acestui an. în cadrul 
acțiunii de electrificare a căii ferate 
Craiova—Cîlnic, se va reduce, de asemenea.

HARGHITA
• DEPĂȘIREA CU 1,1 LA SUTA A PLANULUI PRODUCȚIEI MARFA Șl CU 

2,4 MILIOANE LEI VALUTĂ A PLANULUI DE EXPORT « ECONOMII DE 1,2 MILI
OANE LEI LA PREȚUL DE COST • OBȚINEREA PESTE PLAN A 5 MILIOANE LEI BE
NEFICII • SE VOR ECONOMISI 60 TONE METAL SI 4100 MC MATERIAL LEMNOS 
• CANTITĂTI ÎNSEMNATE DE CARTOFI, LEGUME, CARNE Șl LAPTE VOR FI 
LIVRATE SUPLIMENTAR STATULUI.

Luînd cunoștință de Inflăcăratele chemări 
la întrecere adresate de plenarele comi
tetelor județene de partid Brașov și 
Timiș tuturor organizațiilor județene 
ale Partidului Comunist Român, oame
nilor muncii din țara noastră, în ve

răm Comitetul Central al partidului, per
sonal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toată energia și capacitatea 
noastră de muncă pentru înfăptuirea exem
plară a planului și a angajamentelor luate, 
pentru sporirea aportului județului nostru 
la transpunerea în viață a mărețului pro- 

. gram trasat de Congresul al X-lea al P.C.R.

trială din Tg. Secuiesc cu două luni înainte 
de termen. Va fi pusă în funcțiune, înainte 
de termen cu 40 de zile, hala de tîmplărie 
I.I.L. — „Poliprod" din Tg. Secuiesc ; se 
vor construi 1 103 apartamente, .din care 
240 vor fi predate beneficiarilor înainte de 
termen cu 20—30 de zile.

în domeniul agriculturii, se vor crea 
condiții pentru obținerea unor producții 
sporite în sectorul vegetal și în cel al creș
terii animalelor, livrîndu-se-astfel la fon
dul central al statului, peste sarcinile anu
lui 1970, însemnate cantități de produse 
agroalimentare. Suprafața amenajată pentru 
irigații se va extinde, peste prevederi, cu 
800 ha. Se vor fertiliza, regenera, defrișa 
și se vor întreține pajiști naturale pe o su
prafață de 45 800 tiâ

Cooperativele agricole vor depăși cu 500 
kg producția de cartofi planificată Ia ha, 
reprezentînd pe întreaga suprafață un spor 
total de 5 850 tone ; la cultura sfeclei de 
zahăr depășirea producției la hectar se va 
ridica la 600 kg. realizîndu-se o producție 
suplimentară De întregul sector de 3 000 
tone ; la culturile de legume, producția 
sectorului cooperatist va înregistra un spor 
suplimentar de 500 tone, din care 300 tone 
vor fi livrate statului , în zootehnie, se va 
depăși planul cu 9 la sută la efectivele de 
vaci și juninci gestante, cu 50 la sută la 
porcine și 10 la sută la scroafe de prăsilă. 
Prevederile privind livrările către fondul 
de stat vor fi depășite cu 10 la sută la 
carne de porc și cu 1 000 hl lapte. Se va 
organiza, la Tg. Secuiesc, prin acțiuni inter- 
cooperatiste, o îngrâșătorie de tineret 
taurin cu o capacitate inițială de 1 000 ca
pete, la care vor participa 15 cooperative 
agricole de producție.

Dînd dovadă de înaltă responsabilitate 
față de patrie, de încredere nețărmurită în 
justețea politicii marxist-leniniste a parti
dului, toți locuitorii județului Covasna, 
români și maghiari, sub conducerea orga
nizațiilor de partid. își vor înzeci efortu
rile pentru a da viață angajamentelor luate 
de a depăși prevederile sarcinilor de plan, 
contribuind astfel la înfăptuirea progra
mului de înflorire a României socialiste, 
elaborat de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, 

cu 97 de zile durata de execuție a tunelu
lui lablanița, cu 30 de zile a podului de 
la Mraconia și cu 15 zile a tunelului 
„Poarta". Scurtarea termenului de intrare 
în funcțiune se prevede și pentru alte 
obiective din cadru] Fabricii de industria
lizarea cărnii de la Tr. Severin.

în domeniul agriculturii, prin aplicarea 
întregului complex de măsuri agrotehnice, 
executarea tuturor lucrărilor la timp și 
în cele mai bune condiții, prin folosirea 
judicioasă a forței de muncă și a tuturor 
mașinilor agricole, se prevede depășirea 
sarcinilor la producția vegetală c.u 1 050 
tone. Atît în întreprinderile agricole de 
stat, cît și în cooperativele agricole de 
producție se va realiza un spor de produc
ție la principalele culturi.

Prin irigarea întregii suprafețe cultivate 
cu legume, prin aplicarea tuturor lucrări
lor de întreținere și recoltare la timp, an
gajamentele oamenilor muncii de pe ogoa
rele județului Mehedinți prevăd sporirea 
producției de legume cu 220 tone față de 
prevederi, din care numai în C.A.P. — 100 
tone. în acest scop vor intra în producție 
încă 10 ha sere solar, construite prin 
cooperare.

în zootehnie angajamentele prevăd spo
rirea efectivului matcă cu 3 500 vaci și 
juninci Vor fi înființate trei asociații in- 
tercooperatiste pentru îngrășarea tineretu
lui taurin în capacitate de 4 000 de capete, 
precum și asociații pentru îngrășarea ber- 
becuților destinați exportului, în capacitate 
de 10 000 capete, pentru creșterea albinelor 
cu 1 500 familii, pentru amenajarea unui 
atelier de întreținere și reparații a utila
jelor agricole și pentru amenajarea unui 
bloc de sere solar pe o suprafață de 10 ha.

în vederea ridicării capacității productive 
a pămîntului, prin eforturile proprii ale 
cooperativelor agricole de producție, se 
vor amenaja suplimentar pentru irigații 
100 hal care vor fi date în exploatare încă 
în vara acestui an. Prin defrișări se vor 
da în circuitul arabil circa 500 ha.

Plenara Comitetului județean de partid 
Mehedinți a subliniat că îndeplinirea 
angajamentelor luăte pe anul în curs va 
contribui la valorificarea cît mai deplină 
a potențialului economic al județului, va 
constitui o nouă dovadă a adeziunii comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării, la politica novatoare, 
științifică a partidului nostru, sporind 
aportul județului la dezvoltarea economiei 
naționale.

derea realizării și. depășirii sarcinilor de 
plan pe anul 1970. plenara Comitetului ju
dețean de partid Harghita a analizat cu 
răspundere rezervele și posibilitățile exis- 

(Continuare in pag. a III-a)
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tente în economia județului și a răspuns cu 
entuziasm acestor chemări. La temelia an
gajamentelor pe acest an stau rezultatele 
obținute în realizarea și depășirea sarcini
lor de plan pe 19R9, rezervele însemnate 
existente, forța mobilizatoare a organelor și 
organizațiilor de partid, priceperea, hărnicia 
și capacitatea creatoare a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din județ — ro
mâni, maghiari și de alte naționalități — 
participanți activi la traducerea în viață a 
politicii partidului, a istoricelor hotărîri ale 
celui de-al X-lea Congres pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în scumpa noastră patrie — România so
cialistă. Bilanțul încheiat de acest județ la 
finele anului 1969 "consemnează realizarea 
planului la producția globală în proporție 
de 102,4 la sută, la producția-marfă de 102,5 
la sută, iar la producția-marfă vîndută și 
încasată s-a obținut o depășire de 1,8 la 
sută. Valoarea produselor realizate peste 
prevederile planului anual de unitățile in
dustriale depășește 58 milioane lei.

Analizînd rezultatele obținute, rezervele 
importante și posibilitățile de care dispun 
întreprinderile, unitățile agricole și celelal
te unități economice din județ, plenara 
comitetului județean de partid consideră 
că sînt întrunite toate condițiile pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de plan 
pe 1970 în industrie și agricultură și în nu
mele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, stabilește următoarele angaja
mente i

în industrie l depășirea planului produc- 
ției-marfă cu 1,1 la sută, reprezentînd 30 
milioane lei, ceea ce înseamnă obținerea 
peste plan a 80 tone cupru, 9 000 tone sare, 
300 tone fontă, 2 000 mc cherestea rășinoase, 
16 000 mp plăci aglomerate, mobilă în va
loare de 1 milion lei, confecții textile în 
valoare de 5 milioane lei și altele; de
pășirea cu 2,4 milioane lei valută a pla
nului la export prin diversificarea șl 
creșterea numărului de produse și prin 
creșterea competitivității acestora ; valori
ficarea la un grad superior a bogățiilor na
turale, folosirea în mai mare măsură a re
surselor proprii de materii prime și mate
riale, reaucîndu-se astfel volumul impor
turilor cu 2,1 la sută față de plan.

Prin reproiectarea unor produse, îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație, precum 
și prin folosirea în mai mare măsură a în
locuitorilor se va reduce consumul de ma
terii prime și materiale, îndeosebi de me
tal și lemn, obținîndu-se pe această cale 
economii la prețul de cost în valoare de
1,2 milioane lei, ceea ce reprezintă econo
misirea a 60 tone metal și 4 100 mc mate
rial lemnos.

Prin organizarea mai bună a producției, 
creșterea gradului de mecanizare și utili
zarea completă a fondului de timp, produc
tivitatea muncii va spori cu 100 lei pe sala
riat.

BOTOȘANI
• IN INDUSTRIE, DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCTIEI-MARFĂ CU 1,7 LA 

SUTA • LA FONDUL PIEȚEI SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR PRODUSE IN VALOARE 
DE 15 MILIOANE LEI, IAR PLANUL LA EXPORT SE VA DEPĂȘI CU 2 MILIOANE 
LEI • PRIN REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERII PRIME, 2 MILIOANE LEI 
ECONOMII LA PREȚUL DE COST • BENEFICII PESTE PLAN DE 3 MILIOANE LEI
• DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI GLOBALE LA GRÎU Șl PORUMB ÎN I.A.S. Șl C.A.P.
• LA FâNDUL DE STAt SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR 1 400 TONE GRlU, 3 300 
TONE PORUMB, 1 100 TONE LEGUME, 200 TONE CARNE Șl ALTE PRODUSE.

’Antrenați în Întrecerea socialistă, oame
nii muncii din unitățile industriale, agri
cole, construcții, transporturi, telecomuni
cații și din toate celelalte sectoare econo
mice au înregistrat succese însemnate în 
îndeplinirea prevederilor planului și ă an
gajamentelor asumate în întrecere anul tre
cut. Bilanțul recent încheiat arată că planul 
producției globale pe 1969 a fost îndeplinit 
în proporție de 102.5 la sută, iar cel al pro- 
ducției-marfă vîndută și încasată în pro
porție de 101 la sută. Unitățile industriale 
din județul Botoșani au realizat peste plan 
produse în valoare de 34,8 milioane lei. A- 
proximativ 73,2 la sută din sporul produc
ției globale s-a realizat pe seama creșterii 
productivității muncii. în lumina sarcinilor 
trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut, organizația județeană 
de partid, analizînd rezultatele obținute, 
rezervele și posibilitățile de care dispun 
întreprinderile și celelalte unități econo
mice, apreciază că sînt create condiții pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor pla
nului pe 1970.

Răspunzînd chemărilor La întrecere lan
sate de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, organizația județea
nă de partid Botoșani se angajează ca, 
prin mobilizarea tuturor oamenilor muncii, 
folosind experiența și capacitatea lor, prin 
valorificarea mai intensă a rezervelor 
existente, în industrie planul producției- 
marfă să fie depășit cu 1,7 la sută, ceea ce 
reprezintă 250 000 mp țesături, confecții în 
valoare de 2 milioane lei, 1 000 tone de za
hăr și alte produse care au desfacere asi
gurată, depășire care sub raport valoric 
Echivalează cu 20 milioane lei. Se vor rea
liza producții suplimentare în valoare de 
15 milioane lei pentru fondul pieței și de 
2 milioane lei pentru export. întreprinde
rile industriale vor asimila în acest an peste 
20 de produse noi.

Prin reproiectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, folo
sirea în mai mare măsură a înlocuitorilor, 
consumurile de materii prime se vor re
duce cu 155 tone de metal, din care 145 tone 
laminate, cu 100 tone de bumbac și cu 100 
tone de celofibră, obținîndu-se pe această 
cale economii la prețul de cost în valoare 
de 2 milioane lei. Se vor îmbunătăți indi'cii 
de folosire a utilajelor cu 5 la sută. Pro
ductivitatea muncii va crește cu 1,3 la sută,

NEAMȚ
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI-MARFĂ CU 73 MILIOANE LEI • SE 

VOR PRODUCE PESTE PLAN 1 000 TONE BURLANE PENTRU FORAJ, 1 400 TONE 
ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE (100 LA SUTA SUBSTANȚA ACTIVĂ), 10 000 TONE 
CIMENT, 20 000 BUCĂȚI TRICOTAJE S.A. • 19 MILIOANE LEI ECONOMII LA PRE
ȚUL DE COST • CREȘTEREA CU 1 LA SUTA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII FAȚĂ 
DE PLAN o 23 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PLAN • ÎN I.A.S., PLANUL PRO
DUCȚIEI TOTALE VA FI DEPĂȘIT CU 2 LA SUTĂ LA GRÎU Șl 2,7 LA SUTĂ LA 
PORUMB, IAR ÎN C.A.P., CU 2 LA SUTĂ LA GRÎU SI 1,5 LA SUTA LA PORUMB 
0 VOR FI LIVRATE CANTITĂȚI SUPLIMENTARE DE PRODUSE AGRICOLE LA 
FONDUL DE STAT.

Plenara comitețului județean de partid cu 
activul a primit cu entuziasm chemările la 
întrecere lansate de organizațiile de partid 
ale județelor Brașov și Timiș privind în
deplinirea și depășirea sarcinilor economice 
pe anul 1970. Oamenii muncii din indus
tria județului Neamț au depășit planul pe 
anul 1969 cu 195 milioane lei la producția 
globală și producția-marfă vîndută și în
casată ; s-au realizat peste prevederile pia
nului 1 700 tone țevi din oțel, 8 300 tone 
îngrășăminte azotoase, 753 tone fire și fi
bre sintetice, 1 020 tone hîrtie și cartoane, 
274 tone echipament pentru irigații, 16 000 
tone ciment, 700 mc cherestea și altele.

în agricultură, cu toate condițiile cli
matice nefavorabile din anul trecut, multe 
unități au obținut rezultate bune în creș
terea producției vegetale și animale. în 
întreprinderile agricole de stat s-au obți
nut 4 000 kg porumb la hectar și peste 3 300 
litri lapte pe cap de vacă furajată, iar în 
Itooperativele agricole, peste 2 000" kg po-

Se vor obține peste plan 5 milioane lei 
beneficii, prin sporirea eficienței activită
ții economice a fiecărei unități, printr-o 
mai bună gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești și reducerea cheltuielilor 
de producție.

în sectorul investiții-construcții se va 
asigura reducerea duratei de execuție și 
punere în funcțiune cu 10 pînă la 120 zile 
a 11 obiective industriale și agrozootehnice 
planificate în acest an. Printre acestea se 
numără, hala industrială și depozitul între
prinderii „Tehno.utilaj" din Odorheiul Se
cuiesc, uscătoria de mobilă a întreprinderii 
de industrie locală „Partizanul" din Gheor- 
ghieni, 34 km drumuri forestiere. Vor fi 
date în folosință cu 20 zile mai devreme 
100 apartamente.

Prin reducerea consumurilor planificate, 
utilizarea unor tehnologii moderne de con
strucții și montaj și buna gospodărire a ma
terialelor se vor economisi, între altele, 
17 tone metal și 60 tone ciment. Vom re
duce costurile lucrărilor de investiții cu 
500 000 lei prin îmbunătățirea so
luțiilor de proiectare și folosirea în 
mai mare măsură a proiectelor tip.

în agricultură se va depăși, prin apli
carea la timp și de calitate a întregului 
complex de lucrări, folosirea judicioasă a 
forței de muncă, a tractoarelor și mașini
lor, producția totală de cartofi cu 6 la sută 
în întreprinderile agricole de stat; în 
cooperativele agricole se va obține o 
producție la. hectar cu 2 600 kg mai mare 
decît media ultimilor trei ani. Va spori 
producția de legume cu 7 la sută în cocpet 
rativele agricole de producție și vor fi mă
rite efectivele de vaci și juninci cu 4 Ia 
sută față de planul de stat pe acest an.

Prin aplicarea noilor forme de organiza
re și de retribuire a muncii, prin dezvol
tarea bazei tehnico-materiale se va depăși 
planul producției cu 5 la sută la carne în 
întreprinderile agricole de stat și cu 4 la 
sută în cooperativele agricole de producție. 
Pe această bază, planul de livrare la fon
dul de stat va fi depășit de întreprinderile 
agricole de stat cu 7 la sută Ia cartofi, cu 
20 la sută la carne de bovine și cu 3 la sută 
la lapte, iar de cooperativele agricole cu 
12 la sută la legume, 14 la sută la carne de 
porc și cu 4 la sută la carne de bovine.

Organele. și organizațiile de partid, con
ducerile întreprinderilor, combinatelor, ale 
unităților agricole de stat și cooperatiste 
vor milita cu perseverență și vor sprijini 
colectivele de muncitori, ingineri și tehni
cieni în stabilirea celor mai eficiente mă
suri menite să asigure realizarea angaja
mentelor luate. îndeplinirea lor va duce la 
punerea în valoare la un. nivel mai înalt a 
potențialului economic și uman al județu
lui, va constitui o nouă dovadă a adeziunii 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari și de alte naționalități 
din județul Harghita la politica partidului 
nostru de dezvoltare a economiei naționale, 
de înflorire a României socialiste.

ceea ce revine pe salariat 1 800 lei peste 
nivelul planificat, trei sferturi din sporul 
producțiel-marfă urmînd să se obțină pe 
această cale. Se vor realiza beneficii peste 
plan de 3 milioane lei.

în sectorul de investiți! și construcții, 
prin asigurarea din timp a documentațiilor 
tehnice de execuție, perfecționarea activi
tății, folosirea rațională a forței de muncă 
și a utilajelor, vor fi scurtate cu 40 de 
zile termenele de punere în funcțiune a 
noilor capacități de producție ale uzinelor 
textile „Moldova" și cu mai bine de 60 de 
zile perioada de timp afectată construcției 
atelierului de bunuri de consum al indus
triei locale. ,

în transporturile auto, coeficientul de 
utilizare a parcului va crește cu 3 la sută 
față de sarcinile planificate.

Analizînd posibilitățile din domeniul a- 
griculturii, organizația județeană de partid 
Botoșani arată, în răspunsul la chemare, că, 
aplicînd ansamblul de măsuri privind per
fecționarea organizării, normării și re
tribuirii muncii, țărănimea cooperatistă, 
mecanizatorii, inginerii și tehnicienii, toți 
oamenii muncii din agricultură pot și tre
buie ca, prin eforturi sporite, să folosească 
mai rațional pămîntul și baza tehnico-ma- 
terială, să depășească producția globală de 
grîu cu 1.3 la sută în I.A.S., cu 1 la sută în 
C.A.P., să sporească producția globală de 
porumb cu 1,6 la sută. De asemenea, coo
perativele agricole vor depăși producția 
globală de floarea-soarelui cu 3,3 la sută, 
pe cea de sfeclă de zahăr cu 1,8 la sută, 
producția de cartofi cu 1.9 la sută și cu

3.8 la sută pe cea de legume. Creșteri în
semnate se vor obține în zootehnie. Pe 
baza ridicării producției vegetale și ani
male se vor livra, suplimentar, fondului 
de stat 1 400 tone grîu, 3 300 tone porumb, 
1 100 tone legume, 200 tone carne șl alte 
produse. Prin depășirea producțiilor plani
ficate, întreprinderile agricole de stat vor 
realiza beneficii peste plan în valoare de
1.2 milioane lei.

îndeplinirea exemplară a planului și an
gajamentelor luate va determina creșterea 
contribuției județului Botoșani la îndepli
nirea planului economiei naționale pe 1970. 
ultimul an al cincinalului, an de mare im
portanță pentru pregătirea înfăptuirii 
amplului program elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

rumb și aproape 19 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar.

Punînd la baza activității îndeplinirea ho- 
tăririlor Congresului al X-lea al partidu
lui, ale plenarei C.C. al P.C.R. din decem
brie 1969, valorificînd superior posibilită
țile materiale șl umane de care dispun uni
tățile economice, organizația județeană de 
partid Neamț își ia următoarele angajamen
te pentru anul 1970 :

Depășirea planului producției-marfă cu1 
73 000 000 lei. Se vor produce peste plan 
1 000 tone burlane pentru foraj, 1 400 tone 
îngrășăminte azotoase substanță activă, 
10 000 tone ciment, 20 000 bucăți tricotaje 
și alte produse. Din aceste depășiri se vor 
livra suplimentar Ia fondul pieței mărfuri 
în valoare de 3,2 milioane lei, iar la ex
port, în valoare de 8 milioane lei valută. 
In anul 1970 se vor economisi 800 tone me
tal, 1 000 mc material lemnos, 8 700 tone 
combustibil. în industria județului, cheltu
ielile de producție vor fi reduse cu 19 mi

lioane lei față de plan. Se va dezvolta pro
ducția de utilaje și piese de schimb în a- 
telierele mecanice ale întreprinderilor, asi- 
gurîndu-se astfel cu forțele proprii ale be
neficiarilor 3 000 tone utilaje, piese și sub- 
ansamble necesare investițiilor pentru fa
bricile noi de amoniac și uree și alte obiec
tive industriale din județ,

Printr-o organizare mai bună a produc
ției și a muncii, utilizarea completă a fon
dului de timp, întărirea disciplinei în mun
că, vom asigura în industrie creșterea pro
ductivității muncii cu 1 la sută peste nive
lul planificat. Se preconizează obținerea u- 
nui volum de beneficii peste plan în va
loare de 23 milioane lei.

De asemenea, se va asigura punerea In 
funcțiune înainte de termen cu trei luni 
a instalațiilor de îmbunătățire a calității a- 
zotatului de amoniu, cu două luni a insta- 

9 lației melana trei de la Uzina de fire și în
grășăminte chimice Săvinești, cu 3 luni i> 
complexului de 1 000 capete vaci de la I.A.S. 
Girov, cu o lună a laminorului de 6 țoii 
de la Uzina de țevi din Roman și a extin
derii capacității de producție la Fabrica de 
bere Piatra Neamț. Se vor da în folosință, 
pînă la 1 decembrie, cele 1156 apartamen
te din fondul centralizat al statului planifi
cate în acest an.

Cheltuielile de producție în construcții vor 
fi reduse cu 800 000 lei față de plan, îndeo
sebi pe seama reducerii consumurilor pla
nificate cu 25 tone metal, 600 tone ciment, 
50 mc material lemnos.

Indicii de utilizare a mijloacelor de trans-

CARAȘ-SEVERIN
0 PLANUL PRODUCTIEI-MARFĂ VA FI DEPĂȘIT CU 50 MILIOANE LEI 0 SE 

VOR REALIZA PESTE PLAN : 8 000 TONE OȚEL, 4 000 TONE FONTĂ, 5 600 TONE 
LAMINATE FINITE 0 ASIMILAREA PESTE PLAN A 40 PRODUSE NOI ÎN INDUS
TRIA REPUBLICANĂ Șl LOCALĂ 0 DEPĂȘIREA CU CEL PUTIN 5,9 MILIOANE LEI 
A PLANULUI DE EXPORT 0 SCURTAREA DURATEI DE EXECUȚIE Șl DE PUNERE 
ÎN FUNCȚIUNE CU 1—3 LUNI A LUCRĂRILOR DE DEZVOLTARE A UNOR IM
PORTANTE ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 0 CREȘTERI SUPLIMENTARE FAȚĂ DE 
PLAN LA PRODUCȚIA DE GRÎU, PORUMB SI CARNE ÎN I.A.S. Șl C.A.P. 0 VOR 
FI LIVRATE ÎN PLUS LA FONDUL DE STAT ÎNSEMNATE CANTITĂȚI DE GRÎU, 
PORUMB, LEGUME, STRUGURI, CARNE Șl OUA.

Răspunzînd cu entuziasm chemării, la în
trecerea lansată de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Caraș-Severin 
s-au angajat în plenara comitetului jude
țean să desfășoare o intensă activitate în 
vederea realizării și depășirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe anul 
1970, dînd astfel viață hotărîrilor celui 
de-al X-lea Congres al partidului și plena
rei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din decembrie 1969.

în industrie, angajamentele prevăd : de
pășirea planului producției-marfă cu 50 mi
lioane lei. concretizîndu-se în obținerea în 
plus față de plan a 8 000 tone oțel, 4 000 
tone fontă, 5 600 tone laminate finite, 500 
tone cocs metalurgic. 2 000 tone cărbune 
brut, 1 000 tone huilă spălată pentru cocs, 
37 tone cupru în concentrat, un motor 
Diesel de 2 300 C.P., o pereche boghiuri 
pentru locomotivele Diesel-eiectrice de 
2 300 C.P., 3 poduri rulante, 50 cultivatoare, 
20 remorci dormitor, 1 000 mc cherestea, 
1 000 mc bușteni rășinoase, mobilă în va
loare de peste 2 milioane lei. Se prevede, 
de asemenea, realizarea unei producții su
plimentare la fondul pieței în valoare de 
2,5 milioane tei" și depășirea ca tel» -puțin
5,9 milioane lei â plâhuîui de export;

Prin reproiectarea unor produse și îm
bunătățirea tehnologiilor de fabricație se 
vor economisi 7 800 tone metal, 1 300 tone 
cocs metalurgic, 4 000 tone minereu de fier 
in aglomerat, 10 200 tone combustibil con
vențional. iar în întreprinderile forestiere, 
prin creșterea gradului de valorificare o 
masei lemnoase, se vor da în circuitul eco 
nomic peste 5 300 mc lemn.

Se vor obține peste plan 10 milioane lei 
beneficiu, prin sporirea eficienței activită
ții economice a fiecărei unități și o mai 
bună gospodărire a fondurilor materiale și 
bănești, și se vor asimila peste plan 40 
produse noi in industria republicană ți lo
cală.

în domeniul investițiilor te prevede 
scurtarea duratei de execuție și de punere 
in funcțiune cu 1—3 luni la lucrările de 
dezvoltare a uzinelor constructoare de ma
șini din Reșița și Bocșa, a întreprinderii 
miniere „Moldova-Nouă“ și darea în folo
sință cu 30 de zile mai devreme a 500 
de apartamente ; planul de investiții si

IALOMIȚA
0 PLANUL LA PRODUCȚIA-MARFĂ VÎNDUTĂ Șl ÎNCASATĂ VA FI DE

PĂȘIT CU 1,2 LA SUTĂ 0 LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA FONDUL PIEȚEI ÎN 
VALOARE DE 4.1 MILIOANE LEI 0 SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 1,2 
LA SUTĂ 0 BENEFICII PESTE PLAN DE 8,4 MILIOANE LEI 0 O PRODUCȚIE ME
DIE DE PORUMB BOABE DE 4 200 KG LA HA ÎN I.A.S. Șl DE 3 800 KG ÎN 
C.A.P. 0 CREȘTEREA NUMĂRULUI DE VACI Șl JUNINCI CU 6 500 CAPETE 0 LI
VRAREA LA FONDUL DE STAT A 10 000 TONE PORUMB, 3 500 TONE SFECLĂ DE 
ZAHĂR, 500 TONE FASOLE BOABE, 2 075 TONE FLOAREA-SOARELUI, 572 TONE 
LEGUME, 700 TONE CARNE, 14 000 HL LAPTE PESTE PLAN.

Mobilizați de organele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din județul Ialo
mița au desfășurat o activitate susținută 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-au re
venit prin planul de stat pe anul 1969, ob- 
ținînd rezultate pozitive în depășirea prin
cipalilor indicatori de plan, perfecționarea 
procesului de producție și îmbunătățirea ca
lității produselor. Planul producției globa
le industriale a fost îndeplinit în proporție 
de 101,5 la sută, cel al producției-marfă vîn
dută și încasată in proporție de 102,3 la 
sută, iar valoarea produselor realizate peste 
plan s-a ridicat la 25,2 milioane lei. Uni
tățile agricole, cu toate condițiile mai pu
țin favorabile din anul trecut, au livrat Ia 
fondul de stat, printre altele, 200 000 tone 
porumb boabe, din care 60 000 tone peste 
prevederile planului de stat.

