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muncesc

de a produce mai mult

In toate județele, 
în numele tuturor celor

de a spori eficiența activității economice 
în fiecare unitate industrială, de construcții 
și transporturi, în fiecare întreprindere 
și cooperativă agricolă

PUBLICĂM ÎN CONTINUARE, ÎN PAGINILE A ll-cs Șl A lll-a, EXTRASE DIN RĂSPUNSURILE 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID LA CHEMĂRILE PRIVIND ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 
PENTRU DEPĂȘIREA TUTUROR SARCINILOR DE ORDIN CANTITATIV Șl CALITATIV ALE PLA
NULUI DE STAT PE ANUL ÎN CURS.

Peste plan: 
FONTĂ, OTEL, 

LAMINATE

Președintele Consiliului de Stat,
fcolae Ceausescu,

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat sîm- 
bătă pe șefii misiunilor diplomati
ce acreditați Ia București la o par
tidă de vînătoare, care a avut loc 
în pădurile Albele și Ogarca din 
județul Ilfov.

Au participat președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, vicepreședinții Consiliului 
de Stat, Manea Mănescu și Vasile 
Vîlcu, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Iosif Banc, secretarul 
Consiliului de Stat, Constantin 
Stătescu, primul adjunct al minis
trului afacerilor externe, George 
Macovescu, și adjuncții ministrului 
afacerilor externe, Vasile Gliga și 
Petru Burlacu.

șefii misiunilor

Au luat parte ambasadorii Ita
liei — Nicollo Moscato, R. D. Ger
mane — Ewald Moldt, R. P. Al
bania — Iosif Pogace, Iranului — 
S. H. V. Sanandaji, Greciei —Jean 
Cambiotis, Turciei — Kâmuran 
Giirun, Argentinei — Rogelio Tris- 
tany, Suediei — Baron Cari Rap- 
pe, Belgiei — Jan Adriaenssen, 
R. P. Polone — J. Ocheduszko, Ja
poniei — Toshio Mitsudo, Indone
ziei — H. Atmohandojo, R.P. Mon
gole — D. Bataa, Cubei — Jesus 
Barreiro, Marii Britanii — D. S. 
Laskey, Franței — Pierre Pelen, 
Indiei — S. T. Than, R.P. Chineze
— Cian Hai-Fun, Israelului — Ra
fael Benshalom, R.S.F. Iugoslaviei
— Iso Njegovan, S.U.A. — L. C.

Meeker, R. P. Bulgaria — Spas 
Gospodov, Venezuelei — V. H. 
Acosta, R. P. Ungare — Ferenc 
Martin, R.P.D. Coreene — Kang 
Iang Săp , însărcinații cu afaceri 
ad-interim ai Republicii Arabe U- 
nite — M. N. Fikry, Olandei —• 
A. P. van Wălsum, Pakistanului — 
A. J. Nairn, Elveției — Guy Du
crey ; șeful Reprezentanței consu
lare și comerciale a Spaniei — 
Richardo Gimenez Arnau.

La amiază, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit în cinstea participanților o 
masă vînătorească, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, cordială.

(Agerpres)
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HUNEDOARA (corespondentul 
„Scînteii"). Bilanțul economic 
al celor două decade din luna 
ianuarie, consemnat de colecti
vul Combinatului siderurgic din 
Hunedoara este deosebit de bo
gat în realizări. Prin folosirea 
intensivă cu randament superior 
a agregatelor s-au obținut 4 000 
tone de fontă și oțel peste pre
vederile de plan. La furnalele 
de 1 000 mc s-au produs, în 
medie, în fiecare zi cîte 115 
tone de fontă în mod suplimen
tar. Topitorii de la cuptoarele 
Martin de mare capacitate au 
elaborat și ei. zilnic, peste pre
vederi aproape 50 tone de oțel. 
Aceeași viguroasă activitate s-a 
desfășurat și la Uzina cocso-chi- 
mică, la cea de aglomerare. Co
lectivele lor au livrat furnale
lor 5 300 tone cocs și aglomerat 
fieros, peste sarcinile stabilite. 
La secțiile de laminoare ale 
combinatului s-au dat, supli
mentar, mai mult de 200 vagoane 
de profile, sîrmă, benzi și alte 
sortimente de laminate.

DEALUL COMUNIST
fertilizează puterea de creație

a
In acest sfîrșit de deceniu, atît de 

remarcabil prin ceea ce a adus o- 
menirii în domeniu] spiritului pozi
tiv, apare mai pregnant ca oricînd 
faptul că oricît de rodnică s-ar do
vedi puterea de invenție tehnică a 
omului, ea nu poate în nici un caz 
suplini aspirația lui spre adevăr, 
spre libertate și dreptate socială, 
spre demnitate și înălțare morală.

In forme și intensități determinate 
de condițiile vieții materiale înseși, 
aceste permanente valori umane au 
acționat mereu de-a lungul istoriei în 
sfera spiritualității, a conștiinței, ca 
niște adevărate izvoare de forță, 
punînd în mișcare masele populare, 
împingîndu-le mereu înainte în 
lupta pentru progres social.

poporului român
Dumitru POPA 

prim-secretcu al Comitetului municipal 
de partid București

Este însă un fapt că în societă
țile caracterizate prin dominația cla
selor exploatatoare, năzuințele ma
selor nu și-au putut și nu-și pot găsi 
împlinire decît parțial, clasele do
minante uzînd de toate mijloacele 
pentru a împiedica sati limita satis
facerea acestor năzuințe, pentru a-și 
apăra și salvgarda interesele de cla
să. Se știe prea bine, de pildă, cît

Spiritul de răspundere
nu-i supus perisabilității!

si-„Boală lungă, moarte 
gură" — înțelepciunea 
populară a sintetizat astfel, 
metaforic, rău) pe care îl 
provoacă amînarea la ne- 
sfîrșit a soluționării unor 
probleme, pe de o parte, 
iar pe de altă parte conse
cințele lipsei de operativi
tate. Aceasta este asimilată 
unei maladii care afectea
ză organic serviciul, între
prinderea sau instituția 
unde se manifestă, pericli
tează, în ultimă instanță, 
interesele noastre, ale tu
turor. Să exemplificăm :

Știut este că datorită 
manipulării, prelucrării, 
păstrării un timp mai în
delungat etc., unele produ
se care se desfac prin re
țeaua comercială pierd din 
cantitate sau calitate, deci 
din valoare Pentru ca a- 
ceste pierderi să nu fie 
suportate pe nedrept de 
către gestionari, statul a- 
cordă prin lege un procent 
de scăzămînt — perisabili- 
tățile. Nivelul ridicat al a- 
cestora — situat cu mult 
peste cel real, obiectiv — 
a menținut multă vreme o 
situație dăunătoare pentru 
economia națională, a îu-

dezintere- 
i lui „la- 

las“, consti-
găduit risipa, i 
sul, mentalitatea 
să-mă să te 
tuind totodată, pentru unii 
„descurcăreți", un izvor de 
venituri ilicite.
sumară a ceea ce înseamnă 
perisabilitatea îngroșată, 
dincolo de limitele firești, 
ne dezvăluie, dincolo de 
noțiunea economică, o. ca
rență etică — perisabilita-

O analiză

practic al unui asemenea 
instrument de perfecțio
nare a vieții noastre eco
nomice și sociale a fost 
ignorat atîta vreme ? Ce au 
făcut organele de resort în 
tot acest timp ?

înainte de a trece 
departe, o precizare :

mai
_r__ , _ r. în

discuțiile purtate cu facto
rii de răspundere din 
O.N.T. (care vor fi amintiți

ancheta socială

tea simțului de răspundere
Pentru lichidarea risipei, 

în aprilie 1969 volumul 
pierderilor tolerate în re
țeaua comercială a fost 
substanțial redus. Măsura 
a avut un caracter obliga
toriu, pentru toate unități
le din comerț. Iată, însă, că 
în întreprinderile subordo
nate Oficiului Național de 
Turism „Carpați" ea nu 
s-a aplicat decît șapte luni 
mai tîrziu, adică în noiem
brie 1969. De ce ? în nu
mele cărei rațiuni efectul

în acest material), am avut 
tot timpul senzația că sosi
rea noastră a avut loc îna
inte de vreme, că pentru 
rezolvarea problemei mai 
era încă destul timp. Dar 
să nu anticipăm...

Sîntem la sediul Direc
ției generale de hoteluri și 
restaurante din cadrul Ofi
ciului Național de 
(director general 
Georgescu), care 
cina transmiterii 
a noilor măsuri 
treprinderile din

Turism
Nichita 

avea sar- 
efective 

către în- 
subordine.

Interlocutor, tovarășul Ion 
Andronache, director gene
ral adjunct :

— Atîta vreme cît nu 
există un ordin din partea 
conducerii O.N.T. noi nu 
sîntem obligați să luăm a- 
ceste măsuri

— Și la ce dată v-a fost 
transmis dv. ordinul ?