Analizind rezultatele obținute, posibilită
țile și rezervele de care dispun unitățile e- 
conomice, plenara lărgită a Comitetului ju
dețean de partid Ialomița consideră că sint 
create toate .condițiile pentru ca planul pe 
anul 1970 să fie realizat și depășit. Răs
punzînd chemărilor lansate de organizațiile 
județene de partid Brașov și Timiș, care 
au fost primite de comuniștii, de toți oa
menii muncii din județul Ialomița cu deo
sebit interes, organizația județeană de par
tid Ialomița s-a angajat, în numele co- 
muniștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, ca, prin folosirea mai bună a ba
zei tehnico-materiale, a experienței acumu
late, să realizeze peste prevederile inițiale 
ale planului următoarele :

în industrie, depășirea sarcinilor de plan 
la producția-marfă vîndută și încasată cu
1,2 la sută. Se vor realiza, printre altele, 
peste plan, 500 000 blocuri ceramice, 500 000 
cărămizi, 1 000 mp prefabricate din beton, 
130 tone confecții metalice, 35 tone fire 
bumbac, 700 tone ulei comestibil, 500 tone 
conserve, 7 000 tone furaje combinate, con
fecții în valoare de 3 milioane lei și alte 
produse, echivalînd în raport valoric cu 24 
milioane lei. în vederea satisfacerii cres- 
cinde a cererilor populației cu mărfuri în 
sortimente tot mai variate, se vor mobiliza 
toate resursele interne pentru obținerea u- 
nei producții suplimentare în valoare de 4,1 
milioane lei, iar pentru export mărfuri în 
valoare de 1 milion lei valută peste preve
deri. Prin îmbunătățirea structurii sortimen
telor in industria locală, introducerea unor 
procese tehnologice moderne în întreprin
derile de interes republican, reducerea con- 

port auto vor crește cu 1 la sută peste pre
vederile planului, iar cheltuielile de exploa
tare a parcului vor fi reduse cu 1,1 mili
oane lei față de plan.

Prin mobilizarea activă a tuturor forțelor 
și mijloacelor, în vederea executării la timp 
și în bune condiții a lucrărilor agricole, or
ganizația județeană de partid Neamț își 
propune să realizeze următoarele obiecti
ve : planul de stat pe anul 1970 privind pro
ducția totală să fie depășit în întreprinde
rile agricole de stat cu 2 la sută la grîu și 
2,7 la sută la porumb, iar în cooperativele 
agricole'cu 2 la sută la grîu, 1,5 la sută la 
porumb, 1 la sută la floarea-soarelui și 3,3 
la sută la cartofi. Producția totală de le
gume va crește cu 5,5 la sută peste preve
derile planului în întreprinderile agricole 
de stat și cu 2 la sută în cooperativele a- 
gricole. Se vor lua măsuri ca efectivele mat
că să crească față de plan cu 4 000 vaci șJ 
300 scroafe.

în anul 1970, pe baza depășirii produc
țiilor planificate, se vor livra suplimentar 
la fondul de stat 400 tone grîu, 200 tone 
porumb, 60 tone floarea-soarelui, 3 000 tone 
cartofi, 300 tone carne, 3 500 hectolitri lapte.

Plenara comitetului județean de partid, 
în numele tuturor comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ, își exprimă 
hotărîrea fermă de a mobiliza toate ener
giile și capacitatea pentru a realiza în mod 
exemplar sarcinile economice din planul 
de stat ce 1970 si angajamentele asumate.

construcții-montaj va fi înfăptuit la finele 
primului semestru în proporție de 50 la 
sută.

în transporturi se prevede ca autobazele 
de specialitate să asigure o creștere a in
dicelui de utilizare a parcului auto cu
I la sută, reducînd în același timp chel
tuielile de exploatare cu 135 000 lei.

în agricultură, un accent deosebit se pune 
pe folosirea cît mai rațională a pămîntu- 
lui, luîndu-se măsuri de sporire în acest an 
a suprafeței agricole cu 300 de hectare 
prin defrișări ; prin organizarea unor ac
țiuni intercooperatiste se va scoate de sub 
influența excesului de umiditate o supra
față de 1500 hectare. Prin folosirea judi
cioasă a forței de muncă și a utilajelor se 
va depăși planul de stat la producția 
globală cu 1 la sută la grîu în întreprin
derile agricole de stat și cu 0,5 la sută 
in cooperativele agricole de producție ; la 
porumb boabe, planul va fi depășit cu 1 la 
sută în cooperativele agricole de producție. 
Se va amenaja suplimentar pentru irigații 
o suprafață de 50 hectare, care va li data 
în exploatare încă în acest an. Prin folo
sirea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
și prin creșterea producției de furaje, planul 
Ia producția totală de carne va fi depășit cu
II la ■ sută în întreprinderile''agricole de 
stat și cu 5 la sută în cooperativele agri
cole de producție. Pe baza creșterii pro
ducției se vor livra suplimentar la fondul 
de stat 285 tone grîu, 320 tone porumb, 
250 tone legume, 120 tone struguri, 107 tone 
carne și 800 000 ouă.

întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii, printr-o mai bună organizare a 
muncii, folosirea întregii capacități a mij
loacelor de producție, vor asigura execu
tarea la timp și de bună calitate a lucră
rilor, realizînd venituri suplimentare de 
500 000 lei, reducînd, totodată, costul plani
ficat al lucrărilor agricole cu 1,5 la sută.

Organizația județeană de partid, toți, oa
menii muncii din județul Caraș-Sevenă 
asigură conducerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicelae Ceaușescu, că vor depune 
toate eforturile pentru înfăptuirea și depă
șirea angajamentelor luate, pentru sporirea 
aportului acestui județ la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă Româ
nia.

sumurilor specifice etc., se vor economisi 
162 tone metal, 1 400 tone ciment, 4 300 tone 
combustibil convențional, iar pentru folo
sirea intensivă a capacităților de produc
ție se va îmbunătăți coeficientul de schim
buri la mașinile-unelte cu 0,3 la sută. De 
asemenea, printr-o mal bună organizare a 
muncii și întărirea disciplinei, productivi
tatea muncii va spori cu 1,2 la sută peste 
sarcina planificată. Toate acestea vor 
duce la realizarea în 1970 a unor beneficii 
suplimentare de 8,4 milioane lei.

In domeniul investițiilor, prin perfecțio
narea organizării, muncii, buna folo
sire a materialelor, ridicarea eficien
ței activității întreprinderilor, se va re
duce consumul de fier-beton, ciment, lemn 
și alte materiale cu 5 la sută, iar prin ac
celerarea ritmului de execuție a lucrărilor 
vor fi date în funcțiune cu o lună înainte 
de termen Filatura de bumbac Slobozia, iar 
cu 4 luni mai devreme 6 000 ha amenajate 
pentru irigații în sistemele Gălățui-Călărași 
și Pietroiu-Ștefan cel Mare.

în agricultură, una din ramurile impor
tante in economia județului Ialomița, oa
menii muncii, sub îndrumarea organizații
lor de partid, își vor concentra eforturile 
în vederea mai bunei gospodăriri a fondu
lui funciar și ridicarea potențialului de 
producție al acestuia. Aplicînd întregul com
plex de lucrări agrotehnice, ei sînt hotărîți 
să sporească producția de porumb față de 
plan cu 3,7 la sută în I.A.S. și cu 5,3 la 
sută în C.A.P. Astfel, în 1970, I.A.S. din 
județ vor realiza în medie 4 200 kg porumb 
boabe la ha, iar C.A.P. 3 800 kg porumb 
boabe la ha. Va spori, de asemenea, pro
ducția medie de floarea-soarelui la 2 100 kg 
la ha în I.A.S. și 1 950 kg în C.A.P. Se 
prevede, de asemenea, creșterea producției 
de sfeclă de zahăr cu 500 kg la ha față de 
plan, precum și realizarea unor cantități de 
legume de 16 550 kg la ha.

în zootehnie, prin utilizarea completă a 
capacității adăposturilor, o mai bună în
treținere și furajare a animalelor, intensi
ficarea procesului de selecție și reproduc
ție a acestora, efectivul de vaci și juninci 
va spori cu 6 500, iar numărul scroafelor, 
numai în C.A.P., cu 4 000. Vor fi termi
nate lucrările de construcție a celor 30 de 
complexe de creștere și îngrășare a por
cilor, cu o capacitate de 5 000 animale fie
care, realizîndu-se pe această cale spori
rea numărului de porcine cu 20 000 peste 
prevederile planului de stat, ceea ce va a

sigura livrarea unor cantități mai mari de 
carne în 1971. In vederea întăririi econo
mice a cooperativelor agricole de produc
ție, valorificării superioare a rezervelor de 
care acestea dispun în județ, se vor or
ganiza 14 asociații intercooperatiste, care 
să cultive in solarii 150 ha legume timpurii 
pentru export, două asociații pentru con
struirea unor complexe .de creștere" și în
grășare a porcilor cu o capacitate de 30 000 
animale fiecare, două asociații pentru în- 
grășarea a 6 000 berbecuți pentru export și 
o asociație apicolă cu 10 000 de stupi. Mă
surile întreprinse, precum și experiența po
zitivă căpătată de unitățile agricole din 
județ vor permite să se livreze în acest an, 
în mod. suplimentar, la fondul de stat, 10 000 
tone porumb, 3 500 tone sfeclă de zahăr, 
2 075 tone floarea-soarelui, 572 tone legume,

CHEMARE
către colectivele tuturor 

unităților de cercetare din tară
(Urmare din pag. I)

A fost finalizată lucrarea dc cercetare 
privind realizarea tehnologiei șj utilajului 
necesar fabricației de țevi cu aripioare 
pentru schimbătoare de căldură, treeîn- 
du-se la producția de serie a acestora. 
De asemenea, a fost realizat generatorul 
de atmosferă controlată, destinat moder
nizării fabricației de cuptoare de trata
ment termic în țara noastră și a fost pre
gătită documentația pentru lărgirea gamei 
de elemente hidrostatice în completarea li
cenței achiziționate din import, reducindu-se 
costul acesteia cu circa 50 la sută.

După documentația realizată de institut, 
a fost introdusă în fabricație de serie in
stalația de preparat mixturi asfaltice, care, 
nemaiimportînflu-se, asigură o economic 
de 36 milioane lei valută.

Angajamentul privind reducerea ciclului 
de cercetare cu 6 000 zile a fost realizat și 
depășit, asigurîndu-se introducerea mai 
devreme în producție a lucrărilor efectuate.

Ia baza angajamentelor luate în anul 
1969, colectivul de cercetători din cadrul 
institutului de la Fundulea a înregistrat 
rezultate bune în domeniul ameliorării 
plantelor, producerii de sămînță și preci
zării tehnologiilor de cultivare a plantelor.

Prin omologarea unor hibrizi de porumb 
se pun la dispoziția unităților agricole noi 
posibilități de sporire a producției. Astfel, 
hibridul dublu 309 asigură o recoltă mai 
constantă și mai mare eu 15 la sută decît 
hibrizii existenți în cultură. Printre hibrizii 
noi mai menționăm 1-1. C. 280 și II. S. 400. 
care depășesc cu 18 la sută, respectiv 20 
Ia sută producția hibrizilor pe care îi în
locuiesc.

In ameliorarea griului s-au . finalizat 
unele din lucrări, propunînd pentru omolo
gare patru soiuri de grîu. Mai precoce, 
mai rezistente la ger, secetă, boli și de 
bună calitate, acestea depășesc producția 
soiurilor cultivate cu peste 10 la sută, ‘îs?" 
vederea generalizării în producție a soiu
rilor existente în cultură a fost produsă 
întreaga cantitate de sămînță elită nece
sară pentru înmulțire.

In domeniu] ameliorării plantelor s-au 
obținut și alte rezultate valoroase, creînd 
noi soiuri de fasole, lucernă, graminee pe
rene și hibrizi de floarea-soarelui, care de
pășesc producția soiurilor existente în 
cultură.

în domeniul cercetărilor pentru elabora-. 
rea tehnologiilor de cultivare a plantelor 
s-au obținut rezultate care permit îmbună
tățirea sistemului de fertilizare, folosirea 
mai rațională a mijloacelor de combatere 
chimică a buruienilor și elaborarea de me
tode filotehnice îmbunătățite specifice noi-, 
lor hibrizi și soiuri

în vederea orientării șl în viitor a între
gului potențial de cercetare științifică spre 
rezolvarea nevoilor majore ale economiei, 
comuniștii, întregul colectiv al Institutului, 
de cercetări chimice — ICECIIIM, Institu
tului de cercetări tehnologice pentru con
strucția de mașini — I.C.T.C.M. și al Insti
tutului de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea cheamă toate unitățile 
de cercetare și catedrele din învățămîntul 
superior să-și mobilizeze resursele umane 
și materiale de care dispun, pentru obți
nerea în 1970 a unor rezultate care să ducă 
la îndeplinirea și depășirea sarcinilor pla
nului anual și cincinal, să creeze condi
ții din cele mai bune pentru transpunerea 
in viață a programului trasat de cel de-al 
X-lea Congres.

In acest context vom orienta activita
tea noastră de cercetare spre valorificarea 
superioară a resurselor naturale de ma
terii prime de care dispune țara noastră, 
elaborarea de noi produse, utilaje și tehno
logii, reducerea consumurilor specifice, 
sporirea contribuției noastre la reducerea 
importurilor de licențe, materiale, scurta
rea ciclului cercetării și valorificarea ra
pidă și completă în producție a rezultatelor.

Colectivul ICECIIIM se angajează ca pe 
baza cercetărilor sale să se realizeze în 
anul 1970 :

— Instalația de ierbicid triazinic la 
Combinatul petro'chimic Pitești în trimes
trul II, cu o capacitate de 2 000 tone pe 
an, produs utilizat în special în cultura 
porumbului, obținîndu-se la atingerea ca
pacității proiectate eliminarea importului 
în valoare de peste 60 milioane lei va
lută pe an.

— Punerea în funcțiune în trimestrul II 
a instalației de oxiclorură de cupru la Uzi
nele chimice din Valea Călugărească, cu o 
capacitate de" 500 tone pe an. Prin aceasta 
se va obține un nou tip de fungicid înlo
cuitor al sulfatului de cupru necesar agri
culturii pentru tratarea viței de vie.

— Intrarea în funcțiune în trimestrul II 
la Uzina „Policolor" a unei instalații cu o 
capacitate de 300 tone pe an, ce va produce 
3 tipuri de rășini epoxi, utilizate la fabri
carea de lacuri pentru acoperiri de piese 
metalice. La atingerea capacității proiecta
te, valoarea producției va fi de 20 milioane 
lei anual.

— Producerea la Fa.brica „Solventul" Ti
mișoara a unul plastifiant polimer, produs 
necesar fabricării tuburilor din policlorură 
de vinii, folosite în construcția tractoarelor 
și autocamioanelor. Prin aceasta se va re
duce importul de tuburi similare în valoare 
de 500 000 lei valută anual sau a consumu
lui. de tuburi de cupru în valoare de 1 mi
lion lei.

— Realizarea în colaborare cu uzinele con
structoare de mașini a 10 noi repere din 
materiale plastice în scopul înlocuirii me
talelor.

— Producerea în instalații existente la 
Combinatul petrochimic Ploiești, Uzina „A- 
zur“-Timișoara și Uzina de medicamente 
București a 400 tone auxiliari pentru pre
lucrarea metalelor, dintre care 3 tipuri noi 
față de cfele asimilate în 1969, ceea ce va 
conduce la o economie de 1,5 milioane lei 
valută anual.

— Fabricarea în instalația existentă la U- 
zina „Colorom" Codlea a 3 tipuri de noi co- 
loranți destinați industriei textile pentru 
vopsirea fibrelor melană ș! de lînă. Prin 
aceasta, In afara sporului de producție, se 
vor realiza economii de 1 milion lei valută 
pe an.

500 tone fasole, 700 tone carne și 14 000 hl 
lapte. De asemenea se vor livra suplimen
tar pentru export 350 tone legume și 440 
tone carne. Mecanizatorii s-au angajat, de 
asemenea, ca prin folosirea rațională a ca
pacității de lucru a mașinilor să execute 
la timp toate lucrările agricole și să re
ducă costul acestora cu 0,5 la sută.

Pe deplin oonștienți de înalta răspunde
re ce le revine în îndeplinirea planului e- 
conomic și a angajamentelor pe. acest a'n, 
în numele comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din județ, participanți! la ple
nara lărgită a organizației județene de 
partid își exprimă hotărirea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru punerea în va
loare a tuturor resurselor, valorificarea lor 
superioară. în vederea ridicării României 
pe noi culmi ale progresului și civilizației.

— Punerea în funcțiune a instalației de 
alchilolamide, produse necesare extinderii 
sortimentelor și îmbunătățirii calității de- 
tevgenților, la o capacitate de 400 tone anual 
la Uzina „Azur"-Timișoara. Economia ce se 
va realiza la atingerea capacității nominale 
va fi de circa 650 000 lei valută pe an.

— Darea in funcțiune în trimestrul IV a 
instalației de emulgator pentru cauciuc sin
tetic cu o capacitate de 1 500 tone efective 
pe an Ia Combinatul petrochimic Ploiești, 
ceea ce va conduce la o economie anuală 
de 1,2 milioane lei valută.

— Intrarea în funcțiune la Uzina „Azur" 
Timișoara a instalației de oleilamidă, pro
dus necesar în fabricarea foliilor de poli
etilenă, eliminîndu-se un import de 800 000 
lei valută.

— Punerea în funcțiune la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele a 
instalației de valorificare a bioxidului de 
sulf din gazele reziduale, după un proce
deu original, lâ una din liniile de acid sul
furic. Prin aceasta, în afară de reducerea 
substanțială a gazelor nocive, se va realiza 
și o producție suplimentară de 2 500 tone 
acid sulfuric anual.

Colectivul institutului se angajează să 
realizeze un beneficiu de 2 milioane lei 
peste prevederile de plan.

Institutul de cercetări tehnologice pentru 
construcția de mașini, pe baza experienței 
acumulate, prin aplicarea rezultatelor cer
cetării științifice, își ia următoarele anga
jamente :

Reducerea sau evitarea importului cu 
24 milioane lei valută în 1970 și 37 mili
oane lei valută în 1971, prin realizarea și 
aplicarea în producție a unor cercetări 
importante, printre care menționăm :

— realizarea unei game tipizate de cup
toare destinate dezvoltării secțiilor de tra
tament termic din uzine ;

— stabilirea tehnologiei de turnare a ci
lindrilor de laminor din oțel, necesari 
Combinatului siderurgic de la Galați ;

— definitivarea tehnologiei și a proiec
telor de utilaje pentru fabricarea filtrelor 
de apă moderne și cu randament superior;

— realizarea de prealiaje utilizate la ob
ținerea fontei cu grafit nodular, în scopul 
îmbunătățirii calității produselor și redu
cerii consumului de metal.

Obținerea de economii la prețul de cost 
și beneficii suplimentare în valoare de 36 
milioane lei în anul 1970 și de 46 milioane 
lei în anul 1971, prin valorificarea unor 
teme mai importante din cele ce se vor 
încheia în această perioadă, din care fac 
parte :

— realizarea prin deformare plastică ■ 
acului flexibil de cale ferată ;

— construcții de schimbătoare de căl
dură din țevi cu aripioare, obținute prin 
laminare ;

— elaborarea fontei cu caracteristici su
perioare pentru fabricația de mașini-unelt» 
cu modificatori realizați de institut.

Realizarea peste sarcinile de plan a unui 
număr de 12 teme de cercetare care inte
resează uzinele constructoare de mașini.

Scurtarea ciclurilor de cercetare-proiec- 
tare pe întregul an cu un număr de 8 000 
zile.

Realizarea și darea In exploatare cu 3 
luni mai devreme a 5 aparate pentru con
trolul pieselor prelucrate, destinate"" unor 
uzine constructoare de mașini.

Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea se angajează 
să realizeze, prin valorificarea rezultate
lor cercetărilor științifice, următoarele :

— Producerea de sămînță Ia noii hibrizi 
simpli de porumb 301 și 400, In vederea ex
tinderii lor în anul viitor în cultură pe o 
suprafață de cel puțin 500 000 hectare. Prin 
această acțiune se va realiza un spor de 
producție a cărui valoare va depăși suma 
de 300 milioane lei.

— Extinderea în producție pe 50 000 hec
tare a unor noi soiuri de grîu, propuse 
pentru omologare, ceea ce va asigura obți
nerea unui spor de producție în valoare de 
15 milioane lei.

_ — Scurtarea cu un an a cercetărilor .pri
vind crearea hibrizilor de floarea-soarelui, 
în vederea valorificării lor mai rapide în 
producție. în acest scop se va organiza, în 
acest an, înmulțirea pe suprafețe mari a 
liniilor consengvinizate, necesare produce
rii seminței hibride. Generalizarea în pro
ducție a hibrizilor de floarea-soarelui care 
asigură ura spor de 30 la sută față de soiul 
cultivat în prezent va aduce un spor 
anual de producție de peste 600 milioane 
lei. Prin această acțiune se grăbește intro
ducerea hibrizilor de floarea-soarelui în 
agricultura țării noastre.

— Depășirea cu 5 la sută a planului de 
producere a seminței cu valoare biologică 
superioară, destinată unităților agricole.

— Sintetizarea tuturor rezultatelor cer
cetărilor științifice în vederea elaborării 
recomandăriloi privind tehnologia de cul
tivare a plantelor, în funcție de condițiile 
specifice fiecărei zone . pedoclimatice.

Pe lingă aceste angajamente, colectivul 
institutului își propune să mai realizeze ur
mătoarele :

— economii la prețul de cost și beneficii 
suplimentare în valoare de 2 milioane lei;

— obținerea unui spor de producție față 
de prevederi de 3 milioane lei ;

— reducerea față de sarcina de plan a 
costurilor de cercetare cu un milion lei ;

— realizarea peste prevederile de plan a 
unui număr de cinci teme de cercetare, care 
vor permite punerea în valoare a unor re
surse din unitățile, agricole.

Toate cele trei institute se angajează ca 
în anul 1970 să-și desfășoare întreaga lor 
activitate pe bază de autofinanțare, prin în
cheiere de contracte cu unitățile economice.

Cercetătorii, inginerii, tehnicienii, labo- 
ranții, întregul colectiv al celor trei insti
tute sînt. hotărîți să depună întreaga lor 
pricepere și capacitate de muncă pentru în
făptuirea angajamentelor, exprimînd prin a- 
ceasta profunda lor adeziune la politica ști
ințifică a partidului nostru, hotărîrea lor de 
a contribui la dezvoltarea multilaterală a 
economiei, la creșterea bunăstării întregu
lui popor.
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Destinul
unui lac

Ana'

An de an, Capitala noastră se !m- 
cu edificii și ansambluri 

.. , premierele edilitare au ajuns 
cotidian și numai în cli- 

răgaz, cînd întocmim 
sau scrutăm viitorul, ne 
revelația substanțialelor 

prin care orașul își îm- 
metamorfozele. Vă soli-

Pitorescul lac „Sfînta 
este cea mai nouă amenajare 
turistică și de agrement din 
Carpați. Pe malul cel mai acce
sibil și însorit al lacului a fost 
construit un debarcader înzes
trat cu 20 de bărci de agre
ment și cu 2 veliere. Aici, iubi
torii sporturilor nautice au ia 
dispoziție și spații de cazare 
într-o confortabilă cabană. In 
curînd, între Tușnad și acest lac 
va fi construit un teleferic. Le- 
gînd cele două puncte de larg 
interes turistic, vizitatorii vor 
străbate distanța peste stînci, 
ape și văi într-un timp foarte 
scurt. Ei vor lua loc în colivii- 
pasager de mare capacitate, pu
țind orivi peisajul prin ferestre
le miniaturalelor „căsuțe", sus
pendate pe cabluri. Pentru ama
torii de ilustrate cu un farmec 
inedit, telefericul își va opri 
mersul în locurile cele mai pi
torești. Nu uitați deci să luați 
cu dv. și aparatele de fotogra
fiat. Cu o singură rolă, vă 
transportați tot peisajul la... do
miciliu.

I Suprave-
| gheați focul!

Nesupravegherea focurilor poa
te provoca incidente dintre cele 
mai grave. Vă puteți convinge, 
încă o dată, citind cele ce urmea
ză. Constantin Nelian, muncitor 
la întreprinderea agricolă de 
stat Hîrșova (Constanța), și-a 
construit, in apropierea locu
inței, o afumătoare. 
din zilele trecute a 
foc o cantitate mare de ru
meguș. Consecința: fumul e- 
manat a pătruns în locuința ți
nui vecin, Sava Bărbuță. In 
urma acestui fapt, doi copii (E- 
lena Bărbuță și Elena Negru) au 
decedat prin asfixiere, iar Sava 
Bărbuță a fost internat la spi
tal, in comă. Un alt caz s-a pe
trecut la Jimbolia. Cetățeanul 
Gheorghe Supu (str. Avram Ian- 
cu 36), a plecat de acasă, lăsind 
încuiați 3 minori. Copiii au a- 
prins focul, l-au alimentat cu 
cărbuni și, în urma oxidului de 
carbon rezultat, micuța luliana, 
in virstă de un an și șapte luni, 
a decedat. Cazurile relatate aver
tizează încă o dată cit este de 
primejdios focul nesupravegheat.

Intr-una 
pus pe

Record
mena

Are un nume ciudat t Fugara 
465. Patrupeda a fost depistată 
în urmă cu doi ani, cînd, dato
rită unei sterilități accidentale,. 
și-a prelungit perioada de lac- 
tație la 900 zile. în acest timp, 
a continuat să dea zilnic cîte 
12 litri lapte. Face parte din lo
tul de vaci — rasa Brună de 
Maramureș — al Stațiunii ex
perimentale agricole zonale Li
vada (județul Satu-Mare). Fu
gara este recordmenă republi
cană — la producția de lapte. 
Recordul ei omologat a fost 
stabilit în cea de-a 5-a gestație 
la peste 10 500 litri lapte. Des- 
cendenții săi — trei tăurași și 
două vițele — își etalează din 
plin însușirile moștenite. Acum, 
Fugara este în lactația a 6-a și 
după mai bine de 140 de zile 
de la fătare, continuă să dea 
zilnic între 20—30 litri lapte 
cu un procent de 4.2—4,3 la sută 
grăsime. Specialiștii stațiunii 
speră că Fugara nu numai că 
își va menține recordul, dar îi 
-,a și „bate". Tot ce se poate.'

bogățește 
noi; pre 
un fapt 
pele de 
bilanțuri 
e dată 
prefaceri 
plinește .________ r_. . _ __
cităm deci, pentru cîteva minute, a- 
tenția pentru ca, împreună, să în
treprindem un tur de orizont prin 
Bucureștiul anului 1970. Informațiile 
pe care, cu amabilitate.; ni le-a pus 
la dispoziție conf. arh. Tiberiu Ricci, 
arhitectul-șef al municipiului, ne 
îngăduie să vă servim drept ghid în 
această scurtă călătorie anticipativă.

Ce ne va oferi anul abia în
ceput ? Zestrea lui bogată, meni
tă să ne ușureze și să ne înfrumu
sețeze viața, să ne umple de mîn- 
drie, își anunță prezența în mai toa
te sectoarele construcției urbane. Se 
vor da în folosință 22 950 de aparta
mente | actualul cincinal se va în
cheia astfel cu un bilanț de 81 520 
de apartamente realizate din fondu
rile sau cu sprijinul statului. Un 
număr de peste 240 000 
de bucureșteni se vor fi 
mutat, în acești cinci ani, 
în casă nouă. De con
strucții de locuințe vor 
beneficia, în 1970, cartie
rele Titan, Sud-Berceni, 
Colentina, în continuarea 
lucrărilor începute. In 
cartierul Drumul Taberei 
vor fi inaugurate încă 
două microraioane : 7 și 
7 prim. Alte blocuri se 
vor grupa în ansambluri 
mai mici, pe terenuri li
bere din perimetrul ora
șului. Dotarea cartierelor 
noi cu obiectivele social-culturale 
necesare se va lărgi. Vor fi construi
te 85 de săli de clasă pentru școli ge
nerale și licee, se vor da în folosință 
864 de locuri în creșe și 260 de lo
curi în case pentru copii. In ansam
blurile Drumul Taberei, Armata Po
porului, Berceni I se va construi 
cîte un complex comercial, iar în Ti
tan vor începe să funcționeze alte 
două asemenea complexe.