Stupoare I Ordinul prin 
care trebuia aplicată mic
șorarea perisabilităților nu 
a fost emis nici pînă în 
ziua de astăzi ! Pe de o 
parte, vreme de șapte luni, 
D.G.H.R a lăsat * ' 
prinderile din 
să-și deconteze 
în limitele unor 
mative abrogate 
nu au avut un ordin ; 
de altă parte, deși 
mentul cu pricina 
nuă să nu existe... el se a- 
plică de aproape trei luni ?! 
Dar să luăm lucrurile pe 
rînd : mai întîi. dacă fără 
ordinul conducerii O.N.T 
noile măsuri nu puteau fi

de mult au rămas în urmă înfăptui
rile revoluțiilor burgheze față de țe
lurile pe care le-au proclamat, în
deosebi față de cele care oglindeau 
revendicările maselor — revendicări 
îndeobște date uitării de burghezie, 
de îndată ce aceasta își vedea con
solidată puterea.

Numai în epoca noastră, epoca tre
cerii omenirii de Ia capitalism la so
cialism, a devenit posibilă deplina 
eliberare a omului de orice exploa
tare și asuprire, făurirea unei socie
tăți a adevăratei egalități și dreptăți 
sociale. Aceasta pentru că evoluția so
cială a ajuns pe acea treaptă care re
clamă în mod necesar o schimbare 
structurală a vechilor rînduieli, ca o 
condiție însăși a progresului gene
ral ; pentru că în acest stadiu socie
tatea a dat naștere și forței sociale 
care nu numai că este interesată în 
propria eliberare ca și a tuturor celor 
ce muncesc, dar e și pe deplin capa
bilă, prin nivelul de conștiință și de 
organizare, să desfășoare consecvent 
și să conducă la victorie lupta revo
luționară de eliberare — clasa mun
citoare

Ideologia clasei muncitoare — ideo
logia marxist-leninistă — a dat cea 
mai înaltă expresie aspirațiilor ma
selor muncitoare, elaborînd o con
cepție unitară, armonioasă, despre 
idealul comunist — idea! vizînd atît 
înlăturarea oricărei exploatări a 
omului de către om, cît și asigura
rea unui înalt nivel de bunăstare și 
cultură, dezvoltarea plenară a per
sonalității umane, ridicarea omului 
la rangul de autentic stăpîn al desti
nului său. A realiza acest ideal —

iată o sarcină de uriașă amploare, de 
o complexitate imensă, care presupu
ne făurirea unei economii puternic 
dezvoltate. în măsură să asigure 
belșugul tuturor bunurilor, realiza
rea societății fără clase, înfăptuirea 
unor adinei transformări în con
știința oamenilor. eliminarea unor 
deprinderi și mentalități plămădite 
în decurs de milenii, înrădăcinarea 
trainică și definitivă a unei morale 
noi, a unei etici superioare, într-un 
cuvînt, formarea omului nou, comu
nist.

Un asemenea Ideal nu are nimic 
comun cu idealurile utopice, ale unor 
gînditori din trecut, pe cît de fru
moase și atrăgătoare pe atît de ne
realizabile. Caracteristic idealului 
comunist este realismul profund, 
izvorît din perfecta sa concordanță 
cu cerințele obiective, cu necesitățile 
stringente ale dezvoltării societății — 
realism confirmat de însuși faptul 
că ideile socialismului s-au materia
lizat, dintr-o concepție filozofică 
într-un sistem de organizare socială, 
adoptat în zilele noastre de mai bine 
de o treime din omenire. Tocmai în 
realismul său, în faptul că răspunde 

grad intereselor 
muncesc, rezidă 
putere transfor- 
comunist. însu- 
de milioane de 

meridianele glo-

în cel mai înalt 
vitale ale celor ce 
uriașa influență și 
matoare a idealului 
șit de zeci și sute 
oameni de pe toate 
bului, ca propria lor cauză, el a de
venit o uriașă forță materială, dina- 
mizînd masele în lupta revoluționară, 
acționînd ca un puternic accelerator 
al progresului social.

în țara noastră, ideile comunismu
lui au fost îmbrățișate de mult de 
militanții revoluționari cei mai îna
intați, promotorul și luptătorul con
secvent pentru transpunerea lor în 
viață fiind Partidul Comunist Ro
mân. In numele acestor idealuri 
s-au avîntat masele muncitoare.

(Continuare în pag. a III-a)
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ca între- 
subordine 
pierderile 
acte nor- 
pentru că 

pe 
docu- 
conti-

Titus ANDREI

(Continuare in pag. aV-a)

IN ZIARUL DE AZI:

® Însemnări despre Expoziția jude
țeană de grafică din Cluj®Adnotări 
© Falsa dilemă în fața „elevului pro- 
blemă"®Ziua internațională de 
solidaritate cu popoarele arabe

Uzina „Laminorul” din Brăila și-a sporit substanțial capacitatea 
de producție în anii acestui cincinal. Printre altele, s-au construit o 
hală de ajusta.i și alta pentru cuptorul de încălzit țagle, un depozit 
de materie primă și de produse finite, o stație de compresoare și 
de încărcare a acidului sulfuric etc. A intrat în funcțiune un nou 
sector profilat pe laminarea oțelurilor aliate, destinate cu priori
tate producției de arcuri și rulmenți, precum și noua secție de lan
țuri, dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate. Lucrările de moderni
zare a producției și de înlocuire a utilajelor veclij cu altele noi, de 
mare productivitate, a permis diversificarea gamei de produse. „La
minorul” din Brăila realizează în prezent profile mijlocii și ușoare din 
oțeluri carbon și oțeluri aliate, sîrmă trefilată, lanțuri, nituri și 
altele. în fotografie : hala de ajustaj 2 din cadrul uzinei.

Foto : S. Cristian

JAPONIA

Guvern nou,
probleme vechi

La Tokio s-a consu
mat săptămîna trecută 
ultimul act al procesu
lui de „înnoire” a pu
terii legislative și e- 
xecutive, inițiat la 27 
decembrie, cu ocazia a- 
legerilor parlamentare : 
în prima sa sesiune. 
Dieta japoneză a apro
bat învestitura noului 
guvern. După cum se 
știe, Partidul liberal-de
mocrat a obținut majo
ritatea voturilor în ale
gerile din decembrie, 
beneficiind în continua
re de dreptul de a gu
verna. Potrivit tradiției, 
liderul partidului este 
desemnat în mod auto
mat prim-ministru al 
guvernului, astfel că 
votul de învestitură din 
parlament a avut un ca
racter mai mult formal, 
Eisaku Sato fiind, pen
tru a treia oară, însăr
cinat cu formarea gu
vernului.

Menținerea în postu
rile cheie a acelorași 
persoane este conside
rată ca o dovadă că nu 
vor surveni schimbări 
majore în politica tra
dițională a liberal-de- 
mocraților.

în mesajul său de a- 
nul nou premierul Sato 
sublinia că „anul 1970 
va fi un an al proble
melor interne", că gu
vernul își va concentra 
eforturile pentru solu
ționarea lor. Care sînt 
aceste probleme ? In 
platforma electorală a 
P.L.D. figurează : con
trolul creșterii in spira
lă a prețurilor, regle
mentarea situației din 
agricultură, elaborarea 
unui program național 
de educație și rezolva
rea unor probleme a- 
cute ale orașelor (po
luarea atmosferei, tra
ficul foarte aglomerat, 
lipsa de locuințe). Pre
mierul Sato a inclus în 
noul guvern șapte ve
terani ai guvernelor

conservatoare de după 
război, cunoscuți ca 
experți In aceste do
menii. Declarațiile fă
cute în timpul campa
niei electorale privind 
satisfacerea revendică
rilor oamenilor muncii 
nu au depășit însă, deo
camdată, stadiul promi
siunilor. Imediat după 
alegerile generale, gu
vernul a trecut la ma
jorarea costului trans
porturilor pe calea fe
rată, a costului trans-

CORESPONDENȚ A 
DIN TOKIO 

DE LA EL. ȚUIU

portului cu taxiul, al 
îngrijirii medicale, la 
reducerea alocațiilor 
bugetare pentru școli.

A stîrnit vii comen
tarii includerea în noul 
cabinet a două persona
lități cunoscute ca fiind 
adepte ale modificării 
statutului forțelor de 
autoapărare. Este vor
ba de Nakasone, care a 
preluat portofoliul res
pectiv (al autoapărării) 
și care, așa cum scrie 
ziarul „Yomiuri”, a ce
rut recent reconsidera
rea politicii japoneze în 
problemele militare, și 
de Kuraishi. noul titu
lar al Ministerului A- 
griculturii și Silvicultu
rii. Kuraishi a mai fă
cut parte din guvern ; 
el a fost însă nevoit 
să-si dea demisia în a- 
prilie 1968, în urma 
protestelor declanșate 
de declarațiile sale în 
parlament în sensul că 
Japonia trebuie să dis-

Deși nu se prevăd

pună de o armată pro-
prie. ' bine înzestrată.
inclusiv cu arme a to-
mice.

mutații esențiale, in 
politica externă, unele 
ziare japoneze își ex
primă îngrijorarea față 
de întărirea aripii dure 
din cadrul guvernului, 
în aceasta găsindu-șl 
expresie influența cercu
rilor interesate în re- 
înarmarea Japoniei.

Pe de altă parte, au 
fost primite cu interes 
unele accente noi în ce 
privește activitatea vii
toare pe tărîm extern a 
noului guvern. Se cu
nosc declarațiile repeta
te ale primului minis
tru, în timpul campa
niei electorale, privind 
intenția Japoniei de a 
îmbunătăți relațiile cu 
R. P. Chineză. Este o 
opinie care s-a bucurat 
de larg ecou în cercu
rile politice din Tokio. 
După cum s-a anunțat, 
cu ocazia unei ședințe 
a primului ministru cu 
funcționarii superiori 
din M.A.E.. s-a hotărît 
ca Japonia să inițieze 
stabilirea de contacte la 
nivel guvernamental cu 
R. P. Chineză.

Observatorii politici 
au notat și declarația 
din Parlament a mi
nistrului de externe, în 
sensul că Japonia va 
depune eforturi pentru 
a-și dezvolta colabora
rea cu toate țările, ac- 
ționînd în direcția slă
birii încordării interna
ționale. Este o poziție 
care a găsit aprobarea 
forțelor opoziției, care 
au criticat însă alte 
aspecte ale programului 
Guvernamental. Totoda
tă, reprezentanții opozi
ției. inclusiv comuniștii, 
care au cîstigat impor
tant» poziții la ultimele 
alegeri, au arătat că 
prin întărirea pozițiilor 
P.L.D. problema uni
tății tuturor forțelor de
mocrate Sp impune cu 
tot mai multă strin
gență.
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Angajamente ale organizațiilor județene de partid
GALAȚI

• PLANUL PRODUCȚIEI-MARFĂ ÎN INDUSTRIE VA FI DEPĂȘIT CU 1,5 LA SUTA
• PRODUSE PESTE PLAN TN VALOARE DE 130 MILIOANE LEI • LA FONDUL 
PIEȚEI VOR FI LIVRATE SUPLIMENTAR MĂRFURI ÎN VALOARE DE 11,2 MILIOANE 
LEI • DEPĂȘIREA PLANULUI DE EXPORT CU 10 MILIOANE LEI • ECONOMII LA 
PREJUL DE COST DE 12,3 MILIOANE LEI SI BENEFICII PESTE PLAN DE 20,7 
MILIOANE LEI • NUMEROASE OBIECTIVE' PRODUCTIVE VOR FI DATE ÎN 
FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN • SPORURI SUPLIMENTARE LA PRODUCȚIA 
DE GRIU, PORUMB, FLOAREA-SOARELUI, CARNE Șl LAPTE ÎN I.A.S. Șl C.A.P.
• CANTITATI IMPORTANTE DE PRODUSE AGRICOLE VOR FI LIVRATE LA

FONDUL DE STAT PESTE PLAN.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, oamenii muncii din județul 
Galați și-au îndeplinit sarcinile ce le-au 
revenit în primii patru ani ai cincinalului, 
precum și angajamentele luate pe 1969. A- 
nul trecut, planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit în proporție de 101,7 
Ia sută, cel al producției-iparfă în propor
ție de 104,5 la sută, iar la producția marfă 
vlndută și încasată s-a obținut o depășire 
de 2,7 la sută. Valoarea produselor reali
zate peste prevederi se ridică la 191,5 mi
lioane lei. Au fost date în exploatare și 
extinse 26 obiective economice, s-au con
struit 3 300 apartamente și numeroase con
strucții social-culturale. Planul de livrări 
la export a fost depășit cu 33 milioane lei.

Organizația de partid a județului Galați, 
analizînd rezultatele obținute, rezervele im
portante și posibilitățile de care dispun uni
tățile economice din județ, consideră că 
există condiții pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan pe 1970. In numele 
comuniștilor, al oamenilor muncii din ju
dețul Galați, răspunzînd cu înflăcărare 
chemării la întrecere lansate de organi
zațiile județene de partid Brașov și Timiș, 
organizația județeană de partid s-a anga
jat ca, valorificînd mai bine baza tehnico- 
materială, experiența și capacitatea colecti
velor de muncă din județ, să depășească 
planul producției marfă în industrie cu
1,5 la sută. Se vor obține astfel peste plan 
13 000 tone fontă, 20 000 tone oțel, 16 500 tone 
sleburi, 7 200 tone tablă mijlocie și groa
să, 1100 tone tablă subțire, 600 tone tablă 
zincată, 600 tone sîrmă trasă, 1 200 mc pre
fabricate din beton și alte produse în va
loare de 130 milioane lei. Pentru fondul 
pieței se vor realiza suplimentar produse 
în valoare de 11,2 milioane lei. De aseme
nea, va fi depășit cu cel puțin 10 milioane 
lei planul la export. Prin valorificarea la 
un grad superior a posibilităților proprii 
de proiectare și executare și prin coope
rarea strînsă cu alte întreprinderi se vor 
reduce importurile cu aproximativ 1 la sută 
față de plan.

Reproiectarea unor produse, îmbunătăți
rea tehnologiilor de fabricație, extinderea 
utilizării oțelurilor cu calități superioare, 
folosirea înlocuitorilor vor duce la redu
cerea consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, îndeosebi de metal și 
lemn, obținîndu-se pe această cale econo
mii la prețul de cost în valoare de 12,3 
milioane lei; prin diminuarea consumu
rilor se vor economisi 4 900 tone metal, 
5 760 tone cocs, 245 mc lemn, 100 tone ci
ment, 35 tone bumbac. De asemenea, prin 
mai buna valorificare a resurselor secun
dare de energie, se va realiza o economie 
față de plan de 2 140 tone combustibil con
vențional și 1,3 milioane kWh energie elec
trică. Creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare, mai buna organizare a pro
ducției, întărirea disciplinei în muncă, uti
lizarea completă a timpului de lucru vor 
duce la sporirea productivității muncii pla
nificate cu 2 000 lei pe salariat. Printr-o 
mai bună gospodărire a fondurilor mate
riale și bănești și reducerea cheltuielilor 
de producție, se vor realiza peste plan 20,7 
milioane lei beneficii. De asemenea, vor fi 
asimilate peste plan 160 'produse, reproiec- 
tate și modernizate 51 de produse în afara 
celor prevăzute în plan. Se vor executa 
prin autoutilare un număr de cel puțin 160

PRAHOVA
• 200 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCT1A-MARFĂ • PESTE PLAN : 5100 TONE 
TITEI, 22 000 TONE PRODUSE PETROLIFERE, 20 000 ANVELOPE, 200 TONE POLIE- 
tlLENĂ, 300 TONE FENOL, 400 TONE ETILENĂ, 100 MILIOANE LEI ECONOMII 
LA PREȚUL DE COST Șl 150 MILIOANE LEI BENEFICII o ASIMILAREA IN PLUS A 
20 DE PRODUSE NOI • O PRODUCȚIE DE LEGUME CU 10 LA SUTĂ MAI MARE 
FAȚA DE PREVEDERI • PLANUL LÂ PRODUCȚIA TOTALĂ DE CARNE VA FI 
DEPĂȘIT CU 7,5 LA SUTĂ ÎN I.A.S. SI CU 2,2, LA SUTĂ ÎN C.A.P. • SE VOR 
LIVRA SUPLIMENTAR LA FONDUL DE STAT 700 TONE GRÎU, 1 200 TONE 

PORUMB, 850 TONE LEGUME.

Plenara organizației județene de partid 
Prahova a primit cu entuziasm chemările 
la întrecere ale organizațil or județene de 
partid Brașov și Timiș, adresate organiza
țiilor județene de partid, tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră pentru a desfă
șura o intensă activitate _ creatoare în ve
derea realizării și depășirii planului dez
voltării economiei naționale pe anul 1970. 
ultimul an al actualului cincinal.

Munca plină de abnegație desfășurată de 
oamenii muncii din județul Prahova, în 
frunte cu comuniștii, a permis ca planul 
producției industriale pe anul 1969 să fie 
îndeplinit cu 8 zile mai devreme. Planul 
producției globale industriale pe ansam
blul județului a fost realizat în proporție 
de 102,3 la sută, obținîndu-se suplimentar 
o producție in valoare de 378 679 000 lei. 
Sarcina de creștere a productivității mun
cii a fost depășită cu 1,6 la sută, iar pla
nul de livrări la export cu 164,5 milioane 
lei. Au fost obținute beneficii suplimentare 
a căror valoare se prelimină la peste 300 
milioane lei. Cooperativele agricole au 
realizat o producție globală de peste 
600 000 lei la suta la hectare.