Anul în curs va fi rodnic și în 
privința obiectivelor social-culturale. 
Va începe construcția magazinului 
universal ; s-au studiat cîteva varian
te pentru amplasarea Iui în zona ceru- 
trală și urmează ca foarte curînd 
să se facă în această privință alege
rea definitivă. Hanul lui Manuc, 
complet restaurat, va fi pus la dis
poziția . publicului, concomitent cu 
continuarea lucrărilor la. Cramă și 
la Cafeneaua turcească din zona 
„Curtea Veche", cu scopul final de 
a se repune în valoare întregul pe
rimetru de faimoasă tradiție Lip- 
scani-Șelari-Gabroveni.

Institutul politehnic își va deschi
de în clădiri moderne facultățile de 
mecanică și electrotehnică, o dată 
cu inaugurarea noului rectorat. Aca
demia de Studii Economice va lua 
în primire corpul sălilor de seminar 
și al amfiteatrelor ; se va termina 
refacerea aripii centrale a Universi
tății. Se va definitiva finisajul exte
rior al extinderii Institutului de ar
hitectură „Ion Mincu", extindere care 
a și fost dată complet în folosință. 
In parcul Institutului de medicină 
și farmacie va începe construcția 
unui .impunător spital clinic univer
sitar CU- f’000 de paturi și a unei po
liclinici. Acest complex medical, care 
va sluji concomitent atît cerințelor 
asistenței sanitare a populației cit 
și învățămîntului superior de spe
cialitate, va fi înzestrat cu cea mai 
modernă aparatură de diagnostic și 
tratament Numeroase alte edificii 
bucureștene destinate ocrotirii sănă
tății își leagă istoria de anul 1970 : 
noul pavilion, cu 300 de paturi, a) 
spitalului de urgență „I. C. Frimu" 
va fi complet terminat j pentru 
cei care își vor petrece convalescența 
la spitalul „Berceni" se vor construi 
spații pentru 500 de paturi; în ca
drul spitalului „Dr. Marinescu" se 
construiește un pavilion de' neuro
chirurgie. în sfîrșit, în cartierul Ti
tan se va da în folosință o mare po
liclinică. Alături de serviciile poli-

clinicii — în specialități paralele pen
tru copii și adulți și asigurînd 1 900 
consultații pe zi în condiții optime 
— vor funcționa aici serviciile de 
dispensar pentru patru circumscripții 
sanitare. Policlinica va fi, de aseme
nea, înzestrată cu laboratoare bine 
utilate, servicii de radiologie, stoma
tologie. balneofizîoterapie, cultură 
fizică medicală, iar pentru diagnos- 

cutic va dispune de un staționar 
50 de paturi pentru adulți.

Peste cîteva luni, la Otopeni,reste cîteva luni, la Otopeni, va 
Intra în regim continuu de exploa
tare noul Aeroport internațional. 
Deși se situează în categoria aero
porturilor de capacitate mică, acest 
nod aerian se numără printre cele 
mai bine echipate, printre cele mai 
moderne din categoria sa. Totodată, 
dacă din punct de vedere al rezol
vării funcționale nu s-au adus ino
vații — funcția fiind practic deter
minată de condițiile traficului in
ternațional, aceleași peste tot — se 
poate spune însă că, în privința con
cepției de ansamblu, a soluțiilor 
plastice, volumetrice și spațiale, ae-

rămase libere, numărul 
mind astfel să crească 
box, ca să ne referim 
xemplu, vor putea fi 
16 700 de spectatori).

O atenție deosebit” 
tinderii .. .. __ ,
de odihnă și agrement, 
jarea Parcului 
Parcului central 
continuă. Apoi, lucrările, anunțate 
încă de anul trecut, vizînd amena
jarea salbei de lacuri din nordul Ca
pitalei, vor fi duse mai departe. A- 
iături de cele patru lacuri asa
nate și frecventate ca locuri de 
agrement — Băneasa, Herăstrău, Flo- 
reasca și Tei — au fost „atacate" 
încă patru : Grivjța și Străulești la 
vest. Pantelimon și Cernica la est. 
In final, această impresionantă ope
ră de sistematizare, care se va nu
măra printre titlurile de prestigiu 
ale urbanismului bucureștean. va 
însuma 16 lacuri, întinse pe o lun
gime de 55 km. Urmările asupra mi
croclimatului local, sporul de spații 
verzi amenajate, echipate cu baze 
sportive și de agrement, foloasele de

locurilor ur- 
(meciurile de 
la același e- 
urmărite de

atenție deosebită se acordă ex- 
spațiilor verzi, a zonelor 

Amena- 
tineretului și a 

din cartierul Titan

(Urmare din pag. I)

Au tras
obloanele

nr.

© 22 950 de apartamente ® Spitalul 
clinic universitar cu 1 000 de paturi 
® Sala polivalentă de sporturi cu 12 000 
de locuri de pe dealul Arsenalului

® 1 milion mc de apă pe zi

care cetățenii municipiu
lui vor beneficia sînt con
siderabile.

Edilii își îndreaptă 
in- 

nevăzută 
acest motiv

La unitatea de desfacere
217 ,,Legume-fructe“ din stra
da Nerva Traian 108 (sectorul 4, 
București), erau gestionari, pină 
de curind, Florea și Elena Decu. 
Acum li s-a desfăcut contractul 
de muncă. Motivul 7 Confun- 
dînd magazinul ce le era încre
dințat cu o... proprietate per
sonală, ei au refuzat echipelor 
de control obștesc accesul în ma
gazin. De același „tratament" au 
avut parte și reprezentanții In
specției comerciale de stat (ges
tionarii aveau în magazin măr
furi a căror proveniență n-o pu
teau justifica legal !). Organele 
de resort au analizat faptele ce
lor doi și au hotărît, in conse
cință, ca nici dumnealor să nw 
mai aibă acces în magazin. Doar 
In calitate de cumpărători. Ceea 
ce... schimbă datele problemei.

Alcoolul
la volan

Tn dimineața zilei de 21 ia
nuarie, pe șoseaua Sibiu—Pălti
niș, la podul de piatră de peste 

,apa Steozei, s-a petrecut un 
----- accident de circulație, 

j ■ " i autoturis- 
l-Sb-1639 (proprietatea 

circula, dinspre

grav
Iată împrejurările i 
mui 
I.M.A.-Sibiu), ..
Păltiniș spre Sibiu. Șoferul, Leon 
Opriș, se afla sub influența bău
turilor alcoolice. El n-a observat 
parapetul podului din curba șo
selei. continuîndu-și drumul în 
linie dreaptă. Mașina a dărimat 
balustrada podului și s-a răstur
nat în rîu de la înălțimea de 
i m. Șoferul și încă o persoană 
s-au înecat, iar un al treilea pa
sager a scăpat ca prin minune 
cu viață. Concluziile se desprind 
lesne.

Rubricd redactata de >
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

stadiu evoluat al conștiinței de neam 
— rod al acumulării lente a seco
lelor de pînă atunci, o formă de 
luptă pentru cultură, pentru nevoile 
spirituale comune ale poporului în
treg.

Pe plan politic, se poate spune că 
marile personalități 
au fost lancu 
Ștefan cel Mare, 
s-au înălțat pe culmi sprijiniți pe 
solidaritatea de neam a oștilor pe 
care le-au condus. In fața primej
diilor comune, puterile s-au înmulțit, 
s-au simțit formînd un corp unitar, 
prin moștenirea comună pe care o 
dădea trecutul și prin acea legă
tură puternică a limbii. Și răspun- 
zînd aceluiași imperativ, exprimat 
în același grai, prin aceeași coman
dă militară, legăturile s-au verificat 
și s-au consolidat.

Un moment de culme, esențial pen
tru dezvoltarea ulterioară a conști
inței naționale, a fost acela realizat 
la 1600. Domnia lui Mihai peste „Ar
deal, Țara Românească și toată Mol
dova" a fost o epopee de dimensiuni 
unice în tot trecutul Unirii poporu
lui român. Privită prin prisma sta
diului de dezvoltare a societății ro
mânești de la sfîrșitul secolului 
XVI, și a societății europene în gene
re, „Unirea" celor trei țări sub scep
trul viteazului Voievod nu apare, fi
rește. decît ca afirmarea unui orga
nism feudal, închegat din nevoia de 
apărare în fața unei primejdii covîr- 
șitoare. Dar ea a constituit o mare 
experiență care a deschis noi per
spective în istoria națională. Măreția 
faptei lui Mihai și-a făcut loc trep
tat și stăruitor în conștiința româ
nească, pînă cînd în secolul XIX a 
devenit far luminos, program și sim
bol activ al luptei pentru unire și 
independență.

Solidaritatea dintre români s-a a- 
firmat în conștiința națională, cu 
toate atributele sale de ordin poli
tic și social, atunci cînd, forțelor 
materiale și spirituale existente, li 
s-au adăugat impulsul dinamic al pro
gresului economic, nevoia lărgirii 
și asigurării unei piețe unitare, a 
modernizării modului de producție și 
de viață însuși. Mai slabe la începui 
de veac, dar crescînd în vigoare de 
la deceniu la deceniu, cerințele obiec
tive ale realităților economice noi 
aduc pe arena vieții politice și so
ciale românești tendințe manifeste 
de înlăturare a desuetului eșafodaj 
feudal

In procesul de transformare care 
se împlinește inevitabil pe coordo
natele evoluției firești ale societății, 
conștiința națională devine o forță 
dinamică Prefacerea acestei conști
ințe și răspîndirea ei se fac acum 
voit și continuu. Ea se afirmă astfel 
ca o doctrină, o problemă de drept

românești, cum 
de Hunedoara, 
Mihai Viteazul
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In materie de vise, la 
mine, nu știu din ce cau
ză, s-a creat un reflex. 
De cîte ori măninc seara 
iaurt fără să suflu-n el 
visez usturoi. Dacă aș 
visa usturoi pur și sim
plu n-ar fi mare 
Dar usturoiul ăsta 
sez legat de niște 
nalități. Mincind 
fără să suflu în el, l-am 
visat pe Napoleon la Wa
terloo nu mincind bătaie, 
ci usturoi. Iar pe Sfintul 
Pantelimon, fratele Sfîn- 
tului llie (aducător de 
trăsnete) l-am visat nu 
o dată vînzind in Piața 
Chibrit usturoi cu 2 lei 
căpățîna. Nu mai depar
te, săptămîna trecută, 
cînd a trebuit să iau sea
ra tetraciclin cu iaurt, 
mi-a apărut în vis șofe
rul meu. care mă întreba : 
„Aveți nevoie de usturoi? 
Vă fac rost cu 8 lei kilo
gramul". A doua zi l-am 
rugat pe șeful garajului 
să-l mute pe un autoca
mion de 10 tone.

Să crească pe mormân
tul meu. în loc de liliac 
usturoi (să-l vindă urma
șii mei cu 500 de lei ki
logramul). dacă in cele 
urmează voi exagera 
ceva.

La Rm. Vilcea am 
juns după închiderea bu
fetului de la noul și, să-i 
zicem, frumosul hotel. 
Bufetiera plecase și, vă- 
zîndu-mă înfometat, fata 
de la recepție mi-a oferit 
două 1____ _ :.
proprietate personală, 
care ' 
aia.

A 
nire 
deț. 
prezentat si. după urările 
de bun venit și bun gă
sit, am fost întrebat:

— Cum ați dormit In 
noul nostru hotel ?

— Cu intermitențe. Am 
mincat iaurt aseară și-am 
visat usturoi.

— Cum ați visat ustu
roi 7— Ca-ntotdeauna, le
gat de-o personalitate. 
Baiazid mina de la spate 
niște căței de usturoi care 
lătrau. Ceea ce m-a de
ranjat însă mai mult, a 
fost faptul că...

— Tovarășe, noi am fă
cut anchetă în legătură 
cu usturoiul ăsta. Să știți 
că nu-i chiar așa.

— Ce nu e chiar așa 7
— Povestea cu ustu

roiul !... N-au fost 300 de 
kilograme, ci numai 200 
și... A fost confiscat si. 
dacă omul a adus actul de 
producător, s-a dat dispo
ziție să-i fie restituit și 
să-l vindă sănătos.

Pentru prima dată 
m-am bucurat că am 
mincat iaurt fără să su-

lucru, 
îl vi- 
perso- 

iaurt

ce 
cu

fiu în el. Am aflat 
nou.

— Eu întotdeauna 
sez usturoiul legat 
personalitate. De 
asta am uitat numele 
sonalității. Vreți să 
ajutați ?

— E adevărat că... 
nu are nici o vină.

— Cine n-are nici o 
vină ?

— Personalitatea de care 
amintiți are funcție ma
re !... Domnia sa n-are 
nici o vină. Tatăl dumnea
lui a venit la Rm. Vilcea 
cu cîteva sute de kilogra
me de usturoi să-l comer
cializeze. E producător. El 
a făcut usturoiul, el îl 
vinde...

Istoriografii trebuie să 
mai facă cercetări in le
gătură cu bătălia de la

l>i- 
de-o 
data 
per- 
mi

dar

ca-

oas-
Sau 

de

altă Volgă la Călimănești, 
la depozitul Vinalcool-Că- 
ciulata. L-au dus la 
mera de oaspeți...

— Au o cameră de 
peți pentru usturoi 7 
pentru că era usturoi 
soi... Și ?

— Aurel Brătescu, șeful 
depozitului Vinalcool de 
la Căciulata, l-a pus in 
vinzare... cu 55 de lei ki
logramul...

— Era usturoiul vreunei 
întreprinderi comerciale 
de stat 7

— Nu, era al bătrinului. 
Și bătrînul producător era 
tatăl tovarășului...
- Și ?...
— Și cînd usturoiul a 

început sâ se vindă, Mi
liția a aflat și l-a confis
cat.

Eu mă deplasasem la

Usturoiul

e om 
să-mi 

duc
Cu

Rm. 
bine 
tîrg,

— Mult.
— L-ai vindut ? Unde ?
— Băiatul meu 

mare. L-am rugat 
dea o mașină să mă
cu el la Rm. Vilcea. 
usturoiul.

— De ce tocmai la 
Vilcea 7 Nu era mai 
să fi mers undeva la 
la piață 7

— Nu, că la Vilcea se 
fac fructe și... Băiatul meu 
are oamenii lui pe acolo, 
îmi vină ei usturoiul 
și-mi trimit mere. Nu fac 
comerț cu fructe. Pentru 
casă. Ieri am primit o ladă 
cu mere care mi-a tri
mis-o tovarășul Brătescu.

— Dacă Vinalcoolul, a- 
dică Aurel Brătescu ăsta, 
nu-ți mai trimite nici ba
nii, nici fructe 7

— Cum să nu-mi trimi
tă 7 Nu-l spun lui fiu- 
meu 7 Fiul meu Traian e 
șeful lor. Dacă se pun rău 
cu el...

— Nea Anghele, pe șo
ferul de pe Volga, cu ca
re te-ai deplasat, 
îl cheamă 7

— Cum i 
la mine : 
Ia mă și 
tini I Că 
ajutător.

Am luat 
pățîni de usturoi, m-am 
dus acasă și vă jur, pe ce 
vreți, că pentru prima 
dată în viata mea am gă
sit a doua zi de dimineață 
pantofii făcuți cu cremă 
și lustruiți. Cu toate că 
seara n-am mincat iaurt, 
am visat tot usturoi.

★
Ieri am cerut audientă 

la tovarășul ministru ad
junct al industriei ali
mentare, Traian Zaharia.

— Ce părere aveți des
pre slugărnicia lui Petru 
și Pavel 7

— Care Petru și Pavel?
— Pardon. I-am visat i 

pe cei doi sfinți cultivind 
usturoi. Voiam să vă în
treb ce părere aveți des
pre slugărnicia lut Petre 
Pîrvu, directorul adjunct 
de la Combinatul indus
triei alimentare Rm. Vil
cea. si a inginerului șef 
Dumitru Roman, aflati in 
subordinea dv., care s-au 
făcut negustori de ustu
roi 7

— Acum aflu 
asta.

— Vă amintiți 
fost mașina dv. 
de 16, 17, 
cembrie 7

— Să ne uităm In docu
mente...

M-am uitat în acte și 
mașina, conform ordinului 
de serviciu nr. 2 795, conta 
plecată în interes de ser
viciu la Teleorman, Vilcea 
și Sibiu.

Parcursese 2 080 de ki
lometri 1

cum
II cunoști 7 

nu, vine des pe 
Pavel Burtică... 
tu două căpă- 
poate n-ai lotI® fi fi ®ui taticu cele două câpreocupările și spre i 

irastructura — nevăzu 
și, pentru 
mai puțin spectaculoasă. 
Un mare 
crări sînt _ 
pării orașului cu rețelele 
magistrale necesare : 
naiul colector CI va 
continuat din zona 
dustrială „23 August" spre 
șoseaua Pantelimon-Co- 
lentina ; conductele 

termoficare vor fi direcționate 
la C.E.T. 
dești-Bulevardul 
cului-Colentina ; 
fierului Drumul 
microrâioanele 7 
lungire spre .C.E.T. Vest-Militari. La 
cei 750 000 mc de apă potabilă — de
bitul zilnic al zilelor de vîrf din 
anul trecut — se va adăuga debitul 
de 260 000 mc al stației Roșu j se 
vor continua lucrările la stația de 
pompare „Nord", astfel îneît, la 
sfîrșitul lui 1970, Capitala va putea 
dispune, într-o singură zi, de circa 
un milion mc de apă I

Avem în față, după cum spuneam, 
un an rodnic, la împlinirea căruia 
sîntem chemați să ne aducem cu toții 
contribuția. Căci succesele pe care le 
prevestim aici nu materializează nu
mai efortul proiectanților și al cons
tructorilor, grija gospodărească a 
edililor, ci înglobează și o parte a 
muncii noastre, a tuturor. Sîntem le
gați de aceste succese nu numai ca 
viitori beneficiari, dar și ca investi
tori, cu răspunderi depline.

volum de lu- 
afectate echi-

ca- 
fi 

in-

ți-

borcane cu iaurt. 
' ' . ‘.pe 

l-am folosit in seara

Foileton de Nicuță TĂNASE

ss

Rm. Vilcea cu o delega
ție de la Institutul me
teorologic ca să studiez 
proveniența fulgilor de 
zăpadă care in acele zile 
cădeau în bie. Pentru că 
îmi văzuse in mină din 
cauza iaurtului, pleașca 
asta, m-am interesat și la 
Miliție :

— De ce ați confiscat 
usturoiul producătorului 
Anghel Zaharia 7

— Pentru că făcea spe
culă cu el și era adus cu 
niște mijloace de locomo
ție dubioase. Usturoiul 
era insofit de două Volgi...

— De ce ați oprit cer
cetările in legătură cu ?...

— Așa am primit dispo
ziție de la județ. Omul cu 
usturoiul cică e tată de 
om mare și... avem rezo
luția pe dosar.

Tot din cauza iaurtului 
pe care l-am mincat în 
seara aia fără să suflu în 
el, m-am deplasat în 
muna Putineiul, satul 
duleasa, Teleorman.

— Nea Anghele. cit 
mint ai 7

— Mă băiete, am 
ari și am pus usturoi 
pe el.

— Și cit ai scos 7

Waterloo. Eu. după cum 
vedeți, am niște vise rea
liste.

— Tovarășe, eu visul 
cu usturoiul nu l-am dus 
pină la capăt. Dacă 
vreți...

— -Problema stă astfel: 
luat măsuri, i-am 

pe tovarășii,

povestea

pi-
fl,35

3

doua zi aveam intîl- 
cu tovarășii de la ju- 
La ora fixată m-am

co- 
Bă-

au ei cu 
l-am vi-

cine i-ați... 
directorul adjunct

unde a 
in zilele 

18 și 19 de-

tatăl to-

18.

„I.L. Caragiale" 
Coana Chirița — 
Al patrulea ano-

soliști, cor șl or- 
Sebastian Bach.
Răpirea din seral

roportul Otopeni este o lucrare de o 
certă originalitate.

Sfîrșitul acestui an va aduce pre
miera mult așteptată a hotelului „In
tercontinental". Teatrul Național, si
tuat în același ansamblu, se va apro
pia și el de „luminile rampei". La 
Centrul de televiziune se va termi
na și cel de-al treilea studiou — cel 
mai mare, cu suprafața de 800 mp — 
ca și studioul de muzică pentru în
registrări de înaltă calitate. Va fi 
dat în folosință corpul tehnic redac
țional, pentru montaj și decupaj de 
film televizat, necesar jurnalelor și 
actualităților. Va începe înălțarea 
corpului pentru producția de film 
de 16 mm pentru televiziune.

Iubitorii de sport vor avea cîteva 
prilejuri de satisfacție. Evenimentul 
cel mai important îl va consti
tui deschiderea șantierului pentru 
sala polivalentă de pe Dealul Arse
nalului. Acest grandios edificiu, am
plasat față în față cu intrarea din 
strada Uranus la stadionul „Repu
blicii", va putea adăposti în tribu
nele sale 12 000 de spectatori. Sub a- 
coperișul suspendat pe cabluri, cu o 
deschidere de 100 m, se vor putea 
desfășura întreceri de box, volei, 
handbal, baschet, tenis și hochei, 
spectacole cu mari ansambluri sau 
mari reuniuni publice. Tn cazul în 
care arena sportivă va ocupa doar o 
porțiune redusă a terenului—la galele 
de box, de pildă — se vor amena
ja pentru spectatori șl suprafețele

Sud-Vitan către 
Muncii-șoseaua 
termoficarea 
Taberei va include 
și 7 prim, cu pre-

Arh. Gh. SASĂRMAN

te.

.

Sf

g
■

■■

Sala polivalentă de sporturi, cu 12 000 locuri, de pe dealul Arsenalului (machetă)

public despre stat și națiune. Noile 
forțe se vor stâpîne, libere, într-un 
stat național, cu o viață politică pro
prie și concentrînd, sub o singură 
stăpînire națională, pe toți membrii 
națiunii

In . .........................................
sau 
1791, 
nistă _ . __
zat toate vrerile poporului român de 
emancipare socială, de libertate și 
unitate. Iobăgimea însăși a imprimat 
luptei ei ua caracter național, prin 
masivitatea românească a răsculați- 
lor. Programul politic cuprins în in- 
scripțiunea „Horea rex Dațiae" a- 
plicată pe sigiliul atribuit conducă
torului răscoalei de la 1784, ca și in
terpretările date mișcării de către 
contemporanii ei, reflectă în primul 
rînd temerea de care erau cuprinși 
asupritorii în fața unor asemenea 
perspective. Ele au rodit în schimb 
în conștiința poporului și l-au înăl-

Suplex Libellus Valachorum 
memoriul transilvan de la 

ca și în activitatea ilumi- 
a Șccalei Ardelene s-au sinteti-

U N
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țat pe martirul de la Alba Iulia în 
rîr.dul ctitorilor Unirii celei Mari.

Concentrată pe căi multiple, din 
toate țările române, ideea unității 
cîștiga din ce în ce mai multe forțe. 
Sprijinită pe un puternic soclu cultu
ral, mișcarea trece la acțiuni cu sco
puri și programe definite, în dece
niile trei și patru ale secolului tre
cut.

Avînd o guvernare națională și o 
administrație asemănătoare, Unirea 
Principatelor, Moldova și Muntenia, 
era mai ușor de înfăptuit. A și con
stituit, în consecință, un obiectiv 
preeminent în perspectiva largă vi- 
zînd unificarea statală a celor trei 
țări române.

Rapoartele consulilor britanici și 
francezi rezidenți în Principate vor
besc cu amănunte despre intensita
tea spiritului unionist din Moldova 
și Muntenia Și tot atunci documen
tele diplomatice austriece și actele 
secrete habsburgice confirmă exis
tența legăturilor strînse ale româ
nismului sau daco-românismului p< 
ambele eline ale munților de-a lun
gul secolului XIX și pînă la desăvîr- 
șirea statului unitar Suita întreagă 
de acțiuni, planuri și inițiative co 
mune — culturale sau politice, tai
nice sau pe fată - sînt îmbrățișate 
cu egal avînt de o parte și de alta 
a Carpaților. ca și de o parte și alta 
a Milcovului.

Numai considerente de ordin tac-

«

tic au impus evitarea includerii Uni
rii în programele oficiale ale Revo
luției, la 1848. Faptele și mărturiile 
desfășurării revoluției dovedesc însă 
intensitatea și permanența preocupă
rii. Să evocăm, între atîtea date și 
aspecte cunoscute astăzi, un moment 
pe lîngă care s-a trecut de atiiea 
ori fără a i se sublinia și această 
importanță meritată. Iată ideea soli
darității și unității celor 8 000 000 de 
români, așa cum apare ea fără echi
voc în însuși textul Proclamației de 
la Islaz : „Poporul român declară as
tăzi în fața lui Dumnezeu și a oa
menilor că,1 dacă proclamația sa se 
vede pretutindeni insuflată de spiri
tul păcii, dacă ei (românii) nu vor
besc într-un ton amenințător și se 
țin pe drumul legilor și al tractate
lor, aceasta învederează caracterul 
lor cel pravilnic și sufletul lor ce 
deopotrivă adoră libertatea și a lor 
și a altor nații, ce voind a se reîn
tregi în drepturile lor, știe a respecta

REA

naționale 
unitate a 
a rămas 

pe

pe ale altor nații. Aceasta îi face a 
vorbi astfel iar nu frica : căci sînt o 
nație mai mult de opt milioane su
flete și, la orice invazie din afară 
ce le va amenința libertățile, fiecare 
va ști a-și apăra vetrele, și străinul 
în cele din urmă, la orice nenoro
cire, va putea cutropi numai pă- 
mîntul, dacă va dormi Dumnezeu, 
iar nu și oamenii. Nici un român 
nu va mai trăi după moartea inde- 
pendinții patriei sale".

In glosarul comorilor 
însă, expresia istorică de 
întreguliji popor, la 1848,
omonimă cu marele legămînt de 
Cîmpia Libertății de la Blaj.

Fără a capitula în fața opreliști
lor și ale vicisitudinilor istoriei, fără 
a părăsi o clipă „încrederea în vii
torul României, una, mare și nedes
părțită" — cum sună și Manifestul 
din 1850 către Popor — după Revo
luție, ’ lupta pentru realizarea statu
lui român modern s-a concentrat pe 
etape. Pentru „visul de aur a ro- ' 
manilor", deceniu) care s-a scut» 
pînă la 1859 a reprezentat o încor
dare maximă pe toate planurile 
„Sub marele și nobilul steag al Uni
rii", stăruințele de peste graniță ale 
revoluționarilor exilați, de a cîștiga 
opinia progresistă europeană pentru 
cauza Principatelor, se uneau cu ac
țiunea susținută și organizată in 
țară, intr-un unison suprem.

noi am 
criticat 
i-am...
- Pe
- Pe---------------------- ,

Petre Pîrvu. pe inginerul 
șef Dumitru Roman, Ei 
sînt conducătorii Combi
natului nostru de indus
trie alimentară.

— Ce legătură 
usturoiul pe care 
sat eu 7

— Păi bătrînul, 
varășului, la ei a dus us
turoiul.

— Cu ce 7
— Cu Volga nr. l-B-607 

proprietatea Ministerului 
Industriei Alimentare. 
Nouă saci cu usturoi.

— Și bunii și priceputa 
dumneavoastră tovarăși 
care lucrează, pe cit în
țeleg, in comerțul de stat 
— tovarășii Pîrvu și Ro
man — ce-au făcut cu 
usturoiul ?

— L-au acompaniat cu

unanimă exprimată 
Ad-hoc din 1857 a 
la conferința de la 

In ter-

Dar voința 
prin Adunările 
fost nesocotită 
Paris a Puterilor garante, 
menii Convenției de la 7/19 august 
1858, impusă poporului român drept 
constituție, noul stat trebuia să 
poarte numele de Principatele Unite 
Moldova și Țara Românească, să aibă 
doi domnitori și două guverne deo
sebite... Erau concesii minime care 
arătau imperios că, mai presus de 
legi și acte internaționale, Unirea 
nu mai putea fi decisă decît prin ho- 
tărîri proptii și acțiuni interne.