Analizînd rezultatele obținute, rezervele 
și posibilitățile de care dispun unitățile 
economice din județul Prahova, delegații la 
plenara județeană de partid s-au angajat, 
în numele tuturor oamenilor muncii din 
județ, ca prin valorificarea superioară a 
bazei tehnico-materiale. a. experienței și 
capacității creatoare a colectivelor de mun
că din întreprinderi, să depășească planul 
producției-marfă pe anul 1970 cu 1,2 la 
sută, respectiv cu 200 milioane lei ; se vOr 
realiza peste plan 5 100 . tone țiței, 22 000 
tone produse petrolifere. 20 000 anvelope. 
200 tone polietilenă, 300' tone fenol, 400 tone 
etilenă, 200 tone acetonă, 130 tone piese 
de schimb pentru utilaje petroliere și chi
mice, 150 000 mp geam, 3 milioane cără
mizi ; planul de export va fi depășit cu 
cel puțin 80 milioane lei.

Prin reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale se vor econo
misi 1 200 tone metal, 3100 mc material 
lemnos, 16 000 tone combustibil convențio
nal, 6 100 000 kwh energie electrică. Pe 
ansamblul industriei județului productivi
tatea muncii va spori cu cel puțin 1 la 
sută peste nivelul planificat. De asemenea, 
se vor obține peste plan economii la prețul 
de cost în valoare de circa 100 milioane lei 
și beneficii de 150 milioane lei.

Ridicarea nivelului calitativ al produse
lor și diversificarea sortimentelor vor sta, 
de asemenea, în atenția întreprinderilor. 
Ca urmare, se vor asimila peste plan 20 de 
produse, se vor reproiecta și moderniza 
alte 45 și se va scurta cu două luni durata 
de asimilare în fabricație a instalației de 
foraj F-320 și a instalației de prevenire a 
erupției cu prevenitor triplu. 

utilaje și instalații necesare mecanizării și 
automatizării proceselor de producție.

Unitățile comerțului de stat vor desface 
un volum de mărfuri cu 2 milioane lei mai 
mare față de prevederi, vor obține bene
ficii peste plan de 1 milion lei; se vor 
reduce cheltuielile de circulație cu 0,6 mi
lioane lei, vor fi luate măsuri pentru spo
rirea suprafeței comerciale cu 2100 m.p. 
în mediul rural, prevederile circulației 
mărfurilor vor depăși cu 25 milioane lei 
planul, iar volumul de prestări de servicii 
cu 6 milioane lei; 15 unități comerciale 
și 69 secții noi de prestări de servicii se 
vor adăuga celor existente.

In domeniul investițiilor, prin perfecțio
narea activității de construcții-montaj și 
alte măsuri, se vor reduce consumurile pla
nificate cu 430 tone metal, 1 500 tone ci
ment, 255 m.c. material lemnos. De aseme
nea, o serie de obiective vor fi puse în 
funcțiune înainte de termen, după cum ur
mează : laminorul de benzi la rece cu 10 
zile mai devreme, turnătoria de lingotiere 
cu 15 zile, cuptoarele 3 și 4 de la Fabrica 
de var cu 7 luni, 4 cuptoare de la Slebing 
cu 5—8 luni, grupul trei de la Fabrica de 
oxigen cu 30 de zile, hala de turnătorie 
de la uzinele de reparații cu 10 zile, 1 000 
ha irigate în sistemul Nicorești-Tecuci 
peste sarcina planificată cu 120 de zile față 
de data prevăzută, un număr de 1 060 apar
tamente vor fi date în folosință cu 15 zile 
înainte de termen. Costurile lucrărilor de 
investiții vor fi reduse cu 3 milioane lei.

în transporturi se va îmbunătăți utili
zarea mijloacelor prin reducerea cu 6 la 
sută a imobilizării vagoanelor la operațiile 
de încărcare-descărcare și vor spori indicii 
de utilizare a mijloacelor de transport auto 
cu 1,4 la sută peste plan, iar cheltuielile 
de exploatare a parcului mijloacelor de 
transport feroviare și auto se vor reduce 
cu 8.1 milioane lei.

în agricultură, prin executarea tuturor 
lucrărilor la timp și de calitate, folosirea 
judicioasă a forțelor de muncă și a mijloa
celor de care dispun, unitățile agricole vor 
depăși planul de stat la producția totală : 
I.A.S. cu 1,25 la sută la grîu, 4,2 la sută 
la porumb, 6.4 la sută la floarea-soarelui, 
iar cooperativele agricole de producție cu 
2 la sută la porumb, 3,4 la sută la floa
rea-soarelui. Vor spori efectivele matcă cu 
2 200 vaci și juninci și 1 200 scroafe. Pla
nul la producția totală de carne va fi de
pășit cu 5,2 la sută la I.A.S. și cu 1,8 la 
sută la C.A.P., producția de lapte cu 1,8 
la sută' la I.A.S. și l la sută la C.A.P. Pe 
baza creșterii producției se vor livra su
plimentar la fondul de stat 580 tone grîu. 
2 200 tone porumb, I 760 tone floarea-soare
lui, 1 140 tone legume 355 tone carne, 
2 160 hl lapte. Se vor livra la ex
port 150 tone legume peste plan. în
treprinderile pentru mecanizarea agricul
turii vor reduce costul lucrărilor cu 2 la 
sută față de plan.

Comuniștii, toți oamenii. muncii din ju
dețul Galați asigură conducerea partidului, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, 
că vor depune toate eforturile pentru în
făptuirea și depășirea angajamentelor lua
te, pentru sporirea contribuției județului 
Galați la dezvoltarea economiei naționale, 
la înflorirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

In agricultură, prin aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice, executa
rea tuturor lucrărilor la timp și de bună 
ca.itate, folosirea judicioasă a forței de 
muncă, a tractoarelor și a celorlalte ma
șini agricole, planul va fi depășit la prin
cipalele culturi. Prin irigarea întregii su
prafețe cultivate cu legume, aplicarea tu
turor lucrări.or de întreținere și recoltare 
la timp, producția totală de legume va 
crește cu 10 la sută față de prevederile 
planului. Pentru ridicarea capacității pro
ductive a pămîntului, prin eforturile pro
prii ale C.A.P. se vor amenaja suplimentar 
pentru irigații 100 ha, care vor fi date în 
exploatare încă din vara acestui an. Pentru 
a crea condiții în vederea îndeplinirii pre
vederilor de p.an pe 1971, vor spori cu 
3 500 efectivele de vaci și juninci. Se vor 
lua măsuri pentru realizarea, a 80 viței la 
suta de vaci și 14 purcei la o scroafă. Prin 
măsurile luate în zootehnie, planul la pro
ducția totală de carne va fi depășit cu
7,5 la sută în I.A.S. și cu 2,2 la sută în 
C.A.P. Pe baza creșterii producției se vor 
livra suplimentar la fondul de stat 700 tone 
grîu, 1 200 tone porumb, 850 tone legume, 
din care 100 tone la export, 170 tone carne 
total, din care 70 tone carne de porc, 
1 000 hl lapte, 1 900 tone struguri și fructe.

în sectorul investiții se prevede reduce
rea duratei de execuție și punerea în func
țiune înainte de termen a următoarelor 
obiective : noua salină de la Slănic, dez
voltarea Uzinei de mecanică fină-Sinaia, 
extinderea secției de cazangerie la Uzina 
de utilaj chimic-Ploiești. De asemenea, 
încă din acest an se vor devansa lucrările 
pentru a fi dată în producție, în primul 
trimestru al anului 1971, instalația de an
hidridă maleică de la Combinatul petro- 
chimic-Ploiești, care are termen de 
punere în funcțiune, în trimestru! II al 
anului 1971 Vor fi predate înainte de ter
men cele 2 579 apartamente prevăzute în 
p an și se vor realiza suplimentar încă 40 
de apartamente.

în vederea îndeplinirii și depășirii aces
tor angajamente, organele și organizațiile 
de partid din județul Prahova vor desfă
șura o amplă muncă politică și organizato
rică pentru creșterea eficienței activității 
economice, folosirea rațională a . resurselor 
de materii prime și a forței de muncă, in
tensificarea acțiunii de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii.

Oamenii muncii din județul Prahova, în 
frunte cu comuniștii, asigură conducerea 
partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, că vor depune toate eforturile, 
întreaga lor energie creatoare,' pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a angajamen
telor pe 1970, contribuind astfel la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

BISTRIȚA-NASAUD
• PRODUCTIA-MARFA ÎN INDUSTRIE, SUPERIOARĂ CU 5,7 MILIOANE LEI 
PREVEDERILOR • BENEFICII PESTE PLAN DE UN MILION LEI • 100 DE APARTA
MENTE VOR FI DATE ÎN FOLOSINȚĂ CU 30 DE ZILE ÎNAINTE DE TERMEN
• PRODUCȚIA AGRICOLĂ VA SPORI CU 550 TONE DE GRÎU, 350 TONE PO
RUMB, 70 TONE CARTOFI SI 200 TONE LEGUME PESTE SARCINILE DE PLAN

• BENEFICII SUPLIMENTARE DE 600 000 LEI ÎN I.A.S.

Organizația județeană de partid, oamenii 
muncii din județul Bistrița-Năsăud au pri
mit cu deosebit entuziasm chemările la în
trecere lansate de organizațiile de partid 
din județele Brașov și Timiș. în anul care 
a trecut, întrecerea inițiată între organi
zațiile județene de partid a generat un 
deosebit imbold in muncă și a mobilizat 
comuniștii, colectivele de muncă din uni
tățile economice ale județului în desco
perirea și punerea în valoare a noi rezerve 
pentru îndeplinirea cu succes a planului de 
stat. Activitatea rodnică desfășurată de oa
menii muncii, sub îndrumarea organizații
lor de partid, s-a materializat în rezulta
tele bune obținute în realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate. Planul 
producției globale industriale, al. producției 
marfă vîndută și încasată au fost depă
șite, valoarea produselor realizate peste 
prevederi ridicîndu-se la 20 milioane lei. 
Se prelimină o depășire a beneficiului pla
nificat cu circa 7 milioane lei, ceea ce în
seamnă și îndeplinirea angajamentului luat. 
Planul de livrări la export a fost depășit 
cu 9,8 milioane lei.

în agricultură, rezultatele obținute în a- 
nul 1969 au dus la întărirea bazei tehnico- 
materiale a unităților de stat și coopera
tiste, extinderea suprafețelor de pomi și 
vii, amenajarea terenurilor pentru irigat, 
îmbunătățirea calitativă a șeptelului de a- 
nimale, sporirea cantităților de furaje. în 
activitatea desfășurată în agricultură au e- 
xistat însă și deficiențe legate de organi
zarea muncii, fapt care a; făcut c.a princi
palii indicatori ai planului de stat să fie 
realizați în mod necorespunzător.

Analizînd rezultatele obținute, rezervele 
și posibilitățile de care dispun unitățile e- 
conomice, organizația de partid a județului 
Bistrița-Năsăud consideră că există condi
ții pentru realizarea și depășirea principa
lelor sarcini ale planului pe anul 1970, con
tribuind astfel la crearea bazei materiale 
pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de-al X-lea Congres al partidu
lui.

Răspunzînd cu însuflețire chemărilor lan
sate de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, organizația noastră se 
angajează, în numele comuniștilor, al oa
menilor muncii români, maghiari, germani 
din județul Bistrița, ca printr-o mai bună 
valorificare a bazei tehnico-materiale, prin 
folosirea cu maximum de eficiență a for
ței de muncă, organizarea superioară a 
producției și a muncii, în industrie să se 
obțină o. depășire a producției-marfă pla
nificată cu 5,7 milioane lei, depășire care 
se va materializa în realizarea, peste pre

ARAD
• CU 52 MILIOANE LEI VA FI DEPĂȘIT PLANUL PRODUCȚIEI-MARFĂ • O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARĂ PENTRU FONDUL PIEȚEI DE 6,7 MILIOANE LEI • VOR 
FI ECONOMISITE 944 TONE METAL, 2 450 MC CHERESTEA SI 30 TONE BUMBAC
• 9 OBIECTIVE DIN PLANUL DE INVESTIȚII VOR FI PUSE IN FUNCȚIUNE 
ÎNAINTE DE TERMEN • SE VOR OBȚINE PESTE PLAN 8,4 MILIOANE LEI BENE
FICII • DEPĂȘIREA PLANULUI DE STAT LA PRODUCȚIA DE GRÎU, PORUMB, 
FLOAREA-SOARELUI, LEGUME • PREVEDERILE PLANULUI DE EXPORT LA LE

GUME VOR FI DEPĂȘITE CU 1 000 TONE.

Alături de întregul popor, oamenii mun
cii din județul Arad — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — consa- 
crindu-și întreaga energie, pricepere și ex
periență creatoare realizării hotărîrilor Con
gresului al X-lea al partidului și ale Ple
narei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, au 
primit cu entuziasm chemările la întrecere 
ale organizațiilor județene de partid Bra
șov și Timiș.

Răspunzînd acestor chemări, organizația 
județeană de partid se angajează, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, ca în 1970 să depășească 
planul producției marfă cu 52 milioane lei, 
să realizeze o producție, suplimentară pen
tru fondul pieței în valoare de 6,7 milioane 
lei, să depășească cu cel puțin 660 000 lei 
valută planul de export și să reducă im
porturile cu 2,6 la sută față de plan. Prin 
reducerea consumurilor specifice de mate
rii prime și materiale, se vor economisi 944 
tone de metal, 2 450 mc cherestea și 30 
tone bumbac ; de asemenea, consumul de 
energie electrică va fi diminuat cu 295 000 
kWh, iar cel de combustibil cu 2 200 tone 
față de plan. Productivitatea muncii în in
dustria republicană va spori cu 0,6 la sută 
peste sarcina prevăzută. Se vor obține peste 
plan 8,4 milioane lei beneficii. în 1970 se 
vor asimila și se vor introduce in produc
ția de serie 3 noi tipuri de vagoane de 
marfă, 2 noi tipuri de strunguri, 10 arti
cole . noi în industria textilă, 350 noi mo
dele de confecții și 10 tipuri noi de mo
bilă, asigurîndu-se în același timp ridicarea 
nivelului calitativ al produselor.

în domeniul investiții-construcții, ' vor 
fi puse in funcțiune cu cel puțin 30 de zile 
inainte de termenul planificat 9 obiective 
de investiții și 300 locuințe prevăzute în 
planul pe anul acesta. în transporturi, se 
vor reduce imobilizările de vagoane ta ooe- 
rațiunile de încărcare-descărcare în între
prinderi și se vor lua măsuri eficiente care 
să asigure creșterea cu 3,7 la sută peste 
plan a indicilor de utilizare a mijloacelor 
de transport auto.

Prin aplicarea întregului complex de lu
crări agrotehnice, în agricultură, se va de
păși planul de stat la producția globală de 
griu cu 2 la sută atît la Întreprinderile agri
cole de stat, cit și la cooperativele agricole 
de producție; la porumb boabe — cu 1,5 
la sută la întreprinderile agricole de stat

BUZĂU
« DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI MARFA CU 22 MILIOANE LEI. • VOR FI 
LIVRATE LA FONDUL PIEȚEI PESTE PLAN MĂRFURI ÎN VALOARE DE 5,1 MI
LIOANE LEI, • REALIZAREA UNEI DEPĂȘIRI ÎN VALOARE DE 350 000 LEI VALUTA, 
LA PLANUL DE EXPORT. » OBȚINEREA UNOR ECONOMII LA PREȚUL DE COST 
ÎN VALOARE DE 3,2 MILIOANE LEI. • PRODUCTIVITATEA MUNCII ÎN INDUSTRIE 
VA CRESTE CU 0,5 LA SUTĂ PESTE NIVELUL PLANIFICAT. • BENEFICIILE PESTE 
PLAN VOR ÎNSUMA 4,5 MILIOANE LEI. o ÎN AGRICULTURĂ, DEPĂȘIREA PRO
DUCȚIILOR MEDII PLANIFICATE LA GRÎU, PORUMB, SFECLA DE ZAHĂR • VOR 
FI LIVRATE SUPLIMENTAR LA FONDUL DE STAT 3 000 TONE DE GRÎU, 4 000 
TONE PORUMB, 2 000 TONE FLOAREA-SOARELUI, 5 000 TONE LEGUME Șl ALTE 

PRODUSE.

Rezultatele obținute de oamenii muncii 
din județul nostru, in anul 1969, reliefează 
că planul la producția marfă vîndută și în
casată a fost depășit cm circa 19 milioane 
de lei. întreprinderile industriei republica
ne au depășit planul la export cu circa 19 
milioane de lei, iar pianul la livrări de 
mărfuri la fondul pieței cu 17 milioane lei. 
Succese importante au obținut și lucrătorii 
ogoarelor județului nostru. La cultura po
rumbului. întreprinderile agricole de stat 
au realizat o producție medie de 3 951 kg 
la ha, iar C.A.P. de 2 915 kg. La sfecla de 

vederi, a 500 mc cherestea rășinoase, 50 
tone hirtie, mobilă în valoare de 1 milion 
lei, 10 tone preparate carne, precum și 
alte produse. Ca rezultat al sporirii eficien
ței economice, printr-o mai bună gospodă
rire a fondurilor materiale și bănești și re
ducerea cheltuielilor de producție, se vor 
obține peste plan beneficii in valoare de 1 
milion lei.

în sectorul investiții-construcții, ca ur
mare a îmbunătățirii activității, vor fi date 
in folosință, cu 30 zile înainte față de ter
men, un număr de 100 apartamente.

Dind expresie hotărîrii țăranilor coopera
tori, mecanizatorilor și specialiștilor din a- 
gricultură de a-și spori eforturile pentru 
ridicarea producțiilor agricole, în 1970 se 
vor realiza lucrări de desecări pe o supra
față de 500 ha, iar pe 500 ha de livezi se 
vor executa lucrări antierozionale speciale. 
Datorită acestor acțiuni și întregului com
plex de măsuri agrotehnice, se va asigura 
creșterea producției, peste prevederile pla
nului, cu 550 tone la grîu, 350 tone la po
rumb, 70 tone la cartofi și cu 200 tone la 
legume. De asemenea, pomicultura, sector 
cu condiții deosebit de favorabile în ju
dețul Bistrița, va asigura cooperativelor a- 
gricole venituri suplimentare de cel puțin
1,5 milioane lei, iar unităților de stat po
sibilitatea de a depăși planul de livrări cu 
300 tone.