Dînd ascultare 
istoriei, poruncii 
lui, votul de la 
a însemnat astfel 
exprimarea năzuinței întregii națiuni, 
protestul plebiscitar împotriva ames
tecului străin, biruința progresului 
asupra regimului învechit, semnul 
emancipării sociale și politice. „Ac
tul energic al întregii națiuni ro
mâne". cum l-a numit Mihail Kogăl- 
niceanu. preluda totodată indepen
dența, cîștigată cu arme și sînge Ia 
1877, și întregirea ce avea să se îm
plinească la 1 decembrie 1918.

Căci, folosind cuvintele inlernun- 
țiului Austriei de 1a Constantinopol 
din 1857, nimeni nu putea să creadă 
că pasul s-ar mai fi oprit aci. „Ar fi 
contra naturii umane I Românii — 
accentua în realista sa prevestire 
ambasadorul habsburg — vor consi
dera suveranitatea Porții o rușine și 
o nedreptate ; ei vor socoti țara lor 
prea mică; vor aspira la un stat 
independent...".

Cit a fost de puternic ecoul Unirii 
în Transilvania se poate tălmăci prin 
ceea ce întruchipa in sine portretul 
primulu’ domn al Principatelor U- 
nite, Alexandru loan Cuza, așezat în 
casele de peste ițluriți lîngă primul 
ctitor al României unitare, lîngă 
Mihai Vodă Viteazul 1

Unirea din 1859. care a așezai 
la temelia statului național unitar tot 
trecutul acestui popor, a călăuzit și 
mergerea lui înainte pe drumul de
săvârșirii unității statale. A impri
mat României moderne ritm evolu
tiv, deși nu fără meandre, a deschis 
drum mai larg transformărilor bur
gheze, a sporit energiile pentru noi 
dezvoltări economice, a îmbogățit 
sensul și caracterul luptei sociale, a 
intensificat și extins legăturile co
merciale ; a înflorit cultura, arta și 
știința a întărit prestigiul politic al 
țării peste hotare, a îmbărbătat pe 

la 1877 și 1916
imp inirea sorocului, prin 
și lupta unanimă, s-a în- 
stăpină a neamului întreg 
Iulia, orașul in care cu 319

poruncii ceasului 
ferme a poporu- 
24 ianuarie 1859 
triumful cauzei.

O Filarmonica de stat „George Enes- 
ou" (Ia Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor Mircea Crls- 
tescu. In program : „Mathăus Passion"
— oratoriu pentru " " 
chestră de Johann 
0 Opera Română :
— 19,30.
0 Teatrul Național 
(sala Comedia) :
19.30, (sala Studio):
timp — 19,30.
e Teatrul de comedie : Mandragora
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Moartea lui Danton — 20; (sala din 
str. Alex. Sahla): Purlcele din ure
che — 15: Sfîntul Mitică Blajinnl — 
20.
0 Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Othello — 19,30; (sala Studio): 
Dialog despre dragoste
0 Teatrul 
bita sa — 
0 Teatrul
19.30.
0 Teatrul 
terminată
0 Teatrul „ 4 aci
lea Victoriei) : Miu Cobiul — 17; (sa
la din str. Academiei): Bandiții din 
Kardemomme — 17.
0 Studioul I.A.T.C. „I.L. Caraglale": 
Astă seară se Improvizează — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : Mazel — 
tov 1 - 19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy): Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174): Nicuță la Tănase — 
19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie : 
„Ion Vasilescu" : București Variett — 
19,30.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
0 Ansamblul folcloric „Perlnlța" (la 
Sala Palatului): Romanțe șl cîntece 
de pahar — 20.
0 Circul de stat ■ Rapsodia suedeză 
— 19.30.

20.
Mic : Primarul lunii șl iu- 
premleră — 20.
Giulești : Geamandura —

„Ion Creangă": Poveste ne- 
— 9,30.
„Țăndărică" (sala din Ca-

Î; Noile aventuri ale râzhunătorllort 
NFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 

15,30; 18; 20,30.
• Corabia nebunilor: BUZEȘTI — 
15,30; 19.
• Valea păpușilor: BUCEGI — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15.
o Beru șl comisarul San Antonio: 
UNIREA - 15,30; 18.
• Liniște și strigăt: UNIREA — 20,15. 
O In împărăția leului de argint: 
LIRA — 15,30; ‘‘
• Colina: LIRA — 20,30.
• Mărturia: DRUMUL SĂRII — 16: 
17,30; 20.
o Omul, orgoliul, vendetta: FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,15.
• Prieteni fără grai: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLACARA — 15,30; 18; 
20.30.
• Becket : COTROCENI — 15,30; 19. 
e Vă place Brahms 7 : VOLGA — 10 
—15 în continuare ; 17,45; 20,15;
e La nord prin Nord-Vest: VIITORUL 
— 16; 19.
O Bătălia pentru Roma : GLORIA — 
9; 12,30; -- ----- -- '
12,30; 16;
continuare ; 19.
• Băieții din strada Păi :
— 15,30; 18.
o La ora 5 după-amlază :
— 20,30.
9 Blow-Up : POPULAR —
20,30.
• Răzbunarea haiducilor : MUNCA 
— 16; 18; 20.
o My fair lady : ARTA — 9,30—15,45 
în continuare; 19.
• Tinerețe fără bătrîncțe : VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.
• Femeia îndărătnică : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
O Iubirea strict oprită : PP.OGRE- 
SUL — 15,30, 18.
• Un om pentru eternitate : PRO
GRESUL — 20,15.
0 Atentatul de la Sarajevo : PACEA « 
— 15,45: 18; 20,30.
• La război, ca la război : COS
MOS — 15,30: 18; 20.15.

1G; 19,30, AURORA — 9,15;
19,30, TOMIS — 9—15,30 în

MOȘILOR

MOȘILOR

15,30; 18;

t V

PROGRAMUL I

cinema
o Urmărirea : PATRIA - 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Păcatul dragostei : BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. EXCEL
SIOR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21, 
MELODIA — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30;. 
20,45, MODERN - 9,15: 11.30: 13,45: 
16;
• 1

17,00 — Emisiune tn limba germană. 
18,05 — „Cheia orașului" — emlsiune- 

' concurs pentru tineret, reali
zată în colaborare cu Biroul 
de turism pentru tineret al 
C.C. al U.T.C. Participă echi
pele reprezentative ale orașe
lor Timișoara și Ploiești — 
Transmisiune din Timișoara. 
Examinator Mihal Florea.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20

tării uc 
eroii de

Și la 
voința 
scăunai 
la Alba 
ani în urmă intrase o dată cu voie
vodul tuturor românilor

Ridicată astăzi pe culmile însorite 
ale României socialiste. Unirea stră- 
juie, apără, se simte apărată.

8.30; 11;
8,30 

MODERN ■ 
, 18,15; 20,30.
Simpaticul domn R: REPUBLICA 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21.
Reconstituirea: LUCEAFĂRUL —
11.15; 13.30; 16; 18.15, 20,45.
Călugărița: CAPITOL - 9: 12,30; 

16.15; 19.45.
O într-o seară, un tren...: FAVORIT 
— 10; 13: 15,30; 18; 20.30.
Winnetou în Valea Morțif: VICTO

RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, 
DACIA — 8,30—20 în continuare, 
0 Viață dificilă: CENTRAL - 8.30; 
11; 13,30; 16; 18.30: 21.
© Băieții în haine de piele: MIORI
ȚA _ 9,45: 12; 15.15; 17.30; 20.
a Orașul visurilor: LUMINA — 
9—15.45 în continuare; 18,15: 20.45.
0 Program pentru copii: DOINA — 
9: 10.
M I.ucial DOINA - 11.30: 14.30; 17,30: 
20.30.

In genunchi mă întorc la tine: CI
NEMATECA (sala Union) — 10;
12; 14. 
a însemnări 
domnișoară 
Arta epocii

toamnă; Stimată 
Grădina publică;

_    ... piatră; Fascinații: 
TTMPUTU NOI - 9—21 în continuare. 
« Taina leului: GRTVIȚA - 9.15; 
11,30; 16; 18,15; 20,30. FLAMURA - 
9; 11,15: 16: 18,15: 20.30.

•X

de 
„V"; 
de

19,30
19,45

— Da fotograf : Un film de de
sene animate al regizorului 
iugoslav Vatroslav Mimica.

— Reflector.
— La Unire — Scriitori clasici 

și contemporani despre Unire.
. 19,55 — Tele-enciclopedia.

20,55 — O oră cu Alfred Hitchcock : 
„31 Februarie".

— De toate pentru toți... tele
spectatorii.

— Telejurnalul de noapte — Te- 
lesport.

— Melodiile amintirii... Ionel 
F.ernic.

— închiderea emisiunii progra
mului I.

21,40

22,30

22,55

23,20

PROGRAMUL TI

20,00 — Seară de teatru : „Scrisorile" 
de Iile Păunescu. In distribu
ție Gilda Marinescu, Con
stantin Brezeanu. Dorin Var
ga, Dan Nasta.

21,20 — Seara melomanului : „Flori
muzicale pentru Luchlan".

21,50 — Film serial : „Noile aventuri 
ale căpitanului Kloss" (VI). 
Ultimul episod : „Acțiunea 
grupei Wolff".

22.45 r- închiderea emisiunii progra
mului II.
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SClNTEIA — sîmbâfă 24 ianuarie 1970

T
e caută scriitorul, Imi strigă cei 
de jos. Ce dacă mă caută ? Să 
stea nițel, fac o manevră-două 
Si cobor la sol. Să aștepte, n-o 
fi foc. Și eu caut de o viață ceva 

și pe cineva fără să găsesc ce caut, 
dar și fără să-mi pierd calmul, răb
darea. fără să disper. Nu știu cum se 
face, dar pe cei căutați de mine par
că i-a înghițit pămîntul. Și nici nu 
pot să jur că ei. căutații. sînt de găsit 
anume ori e o închipuire a mea, o 
himeră. Cînd te gîndești prea mult 
la unul și același lucru, parcă însăși 
realitatea începe să tremure în fața 
ochilor, n-o mai distingi cum tre
buie, clarul devine neclar, faptul ce) 
mai sigur al vieții tale se încețoșează, 
se face ghem al nesiguranței care se( 
rostogolește la picioare, semn că în-’ 
săși realitatea ți se pune de-a curme
zișul, s-a transformat în inversul ei. 
Dar asta-i altă căciulă, nu mă plîng. 
asta face parte din destinul meu ț 
n-ăm dreptul să-i incomodez pe se
meni cu probleme strict personale 
Dar ce drept am ? Să caut. E drep
tul meu și al tuturor. A căuta e. 
poate, rostul nostru fundamental. 
Oare de ce m-o fi căutînd'scriitorul? 
Cum de ce ? E chiar meseria lui. 
Teribilă meserie 1 Cred că am să mă 
apropiu, într-un fel sau altul, de ce' 
ce caută și scrie t prea ni se înve
cinează destinul. Să aștepte, fac o 
manevră-două și cobor la sol.

Mă uit la ăl de jos și parcă l-am 
mai văzut undeva. Precis l-am vă
zut. Dar unde ? Cînd ? Cum ? Cred 
că la Săvinești. Acum zece ani. 
Eram pe altă macara atunci. Tot pe 
o macara-turn, una românească | 
prima care se făcuse în țară Ti zi
ceam barza numărul unu (abia ie
șise de pe porțile Uzinelor 23 Au
gust). Scriitorul apăruse sub picio
rul berzei, umblînd legănat și ne- 
vtrîndu-și mîinile în buzunarele ca
nadiene! bleumarin i își purta liber 
brațele. L-am zărit și atunci cum îl 
văz acum. De la înălțimea asta nu 
se disting fețele. Recunoști oame
nii după umblet și jocul umerilor.

Venea spre mine purtat de dorința 
cunoașterii, mistuit de căutare, dar 
nebănuind că se va pierde în stra
turile enigmelor eu care — vrînd, 
nevrînd — mă înconjor; el n-avea 
habar că, voind să mă descopere, se 
va trezi In plin deșert și necunoaș
tere E o neșansă (a lor sau a mea ?) 
care se repetă la infinit. Oamenii în
treabă de nume și prenume Le zio 
invariabil i nume ? eu n-am nume, 
nu-l cunosc. Majoritatea evită amă
nuntele. treo cu discreție mai 
parte, întreabă ce etate am. 
explic. Buletinul de identitate 
arată de 35 de ani vîrstă : din 
acte reiese că aș fi trecut de 50. dar 
eu cred că am în jur de 40. cu un 
an-doi diferență în plus ori în mi
nus. Așa începe nebunia De unde 
să știe semenii că eu sînt omul fără 
nume, fără vîrstă și fără identita
te?! Al de jos, scriitorul, a afla) în 
urmă cu zece ani. pe malul Bistri
ței, la Săvinești, unde mă dusesem 
să înalț uzina de fire și fibre sinte
tice. Și-a făcut apariția lîngă picio
rul berzei metalice și colegii m-au 
făcut atent, mi-au spus eă sînt cău
tat. Să mai aștepte, le-am spus, fac 
o manevră-două și cobor la sol Am 
făcut douăzeci și nouă : fapt e că 
n-am coborît (poate n-am vrut), am 
rupt o filă de 
1959) pe care 
„Discutăm dupâ 
la orele șapte, pe terasa berăriei 
Semnalmente : sînt un tip solid, port 
servietă maro și am o cicatrice tn 
sprinceana stingă". Cine nu eunnș— 
tea terasa berăriei ?• Era cel mai 
renumit loo din Săvinești Amîndot 
am fost punctuali Am luat niște 
halbe, ca să urmeze discuția referi
toare la nume și prenume. cînd 
Interlocutorii mei par căzuți din 
pom. Scriitorul a știut să-și ascundă 
mirarea, are o față pe care și-o stă- 
pînește bine Nn Insă și mîinile. 
care fuseseră libere și care au lu
necat imediat în buzunarele cana
dienei bleumarin. N-a rezistat la șo
cul surprizei

Ce să spun, să relatez, să Istori
sesc? Lucruri știute și răsștiute, ele 
se distribuie (mereu aceleași) ca de 
pe o bandă de magnetofon. Uite ziua 
de 15 martie, anul de grație 1934. 
orele 2 și 50 de minute. Gardianul 
public (seria 1017) găsește în strada 
Știrbei Vodă, colț cu Berzei, un co
pil rătăcit, de circa 3—4 ani vîrstă, e 
îmbrăcat tn haină gri. pantaloni bej. 
basc negru și ciorapi groși, de lînă. 
Semnalmente particulare 
trice tn sprinceana stingă, 
aceea trebuie să fi fost 
deoarece cîinele abia își 
colții tn carnea mea de 
trei locuri distincte (frunte, mină, 
picior). Cum mă cheamă ? Al cui 
sînt ? Care-j satul de unde am fugit? 
Și de ce ? întrebările astea mi le 
punea mereu gardianul public cu ca

taramă strălucitoare, dar eu nu știam 
ce să zic, n-aveam înțelegere să răs
pund la vreuna din ele. Tot ce știu e 
că am ajuns în orașul cu zgomote... 
Sigur sînt că în momentul cu cîinele, 
de față erau următorii : eu (mușca
tul). o bătrînă 
o fetiță care 
plus un bărbat 
supus soț-soție 
rinții ?). Biete
fum I Un întuneric compact se lasă 
peste șirul de imagini Gardienii și-au 
înfipt palmele în centiroanele 
care susțineau stomacurile colosale, 
au cogitat și, cu gîndul la găsitu) pe 
drumuri, m-au numit Drumețu A- 
cesta mi-i numele de căpătat Drept 
prenume au ales fon-Ionică-Ionel-

cu obraji pungiți, 
se juca (soră-mea ?). 
și o femeie, de pre
iei să-mi fi fost pă- 
chipuri de ceară și

mățor mă înscriu în Partidul Comu
nist Român.

Vine reconstrucția țării. Lucrez 
cu tîrnăcopul la APACA. Ajung la 
Hunedoara, cetatea oțelului care se 
constituia. Trec prin mai multe me
serii. Urc pe macara Port cubilouri 
de fontă, laminate, devin oțelar de 
mîna-ntîi Curînd ies cu macaraua 
sub cerul liber ; lucrez la O.M. (așa-i 
ziceam orașului muncitoresc). Aici 
am construit bloc cu bloc, casă cu 
casă, pină la ultima. Nu uit că am 
terminat într-o seară tîrzie, la lu
mină de lună ; am adormit în tur
nul macaralei, somn iepuresc. M-am 
sculat pe fraza i „pleci la Săvinești", 
vorbă simplă, spusă calm, cum i-ai 
zice cuiva i „du-te, domnule, ia-ți o

părut. Fapt e că nu a zis nici da, nici 
ba în mod hotărît. A luat bere în 

. gură, tăcînd mîlc.
Ideea mi-a venit pe loc | m-am 

agățat de ea ca înecatul de firul de 
pai. Ce mi-am zis, să scrie dumnea
lui broșurică, iar eu intervin la par
tid s-o tipărim in mii și mii de exem
plare, s-o răspîndim E o cale de 
a-mi găsi părinții pentru că nu-mi 
închipui ca cineva să citească car- 

• tea vieții mele, și eu să fiu carne 
din carnea lui, și respectivul să nu 
tremure, și să nu se trezească la 
realitate. Așa ceva nu-mi închipui. 
Un semn, o Istorioară, un fleac de 
pățanie, - ar fi ca fulgerul pentru 
ochiul de părinte, m-ar vedea din- 
tr-o mie și un milion de vieți scri-
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de- 
Le 
mă 

alte

calendar (17 august 
am scris cuvintele : 
schimbul de lucru,

i o cica- 
Cicatricea 
proaspătă.

înfipsese 
copil, t»

gînd : sînt și eu un fel de Maecena I 
Părea să nu mă fi înțeles. Totuși n-a 
teșit nici o brînză. Am ocazia să 
reînnoiesc propunerea. Poate se In- 
voiește. Fac o manevră-două și cobor 
Ia sol. Ideile mari se plătesc.

Am încercat eu însumi să-mi com
pun cartea vieții (mă îmbolnăvisem 
de plămîni și zăceam într-un sana
toriu) Anul era 1953 și sanatoriul se 
numea Geoagiu. Fraza de început 
suna astfel : „Nu știu cum mă chea
mă. Poate Om. Am vîrsta țării și sînt 
revoluționar din naștere" (mie mi-a 
plăcut I) Am umplut patru dosare 
dar mă trezeam că sar ușor din firul 
destinului meu și compun povești In
ventate Asta nu mi-a plăcut. L-am 
rugat 
care 
cale) 
Să-și 
Mi-a

B
Desen de Mihai SANZI ANU

Nelu, ca să mă prenumăr In armata 
Ionilor, că adună (știe-se) pe cei mai 
mulți trăitori din România Hei, tu, 
ăl de jos I Ce mai vrei de la Ion 
Druniețu ? N-am ce să-ți spun. Ce să 
măcinăm aceleași pățanii ? Pe tine 
și pe toți cei ce vin să mă des- 
coasă ar trebui să vă întîmpin cu 
strigătul i La ce bun să mai spun 
povestea căutării de sine ? De ce să 
mai rostesc istoria negăsirii mele ? I

Scriitorul va repeta, bănuiesc, vor
ba nu știu cui, care sună așa i oricît 
de dureros ar fi. rana trebuie redes
chisă mereu, să țîșnească sînge tînăr 
s-o curețe, s-o spele, să nu se insta
leze cangrena. Parcă așa sună maxi
ma aceea (n-am pretenția s-o citez 
exact) ; omul în canadiană bleuma
rin mi-a spus-o cuvînt cu cuvînt pe 
malul Bistriței, la Săvinești. cînd ri
dicam cetatea relon-rolan și m-am 
confesat pe terasa berăriei Poat» 
este adevăr în spusa lui. Va voi să 
reiau, bob cu bob, amănuntele pribe
giei mele, Carevasăzică ce ? Că mi se 
dă un număr de serie și sînt băgat în 
orfelinatul Sfînta Ecaterina din apro
pierea bisericii Cașin : că orfelinatul 
acela se numea „leagăn" ț că așeză- 
mîntul era patronat de principesa Ca- 
ragea ; că veneau acolo o mulțime de 
traficanți de copii găsiți ; că deveni
sem o marfă cunoscută sub numele 
de „copil de suflet" ] că îmi era me
reu corijată vîrsta (și așa incertă) 
spre a putea fi pus fără plată Ia 
munci; că „binefăcătorii" mei aveau, 
fără alegere, suflet de piatră...

ănuiesc că altceva 11 interesea
ză pe scriitor. Poate chiar vara 
lui 1944 (e timpul rememorări
lor). Eram argat pe mîncare la 
moșierul mehedințean Necu-

lai Popescu din comuna Pătule; 
umblam îmbrăcat în haină de 
sac și aveani în grijă cei 268 de 
porci (cifră pe care o țin minte 
exact, că prea am fost tăiat eu bi
ciul cînd se rătăcea vreun york sap 
o mangaliță) Conacul devenise vies
par Se stabilise la țară tot clanul, 
șase frați (maiorul medic, căpitanul 
de aviație, locotenentul de artilerie, 
bancherul pe funcție de director ge
nera) al poștelor, industriașul și mo
șierul) Era multă neliniște printre 
boierii cîmpiei. iar glotimea se aș
tepta la evenimente mari. Frontul 
se muta spre apus Naziștii se retră
geau în dezordine. Prin iulie au în
ceput să se arunce în aer vasele 
pe Dunăre. La conac, membrii 
clanului își lepădau îmbrăcămin- 

militară. (și
puneau pe 

de tîrg „
tru prima dată îmi dădu prin minte 
că s-ar putea să se întoarcă totul tu 
dosu-n sus. că aș - putea 
naibii porcii boierului, să-i 
cîmp, să-mi văd de alt rost, 
tn furtuna timpului care mă 
Am ieșit. Anu'45 mă găsește 
uteciștii de la Malaxa. în cei ur-

tngropau 
dînșii 

și călării de pai.

epo- 
haine
Pen-

să dau 
las fn 
să Ies 

chema, 
printre

pălărie". M-am dus. Era ziua de 20 
șeptembrie 1958 cînd am ridicat în 
preajma Bistriței barza numărul unu, 
lighioană grea de 80 de tone și 
înaltă de peste 35 de metri Vino 
sus I. ar fi trebuit să-i strig omului 
eu canadiană bleumarin, care mă 
aștepta lingă piciorul metalic al ber
zei. Vino, hai vino în cabina de co
mandă. să vezi felul muncii mele I, 
aș fi fost gata să-i strig. însă mă 
opreau regulile de protecție a mun
cii. maistrul era eu ochii pe mine 
și (ce să zio ?) n-aveam habar dacă 
scriitorul e destul de agil să urce 
pisicește pe scara dificilă, cu 88 de 
fustei, pusă vertical N-avea habar. 
Deci, nu l-am chemat l-am aruncat 
biletul. întrevederea avea să aibă loc 
mai tîrziu, la șapte punct, pe terasa 
berăriei (loo potrivit), unde totul se 
desfășoară normal, dar se termină în 
coadă de pește ; i-am propus omu
lui In canadiană bleumarin să scrie 
o carte despre subsemnatul, însă n-a 
vrut (am înțeles). Ori așa mi s-a

se în cărți Așa cred că e ochiul de 
părinte Ce-ar zice taica-maica re- 
văzîndu-și copilul bărbat ? Și-ar 
pierde glasul, ori vederea, ori s-ar 
rupe ceva in ei Zi-noapte mă gtn- 
desc la scena asta. O văz ziua în 
amiazi Mă îmbată ca o băutură tare. 
Opresc macaraua să mă smulg visu
lui Eu trebuie totuși să trăiesc în 
realitate Rău face scriitorul că nu 
compune broșura I Cîștig destul (i-am 
spus-o încă de atunci) ca să suport 
cheltuielile A zîmbit. Și-a vîrît pum
nii In buzunarele canadienei bleuma
rin Apoi s-a întristat Apoi a băut 
bere. Naiba știe ce gîndea în mo
mentele acelea. Scriitorii ăștia gîn- 
desc într-una. Mi-a spus apoi despre 
un personaj din vechime numit Mae- 
cena 
avut 
mea ? 
vut. a 
numitului i-a plăcut să azvîrle aur și 
bănet, spre a-i cere scriitorului ceea 
ce voia Am tresărit cu putere, stri-

(mi l-am notat pe' hîrtie). A 
și el o întîmplare ca 
am vrut să știu.' Nu, n-a 
zis celălalt i aflu tn schimb că

a
a-

pe vecinul de pat (un student, 
mă învățase și notele muzi- 
să verifice curgerea frazelor, 
dea cu părerea. M-a descurajat, 
spus că n-am bagaj (bagaj de 

cuvinte), dar l-am prins citind noap
tea din scrisul meu fără bagaj de 
cuvinte. S-a făcut sănătos și dus a 
fost, a luat cu el acele prime patru 
volume din cartea vieții mele. M-am 
făcut și eu bine, dar nu m-am ocu
pat cu scrisul, n-am avut condiții. 
Am urcat „la înălțime", între cer și 
pămînt. lucrînd zi de zi. an de an. cu 
o sănătate și un spor care mă spe
rie. Mă sperie și mă incintă.

Ce a urmat după Săvinești ? Coper- j 
tina Sălii Palatului, marile blocuri 
de la Ploiești și din Drumul Taberei, 
pilonii metalici de la uzina de sodice 
Govora, Parc-hote] la Mamaia, silo
zurile de ciment de la Medgidia și 
Tîrgu Jiu. noile hale de la Jilava... Un 
șir de zidiri într-un șir de ani Clar 
că n-am mai putut să, gîndesc la scris. 
Mi-am zis : voi compune ceva în pri
mul concediu, deși eu știam că mint, 
că mă înșel văzînd cu ochii, deoarece 
eu nu-mi dau răgaz de concediu, nu 
mă duc la munte sau la mare. Eu 
mă duc pe coclauri, caut, bat dru
muri și poteci, colind satele din ju
rul Capitalei, studiez casă cu casă, 
intru în vorbă, compar ceea ce văz 
cu icoanele tulburi din 
îmi caut părinții N-am 
în concediu în ultimii t
ceva de ani. Cu banii pe care i-am 
cheltuit as fi putut să ridic o casă 
(dar casă îmi trebuie ? mie de casa 
părintească îmi crapă buza. în ea 
mi-i sete să mă văz intrat) Parcurg 
zi-de-vară pînă-n-sară zeci de kilo
metri. Ultimul bănuț îl întind unuia 
care mă cară cu vehiculul său (auto
mobil sau motocicletă) la Rucureș'ti. 
A doua zi o iau de la capăt.

A
stea sînt concediile mele. Nu 
m-am îndoit o clipă că voi găsi 
ce caut. Știu poziția casei, pî- 
rîul, salcia, castelul de apă. gar
dul. restaurantul cu lăutari, 

vitrina, cei doi oameni de 
blă. Păcat că nu-i o 
astea Sînt amintiri 
ordonate. 
Ce sînt ?
tar? ....— — .... -----
boieresc?! Eu n-am origine socială. 
N-am nume. N-am etate. Ce 
deci ? Am drumurile, căutatul, 
speranță 
îmi va 
copil, al 
Cum va 
drăvane 
lui, care 
vinul cu 
trîntă cu 
eu, aflu ... 
prea mult sub numele ăsta ca să-1 
mai schimb I Numele e un semn 
Atît. Totul e cine-i dincolo de nume 
omul. Nu numele mi-1 caut, ci rădă
cina omului. Eu vreau să știu Asta-i 
sensul zbuciumului și neliniștei mele. 
Puțini își dau seama bine de forța 
extraordinară a acelui ce caută. Mai 
am o speranță în vara asta : zborul 
cu elicopterul. Aud că se vor face 
zboruri publice Cîte parale costă o 
zi de zbor cu elicopterul ? Zborul d«* 
agrement costă, cred, o nimica toată 
însă prea mergi pe rută fixă, pe ruta 
lui Eu Insă vreau 'in elicopter care 
să meargă pe ruta mea să-mi astîm- 
pere o sete. Aș plăti o avere pentru 
asta. Poate mă ajută omul cu cana
diană bleumarin Scriitorii au 
de fel de relații 
cu cine vrei și 
îmi face rost de 
ce-l aduce lingă 
tal al berzei ?
cu cartea vieții. Poate mă vîr în 
pielea lui Maccena. Poate iese o 
treabă pe cinste I-aș da din parte-mi 
și fraza de început- ,.Nu știu cum mă 
cheamă Poate Om. Am vîrsta țării 
și sînt revoluționar de profesie". Sună 
bine ? Să nu mă fac de rîs. Scriito
rii au toane, nu zic „pîs", însă își 
ascund mîinile în buzunarele cana- 
dienelor bleumarin. Soluția cu 
copterul pare totuși cea bună, 
dem noi. Jos e omul meu. 
o menevră-două ți cobor la

mintea mea 
stat un ceas 
douăzeci și

restaurantul
cei doi oameni de ta- 

ordine în toate 
în sine. Nu-s 
mea dorință i

Ungur ? Tă-
Marea
Român ? „

Mladă de' om sărac ori os
am 
via 

de a găsi. Mă tot întreb : de 
naște, azi-mîine. soția un 
cui nepot va fi fiind ? 
povesti el tntîmplări năz- 
cu bunicii și străbunicii 
au trăit 102 ani. au băut 

vadra și s-au luat Ia 
ursul ? Cum ? De aflat aflu 
tot Nn mă las. Am suferit

fel 
sînt în contact 
nu vrei. Poate 
elicopter. Totuși 

piciorul de me- 
Poate reluăm ideea

eli- 
Ve- 
Fac 
sol.