Față de sarcina planificată, efectivele de 
bovine vor crește, în cooperativele agricole, 
cu 1 100 capete.

în vederea sporirii producției, creșterii 
veniturilor, ridicării eficienței economice a 
investițiilor și intensificării ritmului repro
ducției socialiste lărgite, în cooperativele a- 
gricole de producție vor fi organizate o 
îngrășătorie de porci intercooperatlstă, o 
fermă apicolă ce va reuni toți stupii din 
județ și 2 îngrășătorii de tineret bovin.

Pe baza creșterii producției se vor livra 
suplimentar, pentru consum, 200 tone le
gume, la fondul central al stalului 140 
tone carne și 900 hl lapte, iar pentru ex
port 400 tone fructe. De asemenea, colec
tivele de muncă din cele trei întreprinderi 
agricole de stat își propun să perfecțio
neze în continuare formele de organizare 
și conducere a producției pentru a realiza 
beneficii peste plan în valoare de 600 mii 
lei.

Asigurăm conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
înzeci eforturile pentru înfăptuirea angaja
mentelor luate, pentru sporirea aportului 
județului nostru la dezvoltarea economiei 
naționale, la înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

și cu 1,6 la sută la cooperativele agricole 
de producție; la floarea-soarelui — cu 0,5 
la sută la întreprinderile agricole de' stat 
și cu 1 la sută la cooperativele agricole de 
producție.

Producția de legume va spori cu 2,7 la 
sută față de prevederile planului la Între
prinderile agricole.de stat și cu 1,7 la' sută 
la cooperativele agricole de producție. Coo
perativele agricole de producție vor ame
naja suplimentar pentru irigații 100 ha. In 
sectorul zootehnic, angajamentul prevede 
sporirea efectivelor matcă cu 340 vaci, 1 000 
juninci și 2 000 scroafe de prăsilă. In acest 
scop, se vor lua măsuri menite să asigure 
realizarea a 80 de viței la 100 de vaci și 12 5 
purcei la o scroafă.

în vederea sporirii producției și ridicării 
eficienței investițiilor în cooperativele agri
cole, in anul 1970 se vor construi — prin 
acțiuni intercooperatiste — complexe de 
solarii pe o suprafață de 65 ha, 2 com
plexe pentru îngrășarea a cite 30 000 porci 
fiecare, un complex pentru îngrășarea a 
30 000 de miei. Planul la producția totală de 
carne.va.fi depășit cu 5 la sută în între
prinderile agricole de stat și cu 1.6 la sută 
în cooperativele agricole de producție, pro
ducția de lapte va crește cu 0,5 la sută la 
întreprinderile agricole de stat și cu 0,6 la 
sută în cooperativele agricole de producție.

Pe baza creșterii producției se vor livra 
suplimentar Ia fondul de stat 850 tone grîu, 
1200 tone porumb, 252 tone floarea-soare
lui, 1 700 tone legume, 500 tone carne, din 
care 140 tone carne de porc. 3 500 hl lapte. 
Prevederile planului de export la legume 
vor fi depășite cu 1 000 de tone.

întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii vor asigura executarea la timp a 
lucrărilor, reducînd costul lucrărilor cu 0,5 
la sută față de plan. întreprinderile agri
cole , de stat vor realiza beneficii peste plan 
in valoare de l milion lei.

Plenara lărgită a Comitetului județean 
Arad al Partidului Comunist Român ex
primă ferma convingere că angajamentele 
asumate pentru . ultimul an al actualului 
cincinal vor constitui tot atîtea imbolduri 
mobilizatoare pentru toți cetățenii județului 
de a depune eforturi sporite, întreaga lor 
energie și capacitate creatoare pentru a 
contribui într-o măsură mai mare la înflo
rirea scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România,

zahăr, planul a fost depășit cu circa 3 000 kg 
la ha. Totuși, rezultatele consemnate nu sînt 
pe măsura posibilităților,, a efortului, făcut 
de stat pentru dezvoltarea bazei tehnice 
materiale a agriculturii Anul trecut, nu 
s-au realizat producțiile planificate la grîu, 
floarea-soarelui, în legumicultura și în zoo
tehnie.

Exprimând voința comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ, ne exprimăm 
hotărirea de a realiza în anul 1970 urmă
toarele :

Depășirea planului la producția marfă cu 

0,7 Ia sută, ceea oe reprezintă un spor de 
22 milioane de lei; depășirea planului de 
livrare a mărfurilor la fondul pieței cu 5,1 
milioane de lei și a planului la export cu 
350 000 lei valută. Vom reduce importul de 
materii prime și materiale cu 0,6 la sută 
față de plan și vom obține economii la pre
țul de cost în valoare de 3,2 milioane de 
lei ; vom economisi 248 tone metal, 643 tone 
combustibil convențional, 287 000 kWh ener
gie electrică.- Productivitatea muncii Va 
crește în industrie cu 0,5 la sută peste ni
velul planificat, iar valoarea beneficiilor 
peste plan se va ridica la 4,5 milioane 
de lei.

în domeniul investițiilor se va pune ac
centul pe darea în funcțiune Ia termen a 
obiectivelor noi, pe atingerea parametrilor 
proiectați la Fabrica de geamuri Buzău, 
Fabrica de produse ceramice Sătuc, Fabrica 
de frîne și garnituri de etanșare Rm. Sărat. 
Se preconizează, de asemenea, scurtarea 
duratei de punere în funcțiune, cu două 
luni, a secțiilor de oglinzi și geam securit 
de la Fabrica de geamuri Buzău, cu 45 de 
zile a instalației pentru fabricarea ambala
jelor prin termoformare la Uzina de pre
lucrare mase plastice Buzău, cu 10 zile a 
secției de pastă tomate de la Fabrica de 
zahăr Buzău, cu 30 de zile, darea în ex
ploatare a 20 km de drumuri forestiere iar 
la construcția de locuințe, vor fi predate 
cu 30 de zile înainte de termen, 160 de 
apartamente. în domeniul activității edi- 
litar-gospodărești, vom mobiliza cetățenii 
județului nostru să execute lucrări în va
loare de 85 milioane de lei.

în agricultură vom depăși producțiile 
medii planificate cu 5 la șută la grîu în 
I.A.S. și cu 4 la sută în C A.P. ; la porumb 
boabe, cu 8 la sută în I.A.S. și cu 5 la sută 
in C.A.P. ; iar la Sfecla de zahăr cu 8 la 
sută în C.A.P. Cooperativele agricole de 
producție vor depăși producțiile pla

VÎLCEA
• O PRODUCȚIE-MARFA INDUSTRIALA PESTE PLAN DE 37,5 MILIOANE 
DE LEI. • SE VOR ECONOMISI, PRINTRE ALTELE, 200 TONE METAL, 2 800 MC 
LEMN, 720 TONE COCS FURNAL, 1 000 TONE COMBUSTIBIL CONVENTIONAL, 
1 080 000 KWH ENERGIE ELECTRICĂ. • REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A DURATEI 
DE CONSTRUCȚIE Șl PUNERE ÎN FUNCȚIUNE LA 22 DE OBIECTIVE Șl CAPA
CITĂȚI DE PRODUCȚIE. • VOR FI LIVRATE STATULUI, TN PLUS, DIN I.A.S., 50 
TONE LEGUME, 1 100 TONE FRUCTE SI 210 TONE STRUGURI, IAR DIN C.A.P. 
500 TONE DE LEGUME, 1 000 HL LAPTE DE OAIE, 90 TONE CARNE DE PORG

Luînd cunoștință de chemările la între
cere ale organizațiilor de partid din jude
țele Brașov și Timiș, plenara Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R. a făcut o analiză 
aprofundată a rezultatelor obținute, precum 
și a rezervelor și posibilităților de care 
dispun unitățile economice din județ, con- 
statind că sînt create toate condițiile pen
tru ca acestea să realizeze și să depășească 
sarcinile din planul pe 1970. în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
județ ne luăm următoarele angajamente

Depășirea planului producției marfă cu
37,5 milioane de lei, realizîhdti-se peste 
prevederi ; 1.000 tone de țiței, 1,5 milioane 
mc de gaze, 5 000 tone sare în soluție. 10 000 
tone de calcar, 1 800 tone de sodă, 2 000 mc de 
bușteni, 300 mc de cherestea. 50 000 mp fur
nire, 300 tone talpă de cauciuc, precum și 
cantități importante de încălțăminte și alte 
bunuri de1 larg consum ; depășirea cu cel 
puțin 3 milioane de lei valută a planului 
de export ; folosirea în mai mare măsură 
a resurselor indigene de materii prime ,și 
materiale, a înlocuitorilor, pentru a se asi
gura reducerea importurilor cu l la sută 
față de plan. Se vor diminua consumurile 
specifice de materii prime și materiale, ob- 
ținîndu-se economii la prețul de cost în 
valoare de 4,5 milioane de lei. Totodată, se 
vor economisi : 200 tone de metal. 2 800 me
de lemn. 11 tone de calcar, 720 tone de cocs 
furnal, 5 tone de cauciuc natural. 15 tone 
cauciuc sintetic, 1 000 tone combustibil con
vențional, 1 080 mii kWh de energie elec
trică și 20 000 tone abur.

Va spori eficiența folosirii fondurilor fixe 
productive cu 2 la sută, ceea ce va permite 
realizarea unei producții medii suplimen
tare. pe județ, de minimum 10 lei la 1 000 
de lei fonduri fixe ; va crește productivi
tatea muncii cu 1,4 la sută peste nivelul pla
nificat în industrie ; se vor obține,. în mod 
suplimentar, 5 milioane de lei beneficii 
Se preconizează asimilarea peste plan a .15 
produse, modernizarea unui număr de 8 
produse și scurtarea duratei de asimilare 
in fabricație, cu 2 luni, la 4 sortimente ; 
se are în vedere realizarea Cu 2 luni mai 
devreme a parametrilor proiectați la Fa
brica de talpă și încălțăminte din cauciuc 
Drăgășani — etapa 1. Livrările de mărfuri 
ale unităților industriale și cooperatiste la 
fondul pieței vor crește cu 5.6 milioane de 
lei.

în sectorul de investiții-construcții se. 
vizează creșterea gradului de utilizare a 
utilajelor și mecanismelor de construcții, 
în medie, cu 5 la sută ; reducerea consu
murilor specifice planificate de metal cu 
210 tone, de material lemnos cu 161 de to
ne, de ciment cu 900 tone și de alte ma
teriale de construcții, cu 1.4 milioane de

TULCEA
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE CU 11 MI
LIOANE LEI • CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII CU 1 LA SUTĂ PESTE PLAN
• 8 MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMENTARE ÎN ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE 
DE STAT Șl DE MECANIZARE A AGRICULTURII • 100 HECTARE IRIGATE PESTE 
PLAN ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE • PESTE PLAN, CANTITĂȚI ÎNSEMNATE 
DE PRODUSE VEGETALE Șl ANIMALE • VALORIFICAREA SUPERIOARA A PO

TENȚIALULUI TURISTIC AL JUDEȚULUI.

Participanții la plenara Comitetului jude
țean de partid Tulcea, luînd cunoștință de 
chemările adresate de comitetele județene 
Brașov și Timiș ale Partidului Comunist 
Român, își exprimă entuziasmul de a lua 
parte la această întrecere, mobilizîndu-și 
toate forțele pentru a raporta partidului 
rezultate superioare în toate domeniile de 
activitate.

Conștienți de sarcinile ce le revin în 
anul 1970, ultimul an al : cincinalului, parti
cipanții la plenara comitetului județean de 
partid, exprimînd voința tuturor oamenilor 
muncii, vor milita neabătut pentru aplica
rea consecventă a politicii partidului nos
tru, pentru realizarea planului și crearea 
condițiilor pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R.

Luînd cunoștință de importanța obiecti
velor cuprinse în chemările adresate de 
plenarele comitetelor județene de partid 
Brașov și Timiș, apreciind sensul lor mo
bilizator, prin valorificarea întregului po
tențial uman și material de care dispune, 
a rezervelor și posibilităților existente, 
plenara comitetului județean de partid 
se angajează, în numele tuturor oamenilor 
muncii din județ, să realizeze următoarele :

Depășirea planului producției globale 
industriale cu 11 milioane lei, a planului 
producției-marfă cu, 8 milioane lei și a 
sarcinii de creștere, a productivității mun
cii cu 1 lă sută. La producția și livrările 
pentru export vom realiza mărfuri peste 
plan în valoare de 2 500 000 lei. Ne vom 
preocupa în continuare de extinderea me
canizării unor operații în exploatarea stu
fului din Delta Dunării, la lucrările din 
cariere, la transporturile interne din fa
brici.

Comitetul județean de partid va între
prinde măsuri pentru punerea în valoare 
a bogățiilor naturale de care dispunem și 

nificate totale în legumicultura cu 6 
la sută. Totodată, ele vor amenaja supli
mentar, pentru irigații, 300 ha teren care 
vor fi date in folosință încă din vara aces
tui an. în zootehnie,' pentru a crea condi
țiile realizării prevederilor din planul pe 
1971, vom spori încă din acest an efectivele 
matcă cu 5 000 de vaci și juninci și cu 100 
scroafe de prăsilă. Se preconizează obține
rea a 85 de viței la suta de vaci și a 12 pur
cei la o scroafă. Anul acesta va începe con
struirea complexului intercooperatist pen
tru creșterea și îngrășarea porcilor, cu o ca
pacitate de 30 000 porci grași care să fie li
vrați anual ; a complexului interqooperatist 
de îngrășare a mieilor pentru export, cu o 
capacitate de 30 000 capete anual ; a com
plexului cooperatist pentru producerea ma
terialului săditor viticol, cu o capacitate de 
5 milioane vițe altoite.

Planul la producția totală de carne pla
nificată va fi depășit cu 5 la sută în I.A.S. 
și cu 4 la sută in C.A.P., iar producția pla
nificată de lapte, cu 8 1 la sută în I.A.S. și 
cu 3 la sută în C.A.P. Se vor livra supli
mentar la fondul de stat 3 000 tone de grîu, 
4 000 tone porumb, 2 000 tone floarea-soare
lui, 5 000 tone legume, 150 tone carne total, 
din care 50 tone carne porc și 4 000 hl lapte, 
în I.M.A. se va asigura- reducerea cheltuie
lilor. cu peste 1,5 milioane lei, iar venitu
rile acestora vor crește cu 1,3 milioane de 
lei. întreprinderile agricole de stat vor 
realiza beneficii peste plan in valoare de 
10 milioane de lei.

Asigurăm conducerea de partid și de stat, 
personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru îndeplinirea pla
nului pe anul 1970 și a angajamentelor 
luate, pentru sporirea producției în indus
trie și agricultură, sporind în acest mod 
contribuția județului Buzău la înflorirea 
scumpei noastre patrii, România socialistă.

lei ; diminuarea duratei de construcție și 
punere. în funcțiune mai devreme a 22 
de obiective și capacități de produc
ție, dintre care, etapa a Il-a, la Fa
brica de talpă și încălțăminte din 
Drăgășani, Fabrica de cărămidă Rm. 
Vîlcea, balastiera Ionești (industrie locală), 
3 drumuri auto forestiere : realizarea unui 
volum de economii la fondurile totale de in
vestiții de 4,2 milioane de lei, dintre care 
2,8 milioane de lei la construcții-montaj ; 
sporirea cu l la sută a productivității mun
cii în unitățile de construcții-montaj.

îri transporturi, ne angajăm să asigurăm 
îmbunătățirea . utilizării mijloacelor de 
transport, reducerea cu 10 la sută a imo
bilizării vagoanelor la operațiunile de în- 
eărcâre-desl.'ărcare din întreprinderi, meca
nizarea acestor operațiuni, creșterea cu 1.5 
la sută peste plan a indicilor de utilizare â 
mijloacelor de transport auto ; diminuarea 
cheltuielilor de exploatară a parcului auto 
cu 200 000 de lei. pe baza economisirii a 
60 tone, de carburanți .și. micșorarea consu
mului de piese de schimb și materiale de 
întreținere.

In agricultură, vorn depăși planul de stat 
la producția globală eu 2 la sută la griu 
in I.A.S. ; prin irigații și efectuarea tuturor 
lucrărilor de întreținere, vom spori pro
ducția totală de legume cu 3 la. sută față 
de prevederile planului — în I.A.S. Si 
C.A.P. ; vom asigura .creșterea cu 3 la sută 
a producției totale de struguri și fructe în 
I.A.S. ; pentru a crea condiții în ve
derea realizării prevederilor de plan 
pe 1971, vom spori efectivele mat
că în C.A.P. cu 200 de vaci și. 300
de juninci, în acest scop se vor lua măsuri 
pentru a obține, cei puțin, 75 de viței la 
100 vaci ; se va intensifica organiza
rea acțiunilor intercoo eratiste : ca atare, 
pînă la 1 martie va lua ființă întreprinderea 
Intercooperatistă pentru reparații, utilaje și 
mașini, iar pînă la sfîrșitul anului se vor 
organiza încă 2 unități intercooperatiste : 
una pentru îngrășarea bovinelor tinere, și 
alta pentru producerea de cărămizi și te
racotă. P.lanul la producția totală de lapte 
va fi depășit cu 1 la sută în I.A.S. ; se pre- 
conizeăză că I.Â.Ș.-urile vor livra supli
mentar, la fondul central, 50 tone legume, 
1 100 tone fructe și 210 tone struguri, iar 
C.A.P.-urile 500 tone legume, 1 000 hl lapte 
de oaie și 90 tone carne de porc. între
prinderile agricole de stat vor realiza bene
ficii peste plan în valoare de 1 173 000 de 
lei.