GEORGE ALBOIU

Veșnica țară
Pentru sufletul plutitor 
în aripa șoimului, 
norii adinei cară seninul pămîntului.
Spuma mării se spulberă în popoare de Venus 
în țărmurile albe aștri plutind 
pe umbra apei lăudate de corăbii.
Frații și surorile cîntă din fluier de rouă 
părinții fericesc la focuri vocea 
culeasă din pămînt.
Prin ierburi pînă la gîturile cailor 
să trecem, prin pădurile 
unde fructele zboară din ram în ram 
și cîntă iar păsările sînt culese 
în coșuri ; trilul lor se răsădește în pămînt 
și pomii tineri din pieptul lor se ridică. 
Țară Veșnică, unde mîna mea 
plutește prin rîu 
și nu e mai mare năvod 
să strîngă peștii.
Iar cînd vorbesc buzele mele 
sînt munții ce se bat în capete 
veghind o apă vie și o apă moartă. 
Senin botul cerbului 
senin piciorul meu 
cînd între munte și cîmpie măsoară cerul.

NICHITA STĂNESCU

Albastru de Voroneț
Albastru cu cap încoronat 
cu albastru tăiș fulgerător, 
pe albastru l-a decapitat 
peste nor, sub nor.
Albastru fără cap a căzut 
nu el bineînțeles, trupul lui, 
din văzut deveni nevăzut 
înaintea și-nnapoia norului. 
Albastru cel mare, din cer 
cel pe dinlăuntru și pe dinafară 
ținea în echilibru sever 
«ecunda dimineții și pe cea de seară.

GABRIELA MELINESCU

Presimțirea primăverii
înconjurat de un albastru zburător 
pămîntul viața își continuă și ard 
cotropitoare cîmpurile prăbușite 
cu toate farurile-n anotimpul celălalt.

Din simțurile sale se nasc brusc 
turme de tauri tineri și berbeci, 
cai aspri care își aruncă pielea 
pe cer și pe apă înotînd, 
și oi cu lațe de argint.

Și se întîmplă acum o năvălire și începe 
o insomnie după neștiute legi.
Și se întîmplă vînturarea griului, 
o insomtiie în zăpadă se-ntețește.

Acestor miini prin care trece grîul, li se pare 
că desfășoară suluri mari de foc.

Și-ncepe insomnia în crengile înfrigurate 
de dorul nevăzutului bărbat, 
ele alunecă din vîlvătaia unui cerc 
în strigătul cocoșului incendiat.

Și oamenii au început să calce des cerul căzut 
și lumea trează trupul își pornește 
către emoția unui astral sărut.

GEORGE BOITOR

Nard cu legende
Pămînt străluminat de chipuri vii, 
Statornic vin spre glia-ți legendară, 
Spre cerul tău sculptat în amintiri.
Vechi Maramureș — stîlp frumos de țară ! 
Leagăn străvechi al doinelor șoptite
Din frunza rotitoare peste vreme, 
La pragul tău mă-ntorc înnobilat, —
Nord cu legende, vatră de poeme.

Fragmentul pe care-l publicăm face parte dintr-o 
amplă nuvelă a prozatorului Nicolae Velea. Oamenii 
unui sat înregistrează, fiecare cu un mod propriu de 
a înțelege și privi, evenimente dramatice ce se petrec 
către sfirșitul războiului, cînd trupele fasciste erau 
alungate de pe pămîntul țării. Cărămidaru, unul din 
personajele cărții, este împușcat fără vină, așa cum se 
întîmplă adesea în v reme de război. Olina, eroina 
cărții, care va trăi întreaga tragedie a războiului, 
află cu surprindere această veste Nuvela — dupâ cum 
ne mărturisea scriitorul — vrea să fie o condamnare 
a celui mai grav gest irațional al omenirii — războiul, 
realizată prin personaje cu destin simbolic.

poi de la cap la picioare. 
Căutară mult și tîrziu ți 
greu găsiră.

Lipseau tocmai... ți toate 
fețele înlemnite și gurile 
astupate cu palma și toți 
ochii se întoarseră butma; 
și mustrători spre colțul 
unde Olina își făcea de lu
cru cu ciucurii de Ia bro
boadă

Lipseau florile.
— Taman ele I țipă Ga

leș teanca.
Găsiră de bine de rău

uscături, vreascuri, —'
coborî în urma celorlalți.

★
Popa Vasile nu venise, 

fusese chemat prin vorbe 
trimise de cîteva ori. dar 
— sigur — i se făcuse fri
că, mi se pare că chiar 
spusese deschis că-i este 
frică și pentru el și pen
tru sfintele odăjdii care nu 
puteau flutura către mort, 
printre mantale cazone, ză- 
dărind cine știe ce în vreun 
soldat cu somnul făcut pînă

vorbă trimeasă — drumul 
nu s-ar fi bucurat de tihna 
rugii ca să poată fi pri
mită".

Și toată lumea l-a înțele-1 
și iertat.

Țîrcovnicul nu venise 
nici el, pentru că țîrcovnic 
în urma lui Gel. mort pe 
front, rămăsese Ciuhurezu 
Așa că e de înțeles.

Au trimis totuși și după 
el. Și cei care-l știau și cei 
care nu-l știau vinovat —

l-a împușcat pe soldat, după 
ce s-a făcut careul respec
tiv de onoare, exemplar, 
la Sălătruc, sau poate nici 
la Sălătruc, poate la Șuiei, 
mai degrabă la Șuiei.. 
(Pentru că ce mai rămîne 
dintr-o comună în timpul 
războiului, în afară de tă
blița indicatoare mutată din 
loc în loc ?) Deci acest că
pitan despre care s-a au
zit. și-a întors furia pe dos 
împotriva mortului A mor
tului pentru mort, l-o fi

Olina a fost vestită pe 
la prinz, mai întîi de copii, 
care i-au spus că mai ales 
cei doi clini ai lui Cărâ- 
midaru urlă într-un zel 
mai nedomolit decît cei
lalți, mai pierdut și parcă 
nici cele două vaci nu mai 
pasc.

Șed așa.
Pe urmă mai fu vestită 

de două vecine de jos. — 
una era verișoară-sa, care 
o luară mai de departe, 
mai cu binișorul. pe urmă 
de Terbeșe! tot așa. apoi 
de Mielu, gîfîit, speriat ți 
răspicat.

Ea — fie că înțelegerea 
o ocolea, fie că ea se de
părta de ea și o alunga 
sau risipea, nu zicea mai 
nimic sau spunea doar i

— Bine, bine, aruncat 
parcă dintr-o parte, și fă
cea semn cu mîna să fie lă
sată intr-ale ei, în întrebă
rile și răspunsurile ei.

Tn pace o să vadă ea ce 
este si cu povestea asta și 
ce trebuie făcut. De-abia 
spre seară, cînd o lovi, des
coperită, parcă nepregătită 
amintirea rugăminții lui 
Cărămidaru, de a sta. de 
a-1 lăsa să stea noaptea 
aici, sus, în casa ei si ea 
nu vrusese, rugăminte care 
putea să fi fost o presim

țire a lui, a lui de tată că
tre fiică, de-abia atunci 
Olina rămase țeapănă. în
colțită, mușcată de bănu
ială și vină.

își chemă copilul, îl spă
lă și-l schimbă, luă și pen
tru ea o broboadă veche și 
groasă — atîț avea cernit 
în casă, în toată legănarea 
de culori dimprejur. îm
pături broboada, n-o puse 
în cap, o îndoi și cu ea în
tocmită și ținută sub braț 
porni jos.

★
In timpul priveghiului, 

noaptea, bocetele erau joa
se, aproape șoptite. Nici 
nu puteai spune de ce sînt 
așa, fie pentru că era noap
te și lumină puțină. — a- 
veau doar două sau trei lu
minări găsite greu și trei 
lămpi cu fitilul coborît, 
gazul se găsea Ia fel de 
greu, timp de război.

Fie că totul era așa 
pierit și șoptit pentru ca 
să nu fie treziți și poate 
stîrniți soldații care dor
meau pe marginea șoselei 
sau prin fînare ; în timpul 
priveghiului va să zică 
și-au dat seama toți că 
chiar și așa parcă lipsește 
ceva.

Dă'iură ocol odăii cu o- 
chii ; cercetară mortul de 
la picioare la cap și îna

NICOLAE VELEA

PE ÎNTUNERIC,

PRINTRE FLORI
un felinar ți Olina cu verl- 
șoară-sa, .cu Mielu și cu 
încă două temei o pornită 
în sus spre pogonul și flo
rile Olinei. Pe întuneric 
Abia ajunși, aprinseră feli
narul. mai aduse și Olina 
o lampă din foișor și cule- 
seră in bătaia pîlpîită a lu
minii de gaz. mai mult la 
întîmplare. fără alegere, o 
grămadă de mirosuri, a 
dieri și culori

Olina cu gîndurile ple- 
căte, le strînse în broboadă 
pe care o legă cu colțuri și. 
cu ea aruncată pe umeri. 
— puteai să spui că duce

la jumătate sau nici atu... 
Spusese că nu poale, pen
tru că nu are cum face 
nici măcar cele trei — obli
gatorii (după distantă) de la 
casa răposatului pînă la 
locul de odihnă. - opriri di 
dezlegare de poveri și de 
păcate Erau prea multe 
mașini, furgonete. cîteva 
tancuri și.- oricum, prea 
mult „lumeț" pe șosea ca 
chiar strecurat, ocolit prin
tre ele. drumul de pe urmă 
al lui Cărămidaru („al Că 
rămidarului") să aibă cu
viință si .chiar și așa. — 
răspunsese popa Vasile prin

aproape mai vinovat decît 
soldatul. Dar nici el n-a 
vrut să vină.

A răspuns că ei a fost și 
a rămas doar cîntăreț de 
strană

Atunci singurul lucru 
care s-a putut rostui a fosl 
ca bătrînul Iță Cadiu, cei 
care se pricepea să facă și 
eărpătoare și cuptoare de 
ars piinea sau cărăpiida 
pentru case, a rămas să 
sape el mormîntul a 
doua zi.

Și pe urmă s-au întors 
furiile pe altă parte. Pen
tru că același căpitan care

lovit și pe el vina că a ucis 
pe unul de-al lui și tre
buia să calce iar pe moarte, 
ca-n scripte, cum spunea 
tot Iță

Adică. în a treia zi. doi 
boi, neîndrumați de ni
meni. puteau în sfîrșii să 
pară așa cum trebuiau să 
fie. greoi, cu tristețea lot 
lîncedă. neștiutoare și cu 
privirea întoarsă înăuntru 
ca să se asculte și pe ei 
o dată și să afle ce este 
înlăuntru! lor pentru că 
erau urmați de o căruță 
cu coșciug, urmată de tris
teți adevărate.

Și după ce au teșit din 
curte și au rupt puțin din 
drum, ace) căpitan s-a pro- 
țăpit pe picioare apărîn- 
du-și pieptul cu automatul, 
adică amenințînd și a spus i

— înmormîntarea e in
terzisă 1

Bocetele ți așa mici s-au 
pipernicit, s-au răsfirat și 
au pierit de tot.

Au devenit adică Intr-un 
fel adevărate S-a desprins 
atunci din urma căruții O- 
lina, dar parcă nu mai era 
Olina. erau sute de Oline 
și nici ele nu erau, erau e 
broboadă și un ciucure în
ghețat în două degete de 
indîrjire rece A luat un 
bou de coarne, un singur 
bou. și de un singur corn 
pe urmă nu l-a mai ținut 
nici pe ăsta, a răsucit că
ruța cu broboada parcă, cu 
ciucurii ei. Și a băgat-o In 
curte.

★
Și de aici încolo drumul 

mortului, al căruții și coș
ciugului. a devenit drum șl 
faptă de povestit bine

Pentru că l-au săpat și 
alcătuit cum trebuie Cazacu 
bătrînul. tatăl Ini Mielu cel 
fugit de prea-devremea ru- 
șinare a nedospirii cuteză- 
rii bărbătești

Bătrîn .lui Cazacu i-a ve
nit ideea bună să folo
sească dușmănia veche din
tre părintele Vasile și . pă
rintele Lixandru de la bi
serica măruntă din Cârpe- 
țiș. de după încovoietura 
Cotîriăului, a dealului.

Popa Lixandru purta pă
rul lung pentru că n-avea 
o ureche. — Ii fusese ruptă 
de popa Vasile Se bătu
seră cu crucile pentru nu
mărul de credincioși, de e- 
noriași de fapt

Pe drumul Savulut mal 
tn sus de podul unde se

Intîlneau dueîndu-se sau 
venind din satul Rest că
tre satul Model învățătorii 
Nunuță și Panțureseu sau 
copiii lor se aflau la un cot 
de o parte și de alta, două 
cruci mici, cu muchii tâ- 

date îngrijit, dăltuite tru- 
mos și ascuțit. Aici la a- 
cest cot să răsturnase mai 
demult o căruță vîrfuită cu 
snopi de coceni pe care erau 
așezați doi copii mici, ge
meni. ai lui Bîlîlea Pînă 
să așeze căruța pe șleau și 
să potrivească iar snopii, fe
meia și bărbatul care par
că uitaseră de cei doi ge
meni de sus. poate că chiar 
uitaseră, copiii se sufoca
seră în șanț și i-au ridicat 
morți Așa că ai lui Bîlilea 
puseseră la locul nenoroci
rii cele două cruci mititele 
cu margini tăioase.

Aici și-au încurcat și tă
iat cărările într-o zi cei doi 
preoți

— Va să zică. așa. pâ- 
gînule?l se năpustise popa 
Vasile

— Ce sfințenia ta ? l-a 
întrebat destul de dulce 
ca să-l amărască popa Li
xandru

— Va să zică așa. întu
necimea ta ? s-a cătrănit 
și mai aprig popa Vasile.

- Ce sfințenia ta ? 1-3
mai ars o dată cu zicere 
blîndă popa Lixandru

— Păi. după ce că citești 
sfînta carte rezemat de al
tar, Intr-o rînă și într-un 
picior, te mai

— Alții se reazemă la 
sfînta sh'ibă doar în răs
punsurile stranei.

— Așa ?
— Așa 1
Și popa Vasile a smuls 

crucea din stînga si s-a re 
pezit’spre celălalt Acesta a 
dat să fugă, dar fără spor 
de pași din cauza poalelor 
lungi, așa că cine știe cum

s-a ascuns dinapoia celei
lalte cruci. Popa Vasile n-a 
ținut seama de umbra și 
ocrotirea crucii și l-a pocnit 
în spinare. Atunci popa 
Lixandru a smuls și el cru
cea geamănă și a dai să se 
apere, sau poate a dat pur 
și simplu și el în celălalt. 
Au fulgerai de mai multe 
ori lemnele legate sfînt 
p.nă cînd crucea popii Va
sile a răzuit tîmpla părin
telui Lixandru și i-a dez- 
gărdinat urechea.

A văzut roșu, a răsuflat 
și a plecat lăsîndu-1 pe ce
lălalt cu urechea în paimă.

Toată povestea pleca de 
acolo că Ia biserica din 
Cărpetiș venise un țîrcov
nic cu o voce, e drept cam 
spartă, dar dedulcit bine la 
femei. Mitu Ctublea. După 
ce isprăvea cu aele lumești, 
el. credincios, se blestema 
și o blestema și pe părtașa 
de păcat și o dezmierda și 
o trimitea la părintele Li
xandru să se spovedească 
și să fie iertată. Acesta le 
ierta ușor și îngăduitor, nu 
le punea la posturi, mătă
nii și cazne, le punea doar 
la munci gospodărești pe 
lîngă biserică, să plivească 
pe lîngă morminte, să ră
sădească flori, să yăruiască 
și să nu uite cutia mîlei.

Si femeile începură să-și 
aducă și bărbații, copiii, 
bătrînele și bătrînii și pînă 
la înfruntarea cu crucile 
biserica din Cărpetiș rup
sese de 'a cealaltă biserică 
două ulițe („linii" zis) a 
Bucurei și -a Măgurii.

Biserica și cimitirul a- 
junseseră cum se zicea cu 
un cuvînt ram nepotrivit 
„un boboc"

$i părintele Lixandru a 
încuviințat să-1 îngroape 
pe Cărămidaru sus, la bi
serica măruntă din Cărpe
tiș.
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BIDONVILLE-UR
?E VERTICALĂ

Aubervilliers. O periferie indus
trială ca atîtea altele din imensa 
centură pariziană. Un tablou In to
nuri cenușii i ziduri austere, sum
bre, reci — de fabrici, uzine, atelie
re. înnegrite de fum și de vreme. 
Maghernițe sordide, vetuste. Densi
tatea sufletelor pe kilometrul pă
trat — 3 500 I Geografie imuabilă de 
un. secol, punctată însă de verticale 
de beton, oțel și sticlă, aidoma unor 
gituri de girafe. E „La Grande Ban- 
lieu" — fie că se cheamă Aubervil
liers, Saint-Ouen, Ivry, Bagnolet, 
Boulogne sau Bobigny... E Parisul 
truditor | locul unde trăiesc și zeci 
de mii de emigranți străini veniți 
din depărtări spre a cîștiga o pîine i 
algerieni, portughezi, spanioli, negri 
africani. Locul unde, în umbra co
loșilor industriali, se etalează „bi
donville-urile" — cu promiscuitatea, 
mizeria și speranțele pierdute ale 
celor ce le ocupă.

Peste 3 milioane de străini trăiesc 
azi în Franța, respectiv 6 la sută din 
populația activă a țării. Ei repre
zintă acea „Franță străină" ignorată 
de mulți autohtoni care adesea treo 
pe lingă ea fără ca s-o vadă.

Aubervilliers 7, rue des Postes — 
teatrul unei drame care a zguduit 
opinia publică în acest început de 
an. „O dramă pe cît de revoltătoare 
pe atît de tragică" — cum a califi- 
cat-o ziarul „Le Figaro". 5 negri 
africani au pierit asfixiați într-o 
magherniță, într-o zi de Ianuarie. 
Voiau să se desmorțească la flacăra 
palidă a unei grămăjoare de cărbuni. 
Dar oxidul de carbon ucide ! 4 sene
galezi și un mauritan, veniți la Paris 
pentru a scăpa de mizerie, au deve
nit victime a ceea ce unii numesc 
eufemistic „Insuficiența structurilor 
de primire* | victime ale „neguțăto
rilor 
rilor 
rilor 
tltă, 
ruțe 
țiu infim.

Cei 5 din Aubervilliers nu sînt 
nici primele și nici ultimele victime 
ale acestor noi „neguțători de sclavi" 
ai secolului XX. Situația trenează de 
un deceniu, în ciuda eforturilor au
torităților de a ușura soarta neferl- 
ciților străini. Oameni din țări 
subdezvoltate, care nu dispun de alt
ceva decît de propriile lor brațe, vin, 
alungați de mizerie, în Franța, la 
Paris, ca spre un pămînt al făgă
duinței. Este o aventură începu
tă încă în principalele porturi ale 
Africii — St. Louis, Abidjan, Dakar 
— unde mișună o faună de excroci, 
traficanți de bilete de drum, vînză- 
tori de droguri și iluzii.

Bilete pentru Franța I Presați de 
nevoi, țărani analfabeți din junglă 
ori savană străbat cu piciorul mii de 
kilometri pînă la Dakar, pentru a le 
obține. Emigrația masivă a negrilor 
africani în Franța e ușurată de acor
durile ei eu țările francofone. Aceș
tia pot intra fără viză, cu un simplu 
bilet turistia (obligatoriu dus ți 
întors), o carte de identitate și un 
certificat de vaccinare. Li se cere să 
dispună — la intrare — și de o sumă 
minimă de franci. Unii au promi
siuni de angajare — evident 1a munci 
necalificate. Dar cei mal mulțl vin 
la întîmplare și, în cele din urmă, 
se înglobează în 
țîlor „emigranți 
exploatați de la 
inte de aceasta, 
riști lipsiți de scrupule. False Ii se 
dovedeso iluziile, după cum false le 
sînt adesea și actele.

„Cucerirea" Parisului începe încă 
din cala vaporului, unde celor ce 
aspiră la accesul în capitala franceză 
li se cere prețul, exorbitant pentru 
ei, de 2 000 de franci. Noii sosiți în 
Franța pornesc în căutare de lucru. 
Din acest moment se declanșează dra
ma propriu-zlsă, mai cu seamă pen
tru „clandestini". Cei norocoși, cînd 
descind la Paris, poartă asupra lor o 
comoară i o hîrtie magică, uneori 
murdară ți boțită. E adresa unui 
prieten sau a unei „rude" care îi aș
teaptă undeva, în uriașul furnicar. O 
lume mecanizată, necunoscută, ostilă, 
se ridică dintr-o dată, aido
ma unui zid inexpugnabil, în calea 
umilului țăran din inima Africii ne
gre. Noul venit bate zile în șir la di
verse porți. Dar cine are timp de el ?

Omul însă trebuie să-și astîmpere 
foamea, să-și găsească un adăpost. 
După ce găsește de lucru In condiții 
grele, dar pe care nu le poate refu
za, el devine, treptat, o pradă ușoară 
a traficanților de cocioabe. Pînă la 
urmă eșuează într-o pivniță sau ma
gherniță din periferia pariziană, în 
zona așa-numitelor, „cămine africa
ne". îndură toate privațiunile po
sibile, ca să trimită ceva din modes
tul său cîștig familiei din Africa. In
tr-o zi se va întoarce acasă. Dar pînă 
atunci în marele oraș i se vor oferi 
toate etapele dezamăgirii și restriște!

Emigranții — acest subproleta- 
riat, sau „lume a patra", 
denumesc unii — oferă mîna 
eru cea mal ieftină. De multă 
emigrația străină a devenit 
perisabilă economiei; brațele acestea

de somn" — traficanți ai patu- 
de dormit, al mizeriei muncito- 
emigranți. în maghernița amin- 
50 de negri trăiesc In 5 cămă- 
mizerabile : cite 10 pe un spa-

rîndurile așa-numi- 
clandestini". Ei sînt 
sosire și chiar îna- 
de rețele de aface-

cum 1) 
de Iu- 
vreme, 

lndis-

® „Citadele ale suferinței" în umbra
coloșilor industriei ©Drama din Auber
villiers © Prețul incredibil al paturilor

suprapuse

de muncă costă atit de puțin... în a- 
celași timp, emigranții constituie șl 
un mijloc de presiune al patronatu
lui asupra forței de muncă autoh
tone.

Azi lucrează în Franța multe zed 
de mii de africani, dintre care 20 000 
numai în regiunea pariziană : mall- 
eni, senegalezi, mauritani, sudanezi. 
Străbătînd străzile orașului de pe Se
na, îi întîlnesc adesea în cele mai fe
lurite ipostaze : măturînd străzile a- 
dormite în zori; conducînd mașinile 
salubrității ; aplecați pe ciocanele 
pneumatice care sfredelesc pavajele 
capitalei; turnînd beton pe autostră
zile din împrejurimi; ridiclnd pe 
schele apartamentele elegante; ac-

pentru a dormi lntr-un pat de fier. 
Așa îneît proprietarii bidonville-uri- 
lor și interpușii lor fac afaceri bune. 
Cei 50 de negri înghesuiți în clădi
rea amintită le aduc lunar mii de 
franci. Mai mult, nu arareori, dispă- 
rînd temporar sau „uitînd" să achite 
apa, lumina sau gazele, el îi lasă pe 
nefericiți! locatari tn frig, pe întu
neric, însetați. Unii dorm de luni de 
zile în frig, folosesc lumînări și 
beau apă din cisterna primăriei. Se 
încălzesc la palida flacără a unor 
cărbuni sau a unor deșeuri de lemn 
procurate ad-hoc. Așa s-a întîmplat 
și în cazul de la Aubervilliers.

Bidonville-urile verticale — verita-

tabîle pentru „negustorii de somn" 
cu atît mal mult cu cît sînt mai pu
țin bătătoare la ochi ca cele orizon
tale. Deși statul a făcut însemnate 
eforturi pentru a ameliora situația 
acestor emigranți, în centura parizia
nă se mai mențin 117 bidonville-url, 
iar dormitoarele clandestine de tot 
soiul continuă să prolifereze ca ciu
percile după ploaie.

In legătură cu cazul semnalat la 
Început, autoritățile au deschis o an
chetă. Presa, sindicatele, oamenii po
litici, diverse personalități ale vie
ții culturale cer măsuri urgente con
tra „neguțătorilor de somn", măsuri 
care să asigure condiții umane de 
cazare șl de igienă acestor oameni, 
mai ales africani, care contribuie în 
fapt la dezvoltarea economiei țării.

Epilog la Aubervilliers. In ziua 
înmormîntării celor 5, sediul patro
natului francez din centrul Parisului 
a fost ocupat de mai mulțl manifes
tant! revoltați, zguduiți de drama ne
grilor africani emigrați. Scriitori ca 
Marguerite Duras, Jean Genăt, Mau
rice Clavel și alții și-au marcat in
dignarea, în clădirea ocupată de ei, 
printr-un hotărîti „Nu — dormitoa
relor clandestine, anticamera ale 
morțiil".

Al. GHEORGHIU
bile Paris

Poliția intervine împotriva 
lor ce au ocupat, tn semn 
protest, sediul Asociației 

tronatului francez

ce
de

pa-

des Par- 
due) ; a- 
cimitlrul 
cu drama

ceptînd cele mai Ingrate șl prost plă
tite munci, îndeobște cele refuzate do 
localnici.

Șă revenim însă la „locuințele" ce
lor năpăstuit! de soartă. Traficanții 
de maghernițe, jenați de o lege din 
1965 care interzice folosirea bidonvil- 
le-urilor „tradiționale", au recurs la 
o inovație în materie : bidonville-url- 
le verticale. De fapt acestea sînt cu
noscute Intr-un fel încă din secolul 
trecut Erau situate în „rue 
tants" (strada celor care se 
dică se duc peste drum, la 
„Pere Lachaise"... O dată
din Aubervilliers, anonima stradă din 
al 20-lea arondisment al Parisului, 
cartier muncitoresc, a redevenit fai
moasă peste noapte.

Decorul — ca la Aubervilliers. In 
plus, case vechi,- ruinate, în pragul 
demolării. Am pornit în căutarea dor
mitoarelor supraetajate, coborînd pe 
contorsionata rue des Partants.

— Unde sînt ?
— Lingă brutărie 1 Cîte 15 într-o 

cămăruță, ca vai de lume. Fără aer, 
fără lumină. E un scandal în cartie
rul nostru — îmi răspunde un pen
sionar dispus să mă ghideze pînă la 
locul căutat.

Bidonville-ul vertical 7 Un bloc dă
răpănat, de 4—5 etaje (înfățișarea nu 
permite a-1 determina exact etajele), 
cu ferestre astupate, cu ziduri ume
de, coșcovite. O inscripție ștearsă de 
vreme se distinge totuși la in
trare. ca 
„Au bon 
tunecos,
insalubru, încăperi scunde, mucegăi
te. Paturi de fier în stive, cîte 4—5. 
Haine în dezordine atîrnate de cuie 
pe pereți mustind de umezeală. 
Geamuri crăpate. O sobă de gaz 
lingă ’ ușă. 15 oameni abia își 
trag sufletul într-o cameră de 3 me
tri pe 4. Bir la intrare — 150 de 
franci. Apoi, 70—100 franci lunar

o ironie a soartel : 
gSut". Un gang în- 

sinistru, miros fetid,

Adâpostul copilăriei i un tub de canalizare Fosta „perlă a Orientului" a devenit un coșmar pen
tru locuitorii săi

Cel mai mizer oraș din lume
„Saigonul, orașul cel mai mizer din lume" — acesta 

este titlul unui articol al cunoscutei reviste ameri
cane „NEWSWEEK". Este o semnificativă — și auto
rizată ! — mărturie a totalului faliment al autorităților 
regimului marionetă saigonez și al „protectorilor" săi. Iată 
ce se scrie in acest articol :

Rododendronii săi vestiți 
se sufocă din cauza gazelor 
de eșapament emanate de 
aproape un milion de ma
șini militare, jeepuri și au
tocamioane. Tramvaiele o- 
rașului — de fapt numai 
două — sînt mereu în 
întîrziere, iar curentul elec
tric se întrerupe cam de 
trei ori pe săptămînă. Gu
noiul nestrîns a devenit o 
adevărată obsesie, iar șobo
lanii mișună chiar și prin 
casele mai arătoase. Tuber
culoza și bolile venerice au 
atins proporțiile înspăimîn- 
tătoare ale unei epidemii. 
Anul trecut, jumătate din 
decesele din oraș au fost în
registrate printre copii sub 
5 ani. Focul mistuie cartie
rele mizere la fel de des ca 
în Londra medievală, iar 
numărul pompierilor și mij
loacele de care dispun pen
tru stingerea incendiilor sînt 
atît de reduse îneît de obi
cei o vîlvătaie transformă 
40—50 de case șubrede în 
cenușă. Locuitorii orașului 
sînt bolnavi, săraci, demo
ralizați.

Deși In timpurile moder
ne nu s-au înregistrat ca
zuri de năruire totală a unui 
oraș, se pare că Saigonul 
se aruncă cu capul înainte 
spre o asemenea catastrofă. 
Orașul care odinioară era. 
numit „perla Orientului" a 
devenit un coșmar urban, 
un exemplu al celei mai 
sumbre viziuni a unei așe
zări a secolului XX. Unele 
părți ale capitalei sud-viet- 
nameze sînt atît de aglome
rate îneît pe cap de locui
tor revine mai puțin de un 
yard pătrat. Serviciile pu
blice saigoneze sînt atît de 
prost dotate îneît nu ar fi 
în stare să satisfacă cerin
țele unui orășel de 90 000 
de oameni, iar Saigonul are 
3,6 milioane locuitori I

Situația orașului apare fi

dramatică dacă-l survo
la bordul unui elicop- 
Orașul fusese inițial

mai 
Iezi 
ter. 
conceput pentru o jumătate 
de milion de oameni. Ca
sele erau acoperite cu țiglă 
roșie. Astăzi predomină însă 
tabla ieftină care străluceș
te atît de puternic în soare 
îneît ți se pare că unele 
părți ale orașului sînt în flă
cări. Este tabla cu care sînt 
învelite miile și miile de 
barăci răsărite peste noapte. 
Nu există suficiente locuin
țe și numeroși oameni nu 
au adăpost. In cartierele 
mizere, unde locuiesc 2 mi-

conducte, care nu au fost 
înlocuite sînt atît de ciu
ruite incit rezultatul va fi 
cel mai mare sistem de... 
stropit din lume. Americanii 
se străduiesc să îmbunătă
țească sistemul de aprovizio
nare cu electricitate, deoare
ce au nevoie de curent pen
tru instalațiile de condițio
nare a aerului, care le fac 
șederea mai plăcută, dar 
scurt-circuite și întreruperi 
de curent au loc din două 
in două zile.

La Saigon există tin me
dic pentru 8 000 de cetățeni. 
Cele 160 de autocamioane 
pentru gunoi sînt total in
suficiente și sînt adesea 
descărcate chiar în perime
trul orașului. Din toți co
piii care au început în 1965 
școala elementară, dacă a

Un reportaj despre SAIGON 
din revista „Newsweek"

mai rămas tn școală o pă
trime. Învățătorii sînt prost 
pregătiți și prost plătiți. In 
ceea ce privește utilizarea 
școlilor, un exemplu este 
grăitor: în jumătate din 
cele 100 de clase noi nu au 
intrat copii, deoarece nu a- 
veau bănci. Școlile nu dis
pun de fonduri. Chiar și 
americanii califică situația 
în mod des'chis drept „foar- 

mezi o cîntau cu secole în te critică".
Șubreda administrație gu

vernamentală care ar tre
bui să se ocupe de toate a- 
ceste probleme este for
mată din militari și funcțio
nari care nu se pricep la 
treburi edilitare. Majorita
tea funcționarilor munici
pali 
să-și

lioane de oameni, drept o- 
dăpost sînt folosite tuburi 
de canalizare, alteori „case
le" sînt făcute din butoaie 
vechi.

Saigonul suferă de toate 
maladiile imaginabile pen
tru un orași inclusiv polua
rea aerului. Pe lingă el New 
Yorkul pare un loc de-a 
dreptul idilic. Ceața dimi
neții, pe care poeții vietna- 

urmă, a fost înlocuită de o 
pîclă albăstruie infectă, pli
nă de reziduuri. Există un 
sistem cîrpăcit de canaliza
re, dar toată murdăria este 
aruncată în șanțurile înfun
date ale străzilor. Saigonul 
poate concura cu cele mai 
gălăgioase orașe din lume. 
Avioane cu reacție încărcate 
de bombe huruie mereu 
dinspre aeroport, iar con
voaie militare patrulează în
continuu pe străzile orașu
lui. Vn proiect de aducțiu- 
ne a apei din rîul Dong Nai 
se apropie de sfîrșit, dar 
inginerii se tem că vechile

vor 
orice

„vînează banul' 
asigure, prin 

mijloace, cîștiguri ilicite.
Iată un exemplu. ~
meie s-a îmbolnăvit și a 
vrut să-și înștiințeze soțul 
printr-o telegramă. La ghi
șeu funcționarul i-a cerut 
peste taxa obișnuită încă o 
turnă de bani; pentru a

O fe-

„retransmite" telegramă ca 
să fie sigur că a ajuns la 
destinație. A luat ambele 
sume, le-a pus în buzunar 
și apoi, după ce femeia a 
plecat, a rupt telegrama. 
Mita ia forme din ce în ce 
mai periculoase. Iată un 
procedeu devenit clasic. Vn 
excroc, de exemplu, aflat 
în slujba cuiva din poliția 
națională, îi comunică unui 
tînăr bănuit a avea ceva 
bani că este suspectat de r; 
fi simpatizant al F.N.lf. 
Șantajează cu denunțul și 
promite tăcerea în schim
bul unei sume. Uneori însă 
poliția supraapreciază re
sursele victimei sale, care 
sfîrșește din acest motiv în 
pușcărie.

Mizeria orașului a deve
nit un 
americani. De aceea, 
tru a-și mai polei imaginea 
au format un comitet numit 
SCAG (grupul de ajutor so
cial pentru Saigon), în al 
cărui program sînt înscrise 
o serie de acțiuni care ar 
reveni unei primării. Semni
ficativ este că acest comitet 
a fost creat numai pe timp 
de un an. Din programul 
său fac parte înfrumuseța
rea principalelor străzi ale 
orașului, regenerarea vege
tației, ca și cum acestea ar 
fi principalele rele. A în
cercat, de asemenea, să re
glementeze circulația cu a- 
jutorul unor tăblițe indica
toare — căci Saigonul de
ține un tragic record și în 
domeniul accidentelor d 
automobile — 
realizat nimic, 
acestui 
James, 
dintre cei mai activi trafi
canți din Saigon, nu are 
nici un fel de calificare.

Resentimentul saigonezi- 
lor față de prezența ame
ricană se intensifică mereu, 
iar prezența americanilor 
complică și mai mult pro
blemele acestui oraș, încheie 
revista.

rta orași__ _  ___
pericol serios pentru 

pen-

dar nu au 
Directorul 

comitet, Hatcher 
cunoscut ca unul

Repetăm — revista ame
ricană „Newsweek".

DE PRETUTINDENI degradabili, adică nu pot fi atacați ți descom
puși de microorganismele existente in apele 
riurilor.

eedee tehnice pentru păstrarea documentelor 
din țările calde fi crearea unor laboratoare- 
pilot.

SE MUTĂ CAPITALA STATULUI 
ALASKA ?

urma boomului petrolier din nord. Populația

De citva timp in Alaska are loc o dispută 
aprinsă. In urma descoperirii bogatelor zăcă
minte de petrol, firmele interesate vor să im
pună mutarea capitalei statului Alaska in ținu
turile petroliere. Aceasta le-ar ușura joarte 
mult tranzacțiile. Mulți localnici și o serie de 
persoane oficiale se împotrivesc însă, arătind 
că mutarea actualei capitale Juneau, situată in 
sud-estul statului, ar duce la ruinarea totală a 
acestei regiuni fi așa destul de neglijată in

urma ooomutui petrolier din nord. Populația a 
fost consultată de două ori cu privire la aceas
tă propunere și de ambele dăți răspunsul a 
fost categoric „nu". Deocamdată insă, după 
cum scrie „Christian Science Monitor", proble
ma rămine deschisă.

ÎMPOTRIVA POLUĂRII APELOR 
RÎURILOR

o 
fost 
zice

nouă măsură împotriva poluării apelor a 
anunțată in Franța. Prin decret se inter- 
fabricarea detergenților care nu sînt bio-

PENTRU SALVAREA 
DOCUMENTELOR RARE

EXOD DE PĂSĂRI

Consiliul Internațional al Arhivelor a creat 
de curind, in colaborare cu UNESCO, un 
comitet permanent pentru protejarea documen
telor prețioase. După cum se știe, în regiunile 
tropicale ale Africii, Asiei și America Latine 
există documente istorice de o valoare inesti
mabilă, dar care datorită condițiilor climate
rice și depozitării rudimentare se degradează 
Intr-un ritm accelerat. Comitetul nou creat are 
ca primă sarcină punerea la punct a unor pro-

Frigul excesiv din nordul Europei a alungat 
mii -de păsări spre sud. Serviciile de protec
ție ornitologică din Garmisch-Partenkirchen 
(Bavaria) au semnalat deja primele 100 de mii 
de păsări acvatice venite din nord. Printre 
acestea se află 20 de mii de rațe sălbatice din 
specii neîntilnite pînă acum In această zonă a 
Germaniei federale. Ele plutesc pe lacul 
Ammersee alături de lebede din Scandinavia 
fi de lebede pitice din tundra siberiană venite 
șl ele de curind spre regiunile mai calde.

Pieile roșii din America 
de Nord au pornit din nou 
lupta împotriva „fețelor pa
lide" Armele lor nu mai 
sînt tomahawk-uri și cuțite 
cu lama lată, ci nesupune
re civică și activizarea po
litică a triburilor nord- 
americane. Tot mai des, pe 
barele automobilelor care 
circulă pe șoselele S.U.A. 
pot fi văzute tăblițe cu in
scripția : „Custer a murit 
pentru păcatele voastre". 
Este o referire la genera
lul George C. Custer, care 
a căzut într-o bătălie dată 
de trupele americane îm
potriva indienilor lîngă lo
calitatea Little Big Horn. 
Acțiunea inițiată are meni
rea să constituie o evocare 
a trecutului și un avertis
ment pentru 1 
nizatorii ei — 
se intitulează 
dieni".

Din această __  „__
ție de indieni face parte ți 
Richard Oakes, 27 de ani, 
din tribul mohicanilor, stu
dent la Universitatea din 
San Francisco. El este con
ducătorul ales al grupului 
care, în semn de protest, 
a ocupat nu de mult insu
la Alcatraz, așezată în fața 
marelui oraș Pentru indie
nii nord-americani, motive
le nemulțumirii sînt clare și 
fără echivoc : ocuparea ile
gală de pămînturi, încălca
rea acordurilor încheiate, 
răspunderea pentru bolile 
și sărăcia care bîntuie în 
rîndul populației indiene...

Mișcarea indienilor nord- 
americani a căpătat diferite 
denumiri. Cunoscută, în 
general, după cum am a- 
rătat, sub numele „Noii 
indieni", 1 se mai spune, 
prin analogie cu mișcarea

viitor. Orga- 
un grup care 

„Noii ln-

nouă genera-

Urmașii lui Winnetou
dezgroapă securea de luptă

negrilor, „Red Power", a- 
dică „puterea omului roșu". 
Fapt este însă că în rîn- 
dul populației indiene s-a 
născut o forță nouă, de 
care autoritățile guverna
mentale ce se ocupă de 
problemele indienilor din 
rezervații sînt nevoite să 
țină seama.

Noul sentiment de afir
mare a drepturilor uzurpa
te se exprimă în forme vi
guroase. Astfel, în ultimul 
timp, au apărut afișe cu 
inscripția „Acuzați-1 pe 
Walter Hickel". W. Hickel 
este ministrul de interne, 
fiindu-i în această calitate 
direct subordonate instan
țele care se ocupă de pro
blemele indiene. In noiem
brie 1969 la o conferință a 
guvernatorilor din statele 
vestice ale S.U.A., el a de
clarat că guvernul federal 
a exagerat în grija sa ma
nifestată față de indieni (I). 
Această remarcă a lui Hic
kel a stîrnit imediat un 

■ puternic val de proteste în 
rîndurile indienilor care se 
tem că, sub influența 
guvernul federal ar 
tea lua măsuri 
sensul restrîngerii
chiar desființării rezerva-

lui, 
pu

tu 
sau

David ANDERSON
reporter al agenției U.P.l-

țiilor speciale, !n care tșl 
duc un trai destul de pre
car, încercînd să transfere 
pieile roșii tn marile ora
șe, unde, după cum a ară
tat experiența, majoritatea

acestor oameni nu se pot 
adapta.

Crezul politic a! noii ge
nerații de indieni a fost 
formulat de Vine Deloria 
jr.. un tînăr din tribul

„Pieile roșii" au revenit pe străvechi meleaguri» insula
Alcatraz

Sioux, în cartea sa „Noii 
indieni". „Noi nu mai lup
tăm pentru supraviețuirea 
fizică. Lupta noastră are 
în vedere supraviețuirea 
ideologică. Ideile noastre 
trebuie să învingă". Această 
nouă filozofie a „tinerei 

, generații de piei roșii" își 
găsește concretizarea în 
revendicarea de a se ga
ranta indienilor dreptul de 
proprietate asupra pămîn- 
tului, precum și drepturile 
de a pescui și vîna, înde
letniciri străvechi ale „piei
lor roșii", care astăzi sînt 
supuse la tot felul de în
grădiri. Indienii arată că 
nu întîmplător prima acțiu
ne a „noilor indieni" a fost 
cea menită să sprijine re
vendicarea privind dreptul 
de pescuit al „pieilor roșii" 
din statul Washington. 
„Noii indieni" acuză auto
ritățile statale că n-au res
pectat acordurile încheiate 
cu triburile 
trăiesc de-a 
de coastă.

In cursul __  ,_____
drepturile lor, au fost a- 
restați zeci de Indieni. In
dienii din întreaga țară 
s-au solidarizat cu lupta 
fraților lor din Washington. 
Și militanții pentru dreptu-

indiene care 
lungul rîurilor

luptei pentru

rile civile ale populației 
negre au luat partea indie
nilor, iar pe treptele Ca- 
pitoliului din Washington 
a avut loc un mare miting, 
la care au participat mii 
de oameni de culoare. In 
urma acestei acțiuni, mi
nistrul justiției a declarat 
că „este hotârît să sprijine 
drepturile triburilor indie
ne...". In această luptă, ti
nerii indieni au învățat să 
aprecieze așa cum se cu
vine puterea solidarității, 
a demonstrației.

In numeroase state din 
vestul american, indienii, 
dacă ar acționa în mod or
ganizat și s-ar înregistra 
în listele electorale, ar pu
tea deveni o considerabilă 
forță politică. Unul din pur
tătorii lor de cuvînt a de
clarat că în 10 sau chiar 11 
state, alegătorii 
ar putea juca un 
tărîtor. Dar j:____r___
indienilor la alegeri este 
extrem de 
tr-unul din ucvu»,
din 25 000 de indieni cu 
dreptul de vot din tri
bul Novaio,' doar circa 
3 000 s-au înregistrat, iar 
din aceștia numai un pro
centaj infim s-a prezentat 
la urne. Conducătorii „noi
lor indieni", care în ma
joritate sînt absolvenți de 
universități, manifestă un 
interes politic mult mai 
mare. Ei și-au dat seama 
de necesitatea și importan
ța activității politice.

Țelul acțiunii lor este 
vechi de secole i dreptul 
de a-și păstra intacte pă- 
mînturile din rezervații, 
de a-și dezvolta cultura 
strămoșească, dreptul la o 
viață mai demnă și în con
diții mai bune.

indieni 
rol ho- 

participarea
redusă. în- 
anii trecuți,
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de la Breaza

Eroziunea

Pe valea Izei

Apartamente

botoșani

constanta

DE LA CORESPONDENȚII 
SCÎNTEII

zi- 
cu

Nord. Reți- 
ele înainte 
celelalte lo-

posibilități 
bune condiții 
beneficiarii în
cete sosite din 
Belgia, Anglia

documente 
comunei, va- 

artă popu- 
muzeului : 

numai din

" j "PRAHOVA' :

/MARAMUREȘ»

Tot înainte!
tn primele două decade ale lunii 

ianuarie, întreprinderile economi
ce din județul Alba au obținut 
importante succese. S-au produs 
peste plan 250 tone sodă calcina
tă, 260 metri cubi cherestea, 2 370 
tone sare, 4 mașini-unelte, 5 tone 
oțel, 6 000 perechi ciorapi și tri
cotaje și alte produse. O nou
tate : in rîndul întreprinderilor 
fruntașe se situează și Fabrica 
de produse refractare din Alba 
lulia, care, în ultimii ani, își 
crease trista faimă de unitate... 
refractară la cerințele planului. 
Pînă în prezent, colectivul aces
tei întreprinderi a produs, peste 
prevederi, circa 400 tone cără
mizi refractare, lucrind la para
metrii proiectați.

Pentru a spori 
faima covoarelor

La Breaza se fes frumoase co
voare românești, cerute la export 
ca „piinea caldă". In scopul creș
terii producției de covoare s-a 
construit și dat in folosință o 
hală de lucru, in care s-au mon
tat diverse utilaje, războaie de 
țesut, mașini pentru prepararea 
firelor și altele. Cooperatorii- 
artiști (de la „Arta casnică") din 
localitate au reale 
să-și onoreze in 
comenzile de la 
terni, precum și 
Canada, Franța, 
și din alte țări.

bate în retragere
Potrivit prevederilor,, in anul 

care a început, in județul Boto
șani se vor executa lucrări anti- 
erozionale pe circa 20 000 ha ; 
în acest fel, se continuă acțiu
nile întreprinse în ultimul timp 
pentru reintegrarea in circuitul 
agricol a terenurilor amenințate 
de eroziuni (anul trecut s-au 
efectuat terasări pe circa 40 000 
ha și lucrări contra erodării pe 
aproape 11 000 ha) și se estimea
ză creșterea cu peste 20 la sută 

producției agricole in 1970.

In comuna Birsana se fac pre
gătiri intense pentru deschiderea 
unui muzeu sătesc în aer liber. 
Pînă în prezent au fost iden
tificate peste 500 de piese, prin
tre care vechi unelte din gos
podăriile țărănești, 
originale din istoria 
loroase obiecte de 
Iară. O surpriză a 
batoza construită -----_. ---
lemn, prin anul 1800. In vechea 
clădire a școlii, atestată docu
mentar din 1860. se reconstituie 
o sală de clasă, așa cum arăta în 
acea perioadă. Muzeul va repre
zenta o frumoasă atracțțe pentru 
turiștii care vor străbate valea

Zona Palas și-a îmbogățit 
lele acestea dotarea locativă 
143 garsoniere. Alte 30 aparta
mente au fost date in folosință 
in cartierul Tomis 
nem, multe dintre 
de termen. Oare și 
cuințe ce se construiesc la Con
stanța, Mangalia, Năvodari (in 
județ, anul acesta se construiesc 
2 400 apartamente) vor fi pre
date beneficiarilor tot în condi
ții optime, mai devreme ?

I

I

I

„Electromotor" din Ti- 
au fost livrate pentru 
Sovietică aproape 1 000^ 
electrice; alte asemenea' 
de înaltă tehnicitate 
zilele acestea spre be- 

P. Chineză,

De la 
mișoara 
Uniunea 
motoare 
produse 
pornesc 
neficiarii din R. 
R. F. a Germaniei. R. P. Polonă. 
Italia. Colectivul uzinei are cu 
ce se minări ; faptul că in acest 
an exportă, in 30 de țări, circa 
70 la sută din producția de mi- 
cromotoare și aproape 40 la sută 
din cea de motoare mari și aspi
ratoare constituie o mare per- 
for nanță economică.

Manifestări consacrate aniversării
Unirii Principatelor Române

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie, 
vineri după-amiază, la sala Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România, conf univ. Dumi
tru Almaș a vorbit despre Unirea 
Principatelor. în continuare, asisten
ța a audiat un program de lecturi 
în interpretarea artistului poporului 
Ștefan Ciubotărașu, din proza ro
mânească dedicată Unirii. Au fost, 
de asemenea, vizionate filmul docu
mentar „Hora Unirii" și filmul ar
tistic „Războiul domnițelor".

★
La clubul Complexului C.F.R.-Bu- 

zău a avut loc vineri o șezătoare 
literară cu tema „Actul Unirii în li
teratura română", la care a partici
pat un numeros public.

în aceeași zi. la căminele culturale 
din numeroase localități rurale și la 
cluburile întreprinderilor din jude
țele Buzău. Prahova și Dîmbovița au 
avut loc seri literare, conferințe, 
simpozioane și programe artistice 
dedicate sărbătoririi Unirii Principa
telor Române.

*
în cadrul manifestărilor consacrate 

zilei de 24 Ianuarie, vineri a avut loc 
la cinematograful „Arta" din Deva 
simpozionul „Unirea Principatelor 
Române", organizat de comitetul 
județean pentru cultură și artă. Cu 
acest prilej, profesorii Constantin 
Bulz și Ion Boboșa au relevat însem
nătatea mărețului act istoric înfăp
tuit la 24 Ianuarie 1859. A fost pre
zentat apoi un program cultural.

Aniversarea Unirii Principatelor 
Române prilejuiește numeroase ma
nifestări in județul Constanța. In 
multe așezări rurale, mase largi de 
țărani cooperatori, lucrători din 
I.A.S.. mecanizatori, cadre didactice 
și elevi au audiat expunerea ..24 Ia
nuarie — Ziua Unirii Principatelor 
Române". La cluburi, case de cul
tură, cămine culturale și in școli 
au fost organizate seri de întrebări 
și răspunsuri, seri de poezie și alte 
manifestări.

★
Vineri după-amiază, la filarmonica 

„Oltenia" din Craiova a fost organi
zat simpozionul „Unirea Principate
lor — moment important in făurirea 
națiunii române" în încheiere, corul 
filarmonicii , și actori ai Teatrului 
Național din localitate au prezentat 
un program dedicat acestui eveni
ment

A
In sălile muzeului „Oltenia" din 

Craiova a fost deschisă o expoziție 
de documente referitoare la înfăp
tuirea Unirii Țărilor Române, la 24 
Ianuarie 1859.

★
împlinirea a 111 ani de la Unirea 

Principatelor Române a prilejuit si 
în iudetul Suceava organizarea unor 
ample manifestări. Studenții Institu
tului pedagogic de 3 ani au luat par- 
te la un simpozion în cadrul căruia 
au prezentat expuneri prof. univ. dr. 
docent Nicolae Corivan si lectorul 
Constantin Rătoi. La Casa de cultu
ră a sindicatelor din Suceava a avut 
loc concursul ..Din istoria natriei : 24 
Ianuarie" iar în întreprinderi si in
stituții au avut loc seri literare pe 
tema ..Cîntec de unire". (Agerpres)

Uzina „Tehnofrig" din Cluj
la 20 de ani

CLUJ (corespondentul „Scînteii") 
Colectivul uzinei „Tehnofrig" din 
Cluj a sărbătorit ieri 20 de ani de 
existență Prin înființarea acestei 
uzine, în urmă cu două decenii, s-au 
pus bazele unei ramuri industriale 
noi. cu menirea de a înzestra indus
tria alimentară și frigorifică cu ma
șini și utilaje moderne. In această 
perioadă s-au fabricat la uzina clu
jeană peste 100 000 de mașini și uti
laje, în valoare de 1.3 miliarde Iei 
Productivitatea muncii pe salariat a 
crescut de circa 4.2 ori în compara
ție cu anul 1950 Anul acesta se fa
brică aici circa 200 tipuri de utilaje 
și se .vor exporta peste 1 000 tone 
utilaje de înaltă tehnicitate, în 22 
de țări.

Despre toate aceste realizări a vor
bit la adunarea jubiliară ing. Andrei 
Halmaghi, directorul uzinei. Colecti
vul ei a fost salutat și felicitat cu 
acest prilej de reprezentanți'ai orga
nelor locale de partid și de stat, al 
forului de resort. Participanții la a-

de existentă9
dunarea festivă au adoptat cu entu
ziasm și însuflețire o telegramă a- 
dresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Sub imboldul 
creator al mărețelor hotărîri stabili
te la Congresul al X-Iea al partidu
lui, asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român și 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a pune în
treaga noastră capacitate de muncă 
In slujba îndeplinirii obiectivelor 
viitorului plan cincinal. Vom asimila 
noi produse de Înaltă tehnicitate, 
într-un timp mai scurt, contribuind 
astfel la dezvoltarea economiei noas
tre naționale și la sporirea prestigiu
lui României socialiste pe plan mon
dial. Vă asigurăm că vom urma cu 
credință și devotament neclintit linia 
politică a Partidului Comunist Ro
mân. aducîndu-ne modesta contri
buție la propășirea și înflorirea scum- 
f>eî noastre patrii, Republica Socia- 
istă România"

BACALAUREATUL
la liceele de specialitate

Urmare a comunicatului publicat 
tn presă în luna decembrie 1959. Mi
nisterul Invățămîntului face urmă
toarele precizări cu privire la desfă
șurarea examenului de bacalaureat 
la liceele de specialitate agricole și 
economice în anul 1970 :

Cursurile școlare la anii terminali 
(anul IV al liceelor economice și al 
liceelor agricole, specialitatea „con
tabilitate și merceologie agricolă", 
precum și anul V la liceele agricole, 
specialitățile „agronomie", „horti
cultura" și „veterinară") se încheie, 
potrivit structurii anului școlar, la 23 
mai In perioada 24 rnai-17 iunie, ele
vii se pregătesc individual pentru 
examenul de bacalaureat. Conduceri
le liceelor organizează în această pe
rioadă consultații la obiectele prevă
zute în programa examenului de ba
calaureat. participarea elevilor fiind 
facultativă

Examenul de bacalaureat se susți
ne la liceele economice și speciali
tatea „contabilitate și merceologie 
agricolă" de la liceele agricole la trei 
discipline, iar la liceele agricole la 
patru discipline :

Licee economice : a) specialitatea 
planificare-contabilitate : limba și 
literatura română (scris și oral) ; ma
tematica (scris și oral) : contabilitatea 
(scris și oral) b) Specialitatea mer
ceologie : limba și literatura română 
(scris și oral) ; matematica (scris și 
oral) ; merceologia (scris și oral), c) 
Specialitatea statistică : limba și lite
ratura română (scris și oral) ț mate
matica (scris șî oral) t statistica (scris 
și oral) (

Licee agricole : a) Specialitatea a- 
gronomie : limba și literatura româ
nă (scris și oral) t fitotehnia (oral) i 
botanica (scris) ; matematica sau chi
mia la alegere (scris și oral), b) 
Specialitatea horticultura i limba 
și literatura română (scris șl oral) i 
horticultura (oral) ; botanica (scris) ț 
matematica sau chimia, la alegere

(scris și oral), c) Specialitatea veteri
nară : limba și literatura română 
(scris și oral) ; patologia veterinară 
(oral) ; zoologia (scris) ; matematica 
sau chimia, la alegere (scris și oral), 
d) Specialitatea contabilitate și mer
ceologie agricolă : limba și literatura 
română (scris și oral) ; matematica 
(scris și oral) t contabilitatea (scris și 
oral)

Examenul de bacalaureat se desfă
șoară în perioadele 18—28 iunie (se
siunea de vară) și 20—31 august (se
siunea de toamnă).

Probele scrise se vor desfășura 
astfel : 18 iunie — la limba și litera
tura română ; 20 iunie — la matema
tică ; — la chimie (numai pentru 
absolvenții liceelor agricole — spe
cialitățile : agronomie, horticultura și 
veterinară — care și-au ales acest 
obiect) 22 iunie — la botanică, zoo
logie. contabilitate, merceologie, sta
tistică (în funcție de specialitate)

Tn sesiunea de toamnă, probele 
scrise vor fi programate, în aceeași 
ordine, în zilele de 20. 22 și 25 au
gust

Probele orale se vor susține după 
o pauză de 1-2 zile de la ultima pro
bă scrisă. Examinarea se' va face suc
cesiv pe obiecte, în zile diferite, 
după programul stabilit de comisia 
de examen, asigurîndu-se cel puțin 
o zi liberă între obiecte pentru fie
care serie de candidați.

La ambele sesiuni ale examenului 
de bacalaureat din anul 1970 se pot 
prezenta absolvenții liceelor agricole 
și economice (cursuri de zi, serale 
șl fără frecvență, examene de dife
rență) seria 1970, precum și absol
venții liceelor economice seria 1959 
care nu au susținut examenul sau 
l-au susținut o singură dată, fără a-l 
promova Absolvenții din seria 1959 
care au susținut examenul de două 
ori fără a-l promova se pot prezen
ta, pentru ultima oară, numai la una 
din cele două sesiuni ale anului 1970

SPORT
Fotbal pe glob

22 de ani de la semnarea Tratatului

ronA@-mgar

MĂRTURII ALE PROKSJUil 
ECONOMIEI SOCIALISTE

Se împlinesc astăzi 22 de ani de la semnarea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală între România și Ungaria, eveni
ment de mare însemnătate în istoria relațiilor dintre cele două țări 
și popoare. Raporturile frățești dintre popoarele român și ungar, ri
dicate pe o treaptă nouă, superioară în anii socialismului, se înte
meiază pe comunitatea orinduirii sociale, pe stimă și prețuire reci
procă, pe aspirațiile și lupta comună pentru o viață mai bună, pentru 
socialism și pace. în perioada care a trecut de la semnarea tratatu
lui, relațiile româno-ungare au urmat o evoluție ascendentă, prietenia 
și colaborarea reciprocă, multilaterală — pe tărîm politic, economic, 
tehnico-științific, cultural — dczvoltindu-se în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Tragerea de amortizare 
la ADAS 

pe luna ianuarie
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ

RILOR DE STAT anunță că tra
gerea de amortizare pe luna 
ianuarie 1970 a asigurărilor 
mixte de viață are loc la 31 
ianuarie 1970 în orașul Reșița. 
Participă la tragere asigură
rile mixte de viață pentru care 
primele sînt achitate la zi. Cu 
acest prilej se vor plăti, îna
inte de termenele stabilite în 
polițe, sumele asigurate co
respunzător tuturor combina
țiilor de litere ieșite la sorți.

Fondul pus la dispoziție 
pentru această tragere de a- 
mortizare este nelimitat.

Asigurați 1 Achitați-vă din 
timp primele de asigurare 
pentru a participa cu șanse 
mari la această tragere de a- 
mortizare 1

La Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" 

„MOARTEA 
LUI DANTON"

Spectacolul cu piesa lui 
Georg Buchner, care a stîrnit 
un puternic ecou la Florența, 
se prezintă în continuare la 
teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra". în distribuție ; Liviu 
Ciulei, Gheorghe Dinică, Ileana 
Predescu, Emmeric Schăffer, 
Petre Gheorghiu, lea Matache, 
Ana Negreanu, Dumitru Ono- 
frei, George Oancea, Virgil 
Ogășanu, Ion Caramitru, Cătă
lina Pintilie, Gheorghe Ghițit- 
lescu, Mihai Mereuță și eziți 
șaizeci de actori.

Regia și scenografia spec
tacolului aparțin lui Liviu 
Ciulei.

Biletele s-au pus în vînzare 
la casa de bilete a teatrului 
din bd. Schitu Măgureanu 1 
(Podul Izvor). Telefon 14 60 60.

La Belo Horizonte, 
o amînare de 24 de ore
Joi, în nocturnă, la Belo Horizonte 

urmau să se desfășoare primele două 
meciuri ale turneului internațional 
de fotbal : România—Cruzeiro și 
Spartak Praga—Atletico Mineiro. 
Din cauza unei ploi torențiale, cu
plajul a fost amînat cu 24 de ore.

F.C. Argeș in Ghana
ECHIPA DE FOTBAL F. C. AR

GEȘ și-a Început turneu) In Ghana, 
lucînd la Accra cu formația locală 
Olympios Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1.

Spartak Trnava în turneul 
din Mexic

In cadrul turneului pentagonal de 
fotbal de la Ciudad de Mexico, echi
pa Spartak Trnava (care are tn for
mație mai mulți titulari ai reprezen
tativei cehoslovace) a învins cu 
scorul de 3—1 (2—1) formația bra
ziliană Botafogo Golurile au fost 
înscrise de Adamec, Kuna, Martino- 
vjci și respectiv Paulo Cesar (din lo
vitură de Ia 11 m)

în clasamentul turneului conduc 
Selecționata mexicană si Partizan 
Belgrad cu cîte 3 puncte (din 2 jo
curi). urmate de Spartak Trnava — 
3 puncte (din 4 meciuri). Guadalaja
ra — 2 puncte (din 2 meciuri) și Bo
tafogo — 1 punct (din 2 jocuri)

LA CONCEPTION s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de fotbal

dintre echipa locală Sport Club și 
o selecționată cehoslovacă. Fotbaliștii 
chilieni au obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1).

Colo Colo—Santos 4—3
INTR-UN MECI DESFĂȘURAT 

LA SANTIAGO, echipa locală Colo 
Colo a învins cu scorul de 4—3 e- 
efiipa braziliană Santos. Pele a mar
cat un gol dintr-o lovitură de penal- 
ti Pînă în prezent, In cariera sa 
sportivă Pele a Înscris 1 007 goluri.

> 
„Olimpicii” au sosit la Sidney

Selecționata olimpică de fotbal a 
României a sosit la Sidney De aici, 
fotbaliștii români au plecat la Ade
laida, unde urmează să susțină pri
mul joc. din seria celor fi, In com
pania selecționatei Australiei de sud 
Duminică, echipa olimpică a Româ
niei va Intîlni la Melbourne echipa 
statului Victoria In continuare, oas
peții vor evolua la Newcastle. Mor- 
wel) șl din nou la Melbourne.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 23 IANUARIE 1970
EXTRAGEREA I : 15 81 23 79 46 3

73 10 41 58 82 28
Fond de premii i S56 8fi0 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 37 81 80 44
Fond de oremii i 332 136 lei.

(Urmare din pag. I)

calcul și ale ciberneticii tn 
economia noastră națională. 
La acest început de an am 
găsit colectivul de specia
liști într-o dublă eferves
cență. Mai întîi, una exte
rioară : Centru!' de calcul 
se mută într-o nouă clădi
re, pe măsura activității sa
le. pe măsura sarcinilor tot 
mai importante ce le are de 
îndeplinit. In al doilea rînd. 
o efervescență interioară, 
profundă, de conținut: a- 
nul 1970 înseamnă pentru 
întregul colectiv un exa
men — trecerea, Incepind 
de la 1 martie, la gestiune 
economică proprie, tn acest 
context am discutat cu tov. 
Valeria Pescaru, director 
adjunct științific, precum și 
cu alte cadre de conducere 
ale centrului

— Considerați că ați pă
șit „cu dreptul" în 1970 ?

— O asemenea apreciere, 
ne răspunde tov. V. Pesca
ru, s-ar cuveni să o facem 
mai tîrziu. De ce ? Pentru 
că depinde în mare măsură 
de competența, de capacita
tea organizatorică și talen
tul nostru de a ne apropia 
cit mai mult de activitatea 
economică nemijlocită a în
treprinderilor. Abia atunci 
vom putea spune că am a- 
sigurat toate condițiile pen
tru ca munca noastră să fie 
eficientă, să aducă o în
semnată contribuție în 
oroducțîe Avînd în ve
dere experiența de pină 
acum, am reușit să în
cheiem pentru anul 1970. 
cu întreprinderi, centra
le industriale șî insti
tuții economice, o sene 
de contracte de colaborare 
in valoare de aproximativ 
5 milioane lei. Dacă mai a- 
dăugăm și faptul că în eu- 
rînd vom dispune de o ca
pacitate mărită de prelu
crare a datelor. în urma 
primirii unui calculator 
IBM 360/40 din generația a

III-a, putem spune câ am 
pășit cu dreptul în 1970.

— Generația a IlI-a ? 
Calculatoarele Iși au isto
ria lor, desigur, dar nu-mi 
închipui că se dezvoltă din 
generație în generație, la 
fel ca oamenii...

— Evident, nu ca oame
nii. Criteriile lor de dez
voltare sînt tehnice și nu 
biologice, iar sub impulsul 
actualei revoluții tehnieo- 
științifice ele se dezvoltă 
cu mult mai repede decît 
oamenii. Astfel, in numai 
25 de ani — etapă ce re
prezintă mai puțin decît o 
generație umană — calcu
latoarele au ajuns la a 
IlI-a, iar In ultimul timp 
chiar la a IV-a generație. 
Prima generație a avut la 
bază tubul electronic obiș
nuit, a Il-a tranzistorul și 
a Ill-a circuitul integrat 
miniaturizat.

Inginerul V. Pescaru fml 
arată un mic paralelipiped 
de cristal de dimensiunile 
unui breloc, avînd încas
trat un circuit integrat cu 
un număr de tranzistor! a- 
proximativ egal cu cel con
ținut de aparatul portativ 
„Mamaia" Suprafața cir
cuitului : un centimetru pă
trat. Dimensiunile tranzis- 
torilor ? Intr-un degetar 
încap peste 5 000. in para
lel cu perfecționarea teh
nologică, generația a Hl-a 
de calculatoare reprezintă 
un salt calitativ deosebit, 
prin gradul de automatiza
re a programării funcționă
rii acestora, prin arsenalul 
logic, prlntr-o adevărată 
„bibliotecă de programe" 
care însoțește și individua
lizează fiecare calculator. 
Cum și in ce scop este fo
losită această capacitate 7

— Prin însăși denumirea 
sa. centrul nostru de calcul 
se ocupă de. rezolvarea u- 
nor probleme economice 
complexe, ne răspunde di
rectorul adjunct științific.

Cum ? Prin teme de cer
cetare concretă, aplicată 
la realitățile economiei, 
fie sub aspect general, 
fie în soluționarea unor 
situații particulare. Din 
grupul de lucrări elaborate 
în ultimii ani. putem men
ționa : contribuții la elabo
rarea balanței legăturilor 
dintre ramurile economiei 
naționale — beneficiar Co
mitetul de Stat al Planifi
cării i optimizarea planifi
cării lucrărilor la șantiere
le de construcții-montaj

Centru) nostru este prezent 
și in asemenea domeniu, 
iar cele mai valoroase re
zultate se prezintă în se
siunile științifice anuale și 
în revista „Studii și cer
cetări de calcul economic și 
cibernetică economică".

— In ultimii ani, mașini
le electronice de calcul au 
fost înconjurate, mai ales în 
presa de senzație și în căr
țile științifico-fantastice. cu 
o aureolă de basm modern. 
Mașinile electronice tra

duc, dau note studenților, 
compun versuri ori simfo-

rană la un deget, am spus 
cuiva în glumă că am lost 
mușcat de... calculator. Si, 
spre marea mea surpriză, 
am fost crezut. Din păcate, 
tentația de a exagera po
sibilitățile calculatoarelor 
cuprinde și pe unii oameni 
cu pregătire superioară. Ni 
s-a întîmplat să întîlnim 
specialiști din Întreprinderi 
și din ministere care consi
deră că mașina electronică 
poate rezolva orice. într-un 
timp record și cu un aport 
minim cjin partea omului.

— Tocmai pentru a dez-

Cu doi ani In urmă, 
intr-una din primele 
zile ale lui 1968 am vi
zitat atelierele textile 
„Bumbacul" din Buda
pesta, pe atunci o între
prindere cu 2 000 de 
muncitori, cu un nivel 
de înzestrare tehnică re
lativ modest, dar cu 
preocupări susținute în 
privința îmbunătățirii 
calității produselor și a 
ridicării nivelului pro
fesional al cadrelor. Di
rectorul întreprinderii 
ne relata atunci despre 
măsurile luate pentru 
mai buna organizare, 
conducere și planificare 
a producției și a mun
cii în cadrul acțiunii 
generale, pe țară, de a- 
plicare a noii reforme 
economice.

Mi-am reamintit de 
această vizită zilele tre
cute citind în ziarul bu- 
dapestan „Ești Hirlap" 
o scurtă Informație re
feritoare la rezultatele 
obținute de colectivul a- 
telierelor textile „Bum
bacul" in cursul anului 
trecut. Interesante mi 
s-au părut și cifrele pri
vind creșterea produc
ției și făptui că produ
sele întreprinderii se 
exportă astăzi in nume
roase țări, dar m nu 
impresionat. îndeosebi, 
rezultatele obținute în 
creșterea rentabilității, 
a eficienței economice 
generale a întreprinde
rii. Beneficiile obținute 
anul trecut au crescut 
cu peste 9 milioane fo- 
rinți față de anul 1967.

Faptul nu este izolat. 
Situații asemănătoare 
s-au petrecut in zeci și 
sute de întreprinderi 
ungare. Cu doi ani în 
urmă, cind a fost inițiat 
noul mecanism econo
mic. mulți economiști 
considerau atunci că 
pentru aplicarea lui 
complexă și obținerea 
rezultatelor scontate va 
fi necesor .un răstimp , de 
cel puțin trei-patru ani. 
Această perioadă de a- 
plicare încă nu s-a în
cheiat — spunea Valyi 
Peter, ministrul finan

țelor, la recenta sesiune 
a Adunării de Stat a 
R. P. Ungare — dar re
zultatele obținute in a- 
cești doi ani permit să 
se tragă unele concluzii 
generale favorabile.
Am avut prilejul să 

vorbesc cu Karady Gyu- 
la, vicepreședinte al O- 
ficiului național de pla
nificare, despre noua 
reformă economică. De 
la vechiul sistem de pla
nificare — imi spunea 
domnia sa — cind or
ganele centrale stabi
leau amănunțit planuri
le pentru toate unitățile 
economice, de la cele 
mai mari pini la cele

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA 

DE LA AL. PINTEA

mai mici, s-a trecut la 
metoda care constă in 
aceea că întreprinderile 
sînt stimulate să înde
plinească planurile eco
nomice nu pe calea or
donatelor, ci cu ajutorul 
cîtorva indicatori sinte
tici, cum ar fi, de exem
plu, fondul de salarii, 
beneficiile. Aceasta face 
să crească intr-o măsu
ră considerabilă rolul 
gospodăririi independen
te a întreprinderilor, o- 
feră mari posibilități de 
manifestare a inițiati
vei Noile măsuri au 
menirea, în ultima in
stanță, să determine 
creșterea eficienței în
tregii economii, satisfa
cerea mai rapidă și 
multilaterală a necesi
tăților pieței;

După cum relatau zia
rele, în anii premer
gători aplicării refor
mei, ritmul dezvoltării 
economiei era mai gre- 

'('6^~~Tbcmai de aceea 
mulți așteptau din par
tea noului sistem, de 
conducere economică o 
accelerare a creșterii

producției în toate ra
murile. Alții insă 
afirmau că introdu
cerea noului sistem 
economic simultan în 
toate ramurile economi
ei naționale ar putea 
provoca zguduiri, de
reglări. „S-ar putea 
spune — scria ziarul 
„Magyar Hirlap" — că 
nu s-a întimplat nici 
una, nici cealaltă, dez
voltarea economiei na
ționale inregistrînd în 
această perioadă un 
drum și un ritm echili
brat". Astfel, în de
cursul celor doi ani, 
producția industrială nu 
a cunoscut o creștere 
spectaculoasă față de 
anii anteriori, volumul 
ei crescînd cu 4—5 la 
sută anual; planul pen
tru 1970 prevede o creș
tere de 6 la sută. In 
schimb, datele statistice 
cu privire la dezvolta
rea economiei naționale 
ungare atestă că, în 
ceea ce privește spori
rea producției in diver
se ramuri, diferențele 
sînt mai accentuate de
cît înainte. Creșterea 
producției în ramurile 
cele mai importante — 
construcția de mașini, 
energia electrică, indus
tria chimică, extracția 
de petrol și gaze natu
rale — va fi de 2—3 ori 
mai mare decît ritmul 
mediu anual de creștere 
a producției industriale. 
Totodată, datorită în 
mare măsură stimulato
rilor noului sistem eco
nomic, agricultura, după 
o dezvoltare oarecum 
lentă in anii anteriori, 
a făcut un progres, spo- 
rindu-șl , volumul pro
ducției cu 6 la sută.

Folosind experiența 
celor doi ani, întreprin
derile au luat unele 
măsuri pentru mai bu
na organizare a produc
ției în anul 1970. Auto
nomia acordată acesto
ra — scria ziarul „Nep- 
szabadsag" — va deter
mina obținerea în conti
nuare a unor rezultate 
din ce în ce mai bune.

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut rece, cu cerul acoperit, 
exceptînd Oltenia, regiunea de 
munte și izolat Muntenia și Mol
dova, unde a devenit variabil. 
S-au semnalat ninsori locale în 
Bărăgan, Dobrogea și izolate 
în Banat, Transilvania și sudul 
Moldovei. Cu Totul izolat, în 
nordul Dobrogei a plouat și s-a 
semnalat polei. Ceața a persis
tat în vestul Olteniei și regiu
nea subcarpatică a Munteniei în 
tot cursul zilei. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 era 
cuprinsă între minus 7 grade 
Ia Joseni și zero grade la Curtea 
de Argeș In București : vre

mea s-a menținut rece, cu cerul 
mai mult acoperit. Ninsori sla
be. Vîntul în general slab, tem
peratura maximă a fost de plus 
un grad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 ianuarie. In 
țară : vreme în general umedă 
și în încălzire în toate regiunile 
țării. Cerul va fi mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații tem
porare sub formă de ninsoare, 
lapoviță și ploaie. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, iar maxi
mele între minus 4 și plus 6 
grade, loca! mai ridicate. Ceață 
locală. în București : vreme în 
general umedă și în încălzire. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare, 
mai ales sub' formă de ploaie. 
Vînt potrivit. Ceață dimineața 
și seara.

optimă. Vă dați seama ce-ar 
fi însemnat dacă cerceta
rea se făcea prin oprirea 
instalației și folosirea unor 
încercări succesive ? Ar fi 
rezultat o pierdere de sute 
de milioane. Noi însă am 
folosit o instalație... ab
stractă. un model matema
tic.

— Care a fost „partea" 
calculatorului în această 
cercetare ?

— In timpul pregătirii și 
desfășurării reviziilor la in
stalația de olefine, calcula-

O ecuație a eficienței
pentru combinatele chimire 
de la Craiova și Turnu-Mă- 
gurele ; programarea mate
matică in probleme de op
timizare a transportului u- 
nor materiale de construc
ții in județul Brașov și 
altele. Din grupa, lucrărilor 
aflate in curs de desfășu
rare amintesc : optimizarea 
Investițiilor in sectorul În
grășămintelor chimice tn 
cincinalul 1971—1975, opti
mizarea proceselor de pro
ducție la Combinatul pe
trochimic Ploiești (Brazi), 
proiectarea și introducerea 
in practică a unui sistem 
informațional modern la u- 
zina de anvelope .Danu
biana" Activitatea centru
lui nu se reduce numai la 
atit. Ca și în orice alt do
meniu. și aici se pun — e- 
vident cu mult mai mult 
decît in cel al științelor de
venite clasice — numeroase 
probleme de cercetare fun
damentală și de dezvoltare.

nil, optimizează... priete
niile, dau sfaturi matrimo
niale etc. Se creează astfel 
Impresia că mașinile elec
tronice au o viață proprie, 
că sint capabile de creații 
autonome față de om, că au 
sentimente, ba chiar că se 
pot coaliza împotriva omu
lui... Ce este reclamă și ce 
este adevăr din toate as
tea 7

— Multă reclamă, dar jl 
mult adevăr — intervine în 
discuție șeful secției ana- 
liză-programare, Gheorghe 
Weisz Nu e un secret că 
mașinile electronice pot 
face tot ceea ce ați amin
tit. dar cu o singură con
diție : să fie programate i” 
iceste scopuri de către om 
Am subliniat ideea. pentru 
:â există oameni care re
țin doar latura spectaculoa
să, miraculoasă, a activită
ții calculatoarelor. Mi s-a 
intimplat chiar mie un fapt 
semnificativ : avînd o mică

brăca din straiele sale fa
buloase această „zeitate" 
modernă ar fi bine să vă 
referiți la o experiență 
concretă a centrului de 
calcul, la modul cum sînt 
folosite aceste instrumente 
electronice și. mai ales, la 
eficiența lor.

— O reușită a anului 1969 
a fost finalizarea cercetării 
care a dus la scurtarea pe
rioadei de revizie a insta
lației de olefine de la Com
binatul petrochimic Plo
iești. Ca urmare, au fost 
cîștigate pentru producție 
trei zile, ceea ce s-a con
cretizat intr-un beneficiu 
pentru combinat de 1.5 mi
lioane lei. Metoda poate fi 
extinsă și la alte instalații 
și chiar la alto Întreprin
deri Cum s-a procedat ? 
Prin modelarea și simula
rea matematică a procese
lor ce au loc în instalație, 
alegindu-se dintr-o multitu
dine de încercări soluția

torul I.C.T. 1 900 a lucrat, 
in total,- 4 ore și 27 mi
nute. AtîL In acest timp, el 
a efectuat peste 1 miliard 
300 de milioane opârații și 
a imprimat peste 3 800 pa
gini cu cite 40 de rinduri.

— Vreți să „traduceți" in 
cifre mai apropiate de în
țelegerea noastră ?

— De pildă, dacă opera
țiile s-ar fi executat cu 
mașini de calculat de bi
rou, de către 100 de calcu
latori, lucrind 8 ore pe zi, 
ar fi fost nevoie de apro
ximativ 10 ani,

— Mă văd și eu tentat să 
pronunț cuvintul „fantas
tic".

-■ Nu-1 pronunțați, pen
tru că. în realitate, nu e- 
xistă nimic fantastic aici. E 
doar o imagine a nivelului 
atins de știința și tehnica 
mondială in epoca noastră, 
de forța creierului uman. Și 
nu e fantastic, întrucit pen
tru aceste 4 ore și 27 de mi

nute de calcul au fost ne
cesare luni de muncă din 
partea unui colectiv de cer
cetare format din specia
liștii noștri și ai combina
tului petrochimic. Această 
pregătire este esențială, 
pentru că important este 
ceea ce introduci în „cre
ierul" calculatorului și ceea 
ce îi ceri. Altminteri, cal
culatorul nu e in stare de 
nimic.

— Țin să subliniez ideea 
colaborării strînse între 
cercetătorii noștri și specia
liștii întreprinderii sau in
stituției beneficiare, inter
vine in discuție matemati
cianul Vasile lonescu, secre
tar științific al centrului. 
Este un factor esențial, o 
condiție sine qua non a reu
șitei, a eficienței. Stipulăm 
această clauză în toate con
tractele pe care le înche
iem. Există unele cadre cu 
funcții de răspundere din 
unități economice și minis
tere care consideră că spe
cialiștii afectați cercetării 
sînt pierduți pentru produc
ție. Adevărul este că a- 
cești specialiști pregătesc 
saltul calitativ al producției 
prin optimizarea procesului 
sau a sistemului avut în 
vedere în cercetarea noas
tră și. totodată, se pregă
tesc ei înșiși pentru diri
jarea acestor procese și 
sisteme.

— Așadar, ca orice ele
ment nou, calculatorul e- 
lectronic stîrnește reacții 
diferite, de la entuziasmul 
naiv, idealizat, al unora, la 
scepticismul și inerția alto
ra. Cum pot fi combătute 
asemenea prejudecăți 7

— Prin activitatea și mai 
ales prin rezultatele obținu
te, afirmă directorul ad
junct științific. De altfel, 
nu cred că există un ar
gument mai puternic și mai 
convingător împotriva unor 
rețineri decît utilizarea 
competentă a calculatoru
lui, intrucît soluțiile oferite

a

H O
de el trebuie să fie rezul
tatul unor analize riguroa
se, care restrîng mult aria 
de manifestare a rutinei sau 
a arbitrariului. Folosirea 
calculului economic și a ci
berneticii economice în
seamnă lărgirea ariei de 
gindire. înseamnă recepti
vitate, înseamnă, într-un 
cuvînt, eficiență economică 
mai mare Ne străduim să 
transpunem această idee în 
realitate, cu atît mai mult 
cu cît lucrările plenarei din 
decembrie a C.C. al P.C.R. 
au pus un accent deosebit 
pe folosirea metodelor a- 
vansate de conducere și 
planificare economică, pe 
folosirea tuturor resurselor 
in sporirea eficienței in in
dustrie și agricultură, pe 
introducerea cu mai multă 
îndrăzneală și competență a 
progresului tehnico-științi
fic în toate domeniile de 
activitate.

...Prima lună a anului 
1970, ultimul an al actua
lului cincinal. Pășesc prin 
laboratoarele centrului, 
in care domnește o li
niște concentrată, liniștea 
marilor eforturi cerebrale, 
a miilor de ecuații care 
traduc procesele economice 
în limbajele modernelor 
calculatoare electronice. E 
concentrarea din care se 
nasc soluții și metode com
petitive, se optimizează 
procese tehnologice și de
cizii ce își vor găsi aplica
rea în cursul acestui an șl 
în cincinalul viitor. Prin a- 
ceasta, prin întreaga lui ac
tivitate. Centrul de calcul 
economic și cibernetică e- 
conomică este racordat la 
ampla desfășurare de e- 
nergil a economiei naționa
le. este alături de toți a- 
cei care au pășit cu drep
tul în noul an, transpu.nind 
în viață importantele sar
cini' economice trasate de 
congresele al TX-Iea șl al 
X-lea ale partidului.
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VIETNAMUL DE SUD

Obiective militare 
americano- 
saigoneze 

atacate de patrioți
SAIGON 23 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la ultimele operațiuni 
militare din Vietnamul de sud, a- 
genția UPI relatează că o mare 
unitate a guvernului de la Saigon 
dislocată în tabăra de la Khanh 
Hung a fost atacată de forțe ale 
FNE cu un puternic foc de mor- 
tiere, grenade și rachete. Din rîn- 
dul unității saigoneze, „15 soldați 
au fost uciși, iar 41 răniți", trans
mite aceeași agenție care citează 
un purtător de cuvînt militar.

în cursul nopții de joi, unitățile 
FNE au atacat în total 13 obiec
tive militare americano-saigoneze 
cu rachete și mortiere, menționea
ză agenția citată.

Pentru a lovi în bazele de ple
care ale patrioților sud-vietnamezi, 
avioanele americane B-52 au bom
bardat pădurea de la U Minh. Ac
țiunea americanilor pare să fi e- 
șuat, menționează agențiile de 
presă, deoarece bombardamentele 
au fost efectuate la întîmplare.

MesajulORIENTUL APROPIAT
președintelui Nixon

cu privire h Starea Uniunii

CHILE amîna îndeplinirea unei re- 
totale a sistemului. Cînd un 

munca, strică

® Retragerea trupelor israeliene din insula Shadwan 
© Reuniunea reprezentanților la O.N.U. ai „celor patru" 
® Michel Debre despre politica Franței față de părțile 

aflate în conflict

La Djakarta, capitala Indone
ziei, continuă demonstrațiile stu
dențești organizate în semn de 
protest împotriva hotărîrii gu
vernului de a majora prețurile 
la produsele petrolifere, ceea 
ce este de natură să determine 
o creștere a costului vieții și în 
alte sectoare. Ca urmare a ten
siunii create, într-o serie de 
puncte principale ale orașului 
au fost plasate patrule întărite 

ale poliției

CAIRO 23 (Agerpres).— Postul de 
radio Cairo a anunțat într-o emisiu
ne de vineri seara că, în urma re
zistenței opuse de garnizoana egip
teană de pe insula Shadwan, forțe
le israeliene au fost nevoite să se re
tragă. în același timp se arată că, în 
urma luptelor violente, 55 de militari 
israelieni au fost uciși sau răniți, 
pierderile de partea egipteană fiind 
de aproximativ 50 de morți și ră
niți.

Un alt comunicat militar dat pu
blicității la Cairo anunța că aviația 
egipteană a lansat un puternic raid 
asupra pozițiilor ocupate de Israel în 
Sinai, lansînd cu precizie bombe în 
perimetrul bazei de artilerie de la 

inami- 
în oa-

ÎNCHEIEREA UNOR CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE 
INTERNATIONAL CONSACRATE

CENTENARULUI NAȘTERII LUI V. I. LENIN
MOSCOVA

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : Vineri 
s-a încheiat la Moscova conferința 
teoretică internațională, consacrată 
centenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
cu tema „Creșterea rolului leninis
mului în epoca contemporană și cri
tica anticomunismului". La lucrări au 
participat delegații din Bulgaria, Ca
nada, Cehoslovacia, Franța, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Mongo
lia, Polonia, România, Siria, Unga
ria, Uniunea Sovietică și alte țări.

Delegația română a fost condusă de 
tovarășul Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.Q.R., redactor-șef al revis
tei „Lupta de clasă".

In timpul conferinței au fost pre
zentate numeroase referate și comu
nicări. La ultima ședință plenară au 
luat cuvîntul conducătorii delegații
lor. Tovarășul Ștefan Voicu a pre- 

'zentat referatul „Dezvoltarea învă
țăturii marxist-leniniste și influența 
sa asupra luptei de idei în lumea 
contemporană, critica teoriilor antico
muniste ale ideologilor burghezi".

PRAGA
PRAGA 23. — Corespondentul A- 

gerpres, E. Ionescu, transmite : Vineri 
s-au încheiat la Praga lucrările con
ferinței științifice internaționale cu 
tema „Noțiunea leninistă a rolului 
conducător al partidului — principiu 
fundamental al construcției socia
liste". organizată cu prilejul cente
narului nașterii lui V. I. Lenin. La 
lucrări au participat cercetători știin
țifici și activiști politici cehi și 
slovaci, precum și delegații ale șco
lilor superioare de partid din Bul
garia, R, D. Germană, Mongolia, Po- 

.loriiâ, Republica Socialistă România, 
Ungaria și U.R.S.S. Delegația ro
mână a fost condusă de doctor do
cent Aron Petric, prorector al Aca
demiei de științe social-politice „Ște
fan Gheorghiu". Comunicările prezen
tate îr» -cadrul conferinței de că
tre membrii delegației române au 
fost primite cu deosebit interes de 
cei prezenți.

SANTIAGO DE CHILE 23 (A-
gerpres). — Senatorul socialist 
Salvador Allende a fost desemnat 
candidat unic al partidelor de 
stingă din Chile pentru alegerile 
prezidențiale ce vor avea loc în 
luna septembrie 1970. Comitetul 
coordonator al stîngii a procedat 
la această numire în urma retra
gerilor succesive ale unor persona
lități de stingă, care figurau pe lista 
candidaților, în scopul de a favo
riza procesul unificării forțelor de 
stingă.

într-o declarație dată publicității 
de Comitetul coordonator, s-a pre
cizat că desemnarea unui can
didat unic al stîngii a fost apro
bată în unanimitate de reprezen
tanții Partidului comunist, Parti
dului socialist, Partidului radical, 
Partidului social-democrat și 
MAPU.

Timsah. în unna acestui atac, 
cui a suferit pierderi grele 
meni și materiale.

Tot vineri, un purtător de 
militar egiptean a anunțat că 
ne israeliene, zburînd la joasă alti
tudine, au bombardat o tabără mili
tară în apropiere de Helouan, în timp 
ce alte două aparate întreprindeau un 
atac similar asupra taberei militare 
de la Huckstep, situată la nord de 
Cairo. în urma raidurilor întreprinse 
de avioanele israeliene în suburbiile 
capitalei R.A.U., șapte persoane 
fost rănite, a precizat purtătorul 
cuvînt

cuvînt 
avioa-

au 
de

TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
comunicat militar dat publicității 
neri seara la Tel Aviv anunță 
forțele israeliene care au ocupat timp 
de 32 de ore insula Shadwan au fost 
retrase vineri, la ora 17,00 (ora lo
cală), „în urma îndeplinirii obiective
lor propuse". în comunicat se afirmă 
că în timpul luptelor angajate cu 
militarii aflați la garnizoana de pe 
insulă. 70 de soldați egipteni au fost 
uciși, iar alți 62 luați prizonieri și 
transportați in Israel. De asemenea, 
se arată că o importantă cantitate 
de echipament militar, inclusiv o sta
ție radar de producție britanică, a 
fost capturată. în ceea ce privește 
pierderile israeliene, acestea, potrivit 
comunicatului, se cifrează la trei 
morți și șase răniți.

Un alt comunicat militar, transmis 
de postul de radio Tel Aviv, anunță

Un 
vi- 
că

că Aviația i.sraeliană a bombardat vi
neri dimineață două tabere militare 
egiptene, situate în apropierea orașu
lui Cairo.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt militar de la Tel Aviv a anun
țat că patru avioane egiptene au în
cercat să bombardeze poziții israelie
ne într-o regiune a Canalului de Suez 
situată Ia est de Ismailia, dar că 
„bombele au fost lansate lîngă apă, 
fără a provoca vreo pagubă".

NEW YORK 23 (Agerpres). — Am
basadorii’la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. au avut 
vineri o nouă reuniune consacrată 
găsirii căilor de soluționare a con
flictului din Orientul Apropiat. Reu
niunea s-a desfășurat la reședința 
reprezentantului permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Charles Yost.

După cum informează agențiile de 
presă, a fost luat în discuție un ra
port privind punctele de acord la 
care au ajuns pentru elaborarea 
unui memorandum către țările im
plicate direct în conflictul arabo-is- 
raelian. Ei au discutat, de asemenea, 
posibilitatea reluării misiunii trimi
sului special al secretarului general 
a! O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring.

PARIS — Vorbind în fața unor 
militanți ai partidului guvernamen
tal U.D.R., Michel Debre, ministru 
de stat însărcinat cu apărarea națio
nală, a făcut unele precizări în legă
tură cu politica franceză în Orientul 
Mijlociu și 
Libia. „Noi 
lieni, nici 
francezi" a

Ministrul _ _____  __ ,__ .. .
sității ca Franța să vegheze la asi
gurarea securității în zona Medite- 
ranei occidentale. Datoria noastră — 
a spus el — este de a extinde capa
citatea de influențare a Franței în 
această regiune". Michel Debră a re
levat că livrările de avioane către 
Libia nu vor avea loc decît începînd 
din 1972. „Dăm deci celor doi ani 
care urmează un anumit număr de 
șanse pentru ca o soluție pașnică 
să fie găsită în Orientul Apropiat", 
a subliniat el.

livrările de arme către 
nu sîntem nici pro-israe- 
pro-arabi i sîntem pro- 
spus el.
a insistat asupra „nece-

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Președintele SU.A., Richard Nixon, 
a prezentat Congresului mesajul cu 
privire la Starea Uniunii. Spre deo
sebire de alți ani. actualul mesaj a 
fost consacrat îndeosebi problemelor 
interne, domeniu în care, după cum 
a spus. Nixon, „cunoștințe noi și o 
experiență dură pledează în mod 
convingător pentru necesitatea re
formării programelor și instituțiilor 
noastre".

Referindu-se pe scurt la politica 
externă a S.U.A., președintele a afir
mat că Statele Unite „vor rămîne 
fidele angajamentelor pe care șl 
le-au asumat, dar își vor reduce im
plicarea și prezența în alte țări", 
subliniind în această ordine de idei 
că fiecare stat trebuie să-și asume 
responsabilitatea pentru propria sa 
apărare. In legătură cu războiul din 
Vietnam. R. Nixon a afirmat că per
spectivele păcii sînt mult mai mari 
în prezent decît cu un an în urmă și 
a adăugat că Statele Unite doresc 
încetarea conflictului în cadrul a 
ceea ce el a numit „o pace justă". El 
a afirmat în acest sens că se înregis
trează „progrese în direcția acestui 
obiectiv", deși, după cum se știe, ac
tuala poziție a S.U.A. în problema 
vietnameză și ultimele sale acțiuni 
nu constituie argumente în sprijinul 
unei astfel de aprecieri.

Președintele S.U.A. s-a referit a- 
poi la preocuparea guvernului ame
rican de a pregăti terenul pentru 
reglementarea pașnică a diferendelor 
dintre S.U.A și Uniunea Sovietică, 
dintre S.U.A. și R. P. Chineză. Pre
ședintele S.U A. s-a referit, de ase
menea, la stadiul relațiilor cu aliații 
europeni și țările din America La
tină și Asia

In continuarea mesajului său, pre
ședintele S.U.A. a acordat o atenție 
deosebită problemelor critice, gene
rate de ceea ce el a denumit „socie
tatea marilor speranțe" și pe care, 
însă, guvernul s-a dovedit într-o mă
sură tot mai mare a 
să Ie satisfacă.

Reamintind că, în

nu fi în stare

următorii
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Convorbiri anglo-franceze
LONDRA 23 (Agerpres) — In ca

pitala Marii Britanii au avut loc vi
neri convorbiri oficiale între Mauri
ce Schumann, ministrul de externe 
al Franței, și Michael Stewart, șeful 
diplomației britanice. Cei doi interlo
cutori au abordat în primul rînd 
problemele ridicate de candidatura 
Angliei la Piața Comună.

Au fost abordate, de asemenea, as
pectele legate de situația din Orien
tul Apropiat și poziția celor două 
guverne în ce privește livrările de 
armament, -precum și problema ni- 
geriană.

în cursul după-amiezei, ministrul

I francez a fost primit de premierul 
Harold Wilson, cu care a discutat, 
printre altele, probleme ale • relații
lor Est-Vest, și, îndeosebi, aspectele 
legate de convocarea unei conferințe 
general europene asupra securității.

La încheierea întrevederii s-a a- 
nunțat. că Franța și Marea Britanie 
au convenit să se consulte în mod pe
riodic asupra tuturor problemelor de 
interes comun în Africa.

Referindu-se la aceste convorbiri, 
agenția France Presse apreciază că 
ele s-au desfășurat intr-o „atmosferă 
de adevărată reconciliere franco-bri- 
tanică".

agențiile de presă transmit
Președintele R.S.F. Iu

goslavia, losip Broz Tito, 
l-a primit vineri pe amba
sadorul Uniunii Sovietice 
în Iugoslavia, Ivan Benediktov, la 
cererea acestuia. La primire, infor
mează agenția Taniug, a fost prezent 
Mirko Tepavaț, secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane 3 
adresat guvernului vest-german un 
protest în legătură cu faptul că la ul
timul Congres al Uniunii Poștale Uni
versale (U.P.U.), șeful delegației vest- 
germane a semnat documentele și a 
declarat că numai R. F. a Germaniei 
reprezintă toate regiunile germane. A- 
ceastă pretenție, se arată în protest, 
încalcă normele dreptului internațio
nal. R.D.G. ca stat independent și su-

veran își exercită independent dreptu
rile și obligațiile internaționale și în- 
cepînd din 1955 este membră a U.P.U.

Ziarul „Daily World" pu
blică declarația de protest 
a P.C. din S.U.K.în legătură cu 
propunerea Ministerului Muncii de a 
priva sindicatele locale de dreptul de 
vot la încheierea contractelor de 
muncă. Declarația califică propune
rea ca un „act de trădare" față de 
întreaga clasă muncitoare și o încer
care „de a-i lipsi pe muncitori de 
dreptul de a lupta pentru majorarea 
salariilor în condițiile creșterii costu
lui vieții, generate de războiul din 
Vietnam". Prin această propunere, gu
vernul „intenționează să pună bazele 
legilor antimuncitorești pe care le 
elaborează în prezent", subliniază de
clarația.

0 mare cantitate de di
namită și munițiia fost desc°- 
periță de poliția cipriotă într-o pă
dure din apropierea localității Lefka. 
Potrivit informațiilor publicate de 
presa cipriotă, depozitul cuprinde 13 
cutii de dinamită, 5 000 de cartușe de 
carabină, grenade de mînă și aproxi
mativ 30 000 fitile detonatoare.

pra felului în care s-au desfășurat ale
gerile pentru desemnarea președinte
lui Sindicatului minerilor din S.U.A.

Evoluții simptomatice
pe scena politică belgiană

Președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Jen° Fock> >-a 
primit pe Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii Sovie
tice, care se află în R. P. Ungară 
pentru a semna acordul cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre cele două 
țări pe anul 1970, anunță agenția 
M.T.I.

Ambasada Republicii Socia
liste România in R.A.U. a orga
nizat in colaborare cu Centrul 
cultural francez de la Cairo o 
seară culturală consacrată artei 
și folclorului românesc. Cu a- 
ceastă ocazie, au fost vizionate 
filme documentare care prezin
tă monumente istorice din Ro
mânia, imagini din stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre și pei
saje de pe Valea Someșului In 
sala Centrului cultural francez 
a fost organizată, de asemenea, 
o expoziție de produse românești 
de artizanat. De asemenea, con
sulatul României din orașul A- 
lexandria, in colaborare cu A- 
sociația universitară a R.A.U., 
a organizat o expoziție de foto
grafii prezentind aspecte din 
viața elevilor și studenților ro
mâni.

Ministrul de externe al 
Republicii Populare Congo 
(B), Auxence Ikonga, a declarat că 
țara sa este gata să studieze problema 
normalizării relațiilor cu Republica 
Democratică Congo (K). El a mențio
nat, totodată, că guvernul de la Braz
zaville salută hotărirea statului Congo 
(K) de a restabili legăturile telegrafice 
și telefonice dintre cele două țări.

ani, producția națională va crește, 
președintele a subliniat > „Problema 

, critică este nu dacă noi ne vom 
volta, ci cum vom folosi această 
voltare". „Intr-o perioadă de 
ani, noi am fost martorii celei 
mari creșteri a crimelor, celei 
mari creșteri în inflație și ai 
mai mari tulburări sociale în Ame
rica în ultimii 100 de ani"... „Nu mai 
putem 
forme 
sistem prejudiciază 
case și răpește beneficiarilor demni
tatea, nu există altă alternativă de
cît să înlături acest sistem. A sosit 
vremea să fixăm și să reformăm 
toate instituțiile noastre guverna
mentale la nivel federal, de stat și 
local. Aceasta înseamnă drepturi e- 
gale de vot, șanse egale de a fi an
gajat, pentru asigurarea drepturilor 
lor umane, necesitatea reformei în 
programele noastre pentru sănătate, 
învățămînt. construcție de locuințe si 
transporturi, ca și în alte 
critice care afectează 
poporului american".

După ce a menționat 
săptămîni, va prezenta 
mesajul său cu privire 
Nixon a subliniat că vede în restric
țiile bugetare cheia combaterii infla
ției. „Atît timp cît nu vom opri 
creșterea prețurilor, a spus el, -cio
tul vieții va deveni insuportabil pen
tru milioane de americani. A sosit 
timpul de a nu mai investi bani buni 
în programe proaste". El s-a pronun
țat în favoarea „bătăliei pentru opri
rea ■ creșterii costului vieții, subli
niind că un buget echilibrat „nece
sită hotărîri dure" In decada anilor 
*60, a spus el, guvernul federal a 
cheltuit 57 miliarde dolari mai mu’t 
decît a încasat sub formă de impo
zite. Tn același deceniu, ponorul a- 
merican a achitat nota de plată pen
tru acest deficit pfin majorarea pre
țurilor, care a ridicat costul vieții 
pentru o familie medie de patru per
soane cu 200 
de americani 
îndatoreze.

După ce a 
tea luptei împotriva mizeriei, foa
metei, sărăciei și bolilor, președin
tele S.U.A. a spus: Dacă există un 
domeniu în care cuvîntul „război" 
este adecvat, atunci acesta este lupta 
împotriva crimei. Trebuie să. decla
răm război și să cîștigăm războiul 
împotriva elementelor criminale care 
amenință într-o măsură din ce tn ce 
mai mare orașele, căminele și viețile 
noastre.

Avem un exemplu tragic a! aces
tei probleme în capitala țării, pen
tru a cărei securitate Congresul șt 
puterea executivă au răspunder ( 
principală. Mă îndoiesc că exist! 
mulți membri ai acestui Congres care 
locuiesc la o distanță mai mare de
cît cîteva blocuri de aici, și care ar 
îndrăzni să-și lase automobilele' în 
garajul Capitoliului și să plece sin
guri pe jos acasă. în această seară

Tn continuare, el a arătat: „Cartie
rele centrale, violente și decăzute ale 
marilor noastre complexe metropo
litane constituie zona cea mai evi
dentă a nereușitei în viata ameri
cană"

Nixon a propus apoi un program 
de combatere a poluării.

dez- 
dez- 
zece 
mai 
mai 

celei

domenii 
direct viața

că, în două 
Congresului 

la buget,

dolari lunar. Milioane 
sînt siliți astăzi să se

vorbit despre necesita-

După un an de la ceea 
ce observatorii politici nu
meau „impasul politic al 
Belgiei" și amenințau să 
provoace o criză de gu
vern, evenimentele par să 
se reediteze, de astă dată, 
grefate pe fondul unei am
ple mișcări revendicative.

După cum se știe, de 
peste o lună de zile, în 
bazinul carbonifer Lim- 
bourg, 21 000 de mineri se 
află în grevă, revendicînd 
majorarea salariilor. Mi
nerii au organizat pichete 
și au ocupat intrările în 
mină, iar la Waterschei, 
între greviști și poliție au 
avut loc violente ciocniri. 
Greva preocupă îndeaproa
pe autoritățile, nu numai 
datorită scăderii substan
țiale a producției de căr
bune, cît și din pricina im
plicațiilor pe care le com
portă pe planul probleme
lor comunitare (termen 
care definește în mod cu
rent chestiunile de ordin 
lingvistic între valoni și 
flamanzi — cele două gru
puri etnice care formează 
poporul belgian). Astfel, 
greva este sprijinită de 
partidul Volskunie și de 
Ordinul militanților fla
manzi. Fondul economic al 
problemei este următorul i 
scăderea producției de căr
bune în bazinul Limbourg 
poate avea grave reper
cusiuni asupra siderurgiei 
valone. Concret, ar putea 
fi închise unele mari uzine 
siderurgice, cum sînt cele 
de la Liăge și Charleroi. 
După cum anunță ultimele 
telegrame de presă, uzinele

din Liege au și fost obli
gate să-și încetinească rit
mul de producție. O even
tuală paralizare a industriei 
siderurgice din regiune ar 
însemna o puternică lovi
tură adusă economiei va
lone. Or, este știut că dis
puta care frămîntă de cîți- 
va ani Belgia, și care con
stituie un funda] perma
nent de tensiune nu este 
numai de ordin lingvistic 
și nu acesta este motivul 
primordial al încordării, 
în spatele diviziunii 
lingvistice se află o adîncă 
discrepanță pe plan econo
mic și politic. Flamanzii, 
locuitori ai nordului țării, 
puternic dezvoltat din 
punct de vedere indus
trial, reprezintă majorita
tea populației Belgiei (pes
te cinci milioane) și doresc 
statuarea poziției lor supe
rioare pe plan constituțio
nal. Valonii, minoritari, o- 
cupînd sudul cu o economie 
slab dezvoltată, militează 
pentru investiții mai mari 
din partea statului în a- 
ceastă regiune, menite să 
diminueze discrepanțele e- 
conomice dintre cele două 
zone.

Problema comunitară 
constituie una din preocu
pările permanente ale gu
vernului de la Bruxelles, 
care a înscris în programul 
său, încă din iunie 1968, 
realizarea unei „reforme 
constituționale". Proiectul 
de reformă, care pornea 
de la o formulă de fe
deralizare a țării și pro
punea descentralizarea e-

conomică, autonomia cul
turală și garanții pentru 
dezvoltarea proporțională a 
celor două regiuni, nu a 
fost nici pînă azi adoptat 
în parlament datorită nu
meroaselor obiecții ridicate 
de diferitele grupări po
litice. Luna trecută, atît 
social-creștinii valoni și cei 
francofoni cît și socialiștii 
(partide care alcătuiesc 
coaliția guvernamentală) au 
adresat un nou apel pre
mierului Gaston Eyskens, 
cerîndu-i să realizeze re
forma constituțională. Mai 
mult decît atît, social-creș
tinii francofoni, care dețin 
șapte portofolii în actualul 
cabinet, au amenințat că se 
vor retrage din guvern, 
dacă reforma nu se va în
făptui într-un viitor apro
piat,

în acest context s-a con
sumat, acum cîteva zile, 
un eveniment-surpriză, a- 
preciat de observatori ca 
semnificativ pentru evolu
ția viitoare a situației po
litice din Belgia. După 
cum S-a anunțat, De Sae
ger, ministrul lucrărilor 
publice în cabinetul Eys
kens și lider al social- 
crcștinilor flamanzi, i-a ce
rut primului ministru să 
transmită regelui demisia 
sa, pentru ca, după patru 
zile, să revină asupra aces
tei hotărîri. Motivul in
vocat pentru prezentarea 
demisiei a fost acela că 
„nu e suficient susținut de 
guvern în privința politi
cii portuare" și, în special, 
în privința construirii unui

port pentru navele de 
250 000 tone la Zeebrugge 
(Flandra). Pînă la urmă a 
acceptat să-și păstreze 
portofoliul, în schimbul 
promisiunii că va fi spri
jinit, fără rezerve, în do- 
litica sa portuară.

Oricum, „falsa alarmă" 
declanșată de demisia lui 
De Saeger și noile avan
taje obținute de flamanzi 
nu sînt de natură să îmbu
nătățească climatul politic 
și, după părerea ziarului 
„Le Monde", a zdruncinat 
coeziunea guvernului și 
șansele acestuia de a solu
ționa problemele sociale și 
comunitare care frămîntă 
Belgia Peste puțin timp, 
cabinetul urmează să stu
dieze dosarul relațiilor co
munitare pentru a face 
propuneri în parlament în 
vederea reglementării a- 
cestora și, după cît se pare, 
pînă în prezent nu a reușit 
să alcătuiască un proiect 
susceptibil să întrunească 
majoritatea necesară pen
tru a fi adoptat.

Or, îri condițiile în care 
social-creștinii francofoni 
își vor transforma în fapt 
amenințarea și vor părăsi 
guvernul, actuala echipă 
se va vedea nevoită să se 
retragă. Poate fi interpre
tat gestul lui De Saeger, 
cum se întreabă cotidianul 
citat, ca penultimul act al 
unei piese al cărei 
este deja cunoscut ? 
torul va da răspuns 
ceastă întrebare.

Ciocniri între polițiști și 
grupuri de studenți s au Pr°- 
dus joi la spitalul Universității din 
Madrid.' Poliția a intervenit cu brutali
tate în momentul cînd aproximativ 400 
de studenți în medicină au ignorat or
dinul autorităților de a se împrăștia. 
In urma acestui incident, polițiștii au 
reținut cinci studenți.

Ancheta în cazul Ya
blonski. l're’ bărbați din statul 
Ohio au fost învinuiți oficial de a-1 fi 
asasinat pe liderul Sindicatului mineri
lor din S.U.A., Joseph Yablonski, îm
preună cu soția și fiica sa. Este vorba 
de Claude Vealey, Aubran Martin și 
Paul Gilly, acuzați de a-1 fi ucis pe 
Yablonski pentru a-1 împiedica să de
pună mărturie în fața unui mare juriu 
federal care efectuează o anchetă asu-

în cadrul dezbaterilor celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei pentru produse manufacturate și semifinite a 
U.N.C.T.A.D., delegatul român, C. Georgescu, a subliniat că volumul 
schimburilor dintre România și țările în curs de dezvoltare crește în fiecare an. 
Referindu-se la importanța cooperării economice, industriale și tehnice dintre 
state, vorbitorul a afirmat necesitatea ca această problemă să se afle în centrul 
preocupărilor tuturor țărilor. El a încheiat exprimîndu-și regretul că progresul 
în domeniul liberalizării comerțului cu produse finite și semifinite este stînjenit 
încă de existența unor obstacole tarifare și netarifare, problemă căreia trebuie 
să i se găsească soluții adecvate.

Londra. „Sprijinifi-i pe învățători", se poate citi pe pancarta întinsă 
cele două ambarcațiuni care trec pe Tamisa prii fața parlamen- 
englez. îndemnul se referă la învățătorii și profesorii britanici 
care cer satisfacerea unei serii de revendicări economice
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Direcțiile politicii externe 
a noului cabinet japonez

final 
Vil

la a-

Dan MUNTEANU

TOKIO 23 — Corespondentul A- 
gerpres, Florea Țuiu, transmite : La 
reședința oficială a premierului Eisa- 
ku Sato a avut loc o reuniune la care 
au participat 
din Ministerul Afacerilor Externe în 
frunte cu șeful diplomației japoneze, 
Kiichi Aichi. Reuniunea a fost con
sacrată elaborării liniilor directoare 
ale 
rea 
s-a 
nia 
tenței pașnice și să acționeze în di
recția slăbirii încordării internaționa
le, dar concomitent, participanții

funcționari superiori

diplomației japoneze după forma- 
noului cabinet. Cu acest prilej, 
hotărît ca, pe plan extern, Japo- 
să promoveze principiul coexis-

s-au pronunțat pentru menținerea 
actualei alianțe cu S.U.A., stabilită 
prin tratatul de securitate japono- 
american.

Ministrul de externe Kiichi Aichi a 
propus ca Japonia să semneze cit de 
curînd posibil Tratatul de neprolifera- 
re a armelor nucleare. înainte ca a- 
cesta să intre în vigoare. Nu a fost 
însă luată nici o hotărîre în acest 
sens.

La aceeași întrunire s-a hotărît ca 
Japonia să inițieze- stabilirea de con
tacte la nivel guvernamental cu R.P. 
Chineză
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MIȘCĂRI GREVISTE
ÎN LUMEA
PARIS. — Noi acțiuni grevis

te au fost înregistrate în ulti
mele două zile în Franța Peste 
6 000 de ■ funcționari de stat de 
la centrele de calcul din Paris 
au declarat vineri grevă, cerînd 
majorarea salariilor. într-o gre
vă de 24 de ore se află și do
cherii portului Dunkerque, în 
semn de protest față de refuzul 
conducerii portului de a îmbu
nătăți condițiile lor de muncă. 
Compania „Air France" a anun
țat că luni, 26 ianuarie, vor fi 
anulate toate zborurile avioane
lor proprii ce deservesc zona 
Africii de nord și Europa, da
torită unei greve de 24 de ore 
anunțate de personalul însoțitor 
de bord.

BUENOS AIRES. - La che
marea Federației medicale din 
Argentina, peste 45 000 de me- 

, dici din această țară au înce
put joi o grevă de 24 de ore în 
semn de protest împotriva poli
ticii guvernului în domeniul să-

CAPITALISTĂ
nătății Federația a precizat că 
greva a fost declanșată „din 
cauza lipsei unui dialog cons
tructiv cu oficialitățile din do
meniul sănătății publice națio
nale" Medicii se plîng de faptul 
că primesc salarii scăzute și nu 
dispun de condiții optime de 
lucru în spitalele publice

MADRID. — Greva celor pes
te 11 500 de mineri din Asturia 
continuă la 24 de puțuri de 
extracție aparținînd societății 
„Hunosa". Greviștilor li s-a co
municat că președintele Consi
liului de administrație al socie
tății a hotărît să le anuleze con
tractele de muncă și să ia mă
suri pentru închiderea mai mul
tor puțuri de extracție, dacă mi
nerii nu-și vor relua lucrul 
luni. 26 ianuarie.

Greva minerilor 
inițiată în ultima 
-lumi decembrie, a 
cietății „Hunosa" 
aproximativ 300 
setas.

din Asturia 
săptămînă a 
provocat 
pierderi 
milioane

so- 
de 

pe-
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