Realizînd aceste angajamente, ne vom 
spori aportul la dezvoltarea economiei na
ționale, la asigurarea, condițiilor pentru 
abordarea cu succes a obiectivelor viitoru
lui cincinal.

in mod deosebit ale Deltei Dunării, pe baza 
studiului întocmit în acest sens. Prin va
lorificarea superioară a potențialului turis
tic al județului, dezvoltarea bazei materia
le și îmbunătățirea deservirii turiștilor din 
țară_ și străinătate, încasările ce se vor 
realiza în 1970 din turismul internațional 
vor crește cu 155 000 Iei valută.

în sectorul investiții-construcții vom lua 
măsuri pentru crearea condițiilor optime 
de desfășurare a activității pe șantierele de 
construcții, în vederea, accelerării ritmului 
de execuție .și dării în funcțiune înainte de 
termen a următoarelor obiective : stația 
de flotație a piritei de la Baia, cu o capa
citate de 90 000 tone pe an, amenajarea 
piscicolă Holbina. centrele de vinificație 
din Tulcea și Valea Nuearelor, tipografia, 
un.. bloc cu 98 apartamente, atelierul mixt 
din Babadag, modernizarea drumului jude
țean nr. 222 pe 10 km. De asemenea, se 
vor da în folosință la 1 iunie 1970 spațiile 
de depozitare de la fabrica de conserve de 
legume și fructe „Dunărea".

In spiritul complexului de măsuri adop
tat de conducerea partidului în domeniul 
dezvoltării agriculturii, se va acorda o aten
ție deosebită folosirii raționale și cu maxi
mum de eficiență a fondului funciar, prin 
apărarea, conservarea, ameliorarea și uti
lizarea completă a pămînțului, executîn- 
du-se lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe o suprafață de 3 100 ha și sporirea 
suprafețelor irigate în cooperativele agri
cole de producție cu 100 ha peste preve
derile planului. In același timp va spori 
preocuparea noastră pentru folosirea cu 
mai multă eficiență a suprafețelor amena
jate, prin executarea la timp și de calitate 
a tuturor lucrărilor agricole.

Creșterea producțiilor agricole va consti
tui pentru comuniști, pentru toți oamenii
(Continuare în pag. a III-a)
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Angajamente ale organizațiilor județene de
(Urmare din pag. a Il-a)
muncii din agricultura județului, un obiec
tiv de primă importantă. Peste prevederile 
planului se vor realiza 370 tone de grîu, 
5 700 tone de porumb, 1 100 tone floarea- 
soarelui și 1 000 tone struguri.

în sectorul zootehnic se vor stabili mă
suri eficiente, menite să ducă la valorifi
carea condițiilor naturale și a rezervelor 
existente în vederea creșterii efectivelor de 
animale și a producției pe cap de animal. 
Fată de realizările, din anul trecut, în 1970 
efectivele de animale în - cooperativele 
agricole de producție vor crește cu 580 
capete taurine, 7 850 porcine, 6 750 ovine și 
53 000 de păsări. De asemenea, la I.A.S. și 
C.A.P. producția de lapte va crește peste

BIHOR
• LA PRODUCTIA-MARFA IN INDUSTRIE O DEPĂȘIRE DE 50 MILIOANE 
LEI • REDUCEREA IMPORTURILOR CU 1,1 MILIOANE LEI VALUTĂ SI ECONO
MII ÎN VALOARE DE 20 MILIOANE LEI • PESTE PREVEDERI — 30 MILIOANE 
LEI BENEFICII • IMPORTANTE CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE VOR FI PUSE ÎN 
FUNCȚIUNE ÎNAINTE DE TERMEN e SE VOR LIVRA SUPLIMENTAR FONDULUI 
CENTRAL: 970 TONE GRÎU, 700 TONE LEGUME • ÎN I.A.S. BENEFICII SUPLI

MENTARE ÎN VALOARE DE CIRCA 3,3 MILIOANE LEI.

în anul care a trecut, producția indus
trială a județului a crescut cu 11,2 la sută, 
față de anul 1963, ceea ce reprezintă un 
spor de 640 milioane de lei, sporul produc
ției globale obținute, pe seama creșterii 
productivității muncii, fiind de 288 mili
oane de lei. De asemenea, s-au depășit cu 
peste 32 milioane de lei livrările la export, 
iar planul la beneficii se prelimină să fie de
pășit cu peste 70 milioane de lei. Analizînd 
rezultatele obținute, rezervele interne de 
care dispun, întreprinderile și celelalte uni
tăți economice apreciază că sînt asigurate 
condițiile necesare îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan pe anul 1970. Ca urmare, 
răspundem la chemările organizațiilor ju
dețene de partid Brașov și Timiș și ne 
luăm următoarele angajamente :

Depășirea planului producției marfă cu 50 
milioane de lei, ceea . ce echivalează cu 
13 000 tone de cărbune brun și lignit, 2 000 
tone de nisip bituminos, 750 tone de alu
mină, 40 bucăți mașini-unelte convențio
nale, 4100 tone de produse petrolifere, 
25 000 perechi de încălțăminte, 15 000 bucăți 
de tricotaje, 2 milioane de Iei confecții și 
1 100 000 lei mobilă și altele ; realizarea 
unei producții suplimentare pentru fondul 
pieței, în valoare de 20 milioane de lei; de
pășirea planului de export cu 8 milioane 
de lei valută.

Vom realiza o economie de 1 100 000 
de lei valută [ se urmărește realiza
rea unei economii la prețui de cost 
de 20 milioane de lei, precum și redu
cerea consumurilor cu 700 tone de metal,
1 800 mc lemn, 5 200 mp de piele, 3 300 ml 
de stofă și 15 000 ml țesături de bumbac, cu
2 la sută, față de plan, a consumului de 
combustibil, energie electrică și termică.

Vom asigura mărirea coeficientului de 
schimb a mașinilor-unelte la 2,3, iar . pro
ductivitatea muncii va crește cu .400 de lei 
pe salariat față de sarcina planificată. Vom 
obține, peste plan, 30 milioane de lei be
neficii. Se prevede asimilarea în plus a 50 
de produse; repr.oieețarea și.mpțlei;nizș.rea.; 
unu;,număr de 30,‘prodpse. pește ce-le.prpr.. 
văzute în plan, șcunța-rea- duratei deuasimi^. 
lațe în fabricație, cu 2 luni, la 20 de sorti
mente ; realizarea, cu 3 luni înainte de ter
men, a parametrilor tehnico-economici pro
iectați la instalația de produse organofos- 
forice de la uzina chimică „Sinteza" și, cu 
o lună mai devreme, la Fabrica de mobilă 
Oradea.

în domeniul Investițiilor, vom asigura re
ducerea cu 100 de tone a consumului de 
metal, scurtarea cu 3 luni a duratei de exe
cuție a cazanului nr. 4 cu o capacitate de 
400 tone abur/h.de la Centrala electrică de

DÎMBOVIȚA
• 30 MILIOANE LEI PESTE PLAN LA PRODUCTIA-MARFĂ INDUSTRIALĂ • DE
PĂȘIREA CU 3 MILIOANE LEI A PRODUCȚIEI PENTRU FONDUL PIEȚEI Șl CU 
2 MILIOANE LEI VALUTĂ A PLANULUI DE LIVRĂRI LA EXPORT • VOM ECO
NOMISI, PRIN REDUCEREA NORMELOR DE CONSUM, 215 TONE METAL, 1 000 
MC MATERIAL LEMNOS SI 15 TONE BUMBAC PUF • 7 MILIOANE LEI ECONOMII 
SI 10 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PLAN o FABRICA DE FRIGIDERE 
GAESTI, ETAPA I, VA FI PUSĂ ÎN FUNCȚIUNE CU 30 DE ZILE MAI DEVREME.
• SE VOR LIVRA, PESTE PLAN, LA FONDUL DE STAT, 1 000 TONE FRUCTE, 800 
TONE SFECLA DE ZAHĂR, 780 TONE PORUMB, 600 TONE LEGUME, 240 HL

LAPTE SI 500 000 BUC. OUĂ.

Oamenii muncii din _ județul Dîm
bovița și-au îndeplinit cu succes 
sarcinile planului pe 1969, aducîndu-și 

plan cu 1 500 hl, iar producția de lînă cu 
18 tone.

Organizînd mai temeinic procesul de 
producție și mobilizînd în mai mare mă
sură forțele de care dispun, întreprinde
rile agricole de stat și de mecanizare' a 
agriculturii, depășind producțiile planifi
cate și reducînd prețul de cost,, vor realiza 
beneficii peste plan în valoare de 8 mi
lioane lei.

Plenara Comitetului județean P.C.R. Tul- 
cea asigură conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din acest județ vor depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea angajamen
telor luate, pentru sporirea contribuției lor 
la opera de înflorire și dezvoltare multila
terală a patriei noastre socialiste.

termoficare Oradea, cu 30 de zile a celor 
2 cazane de apă fierbinte de' cite 100 Gcal/h, 
cu 30 de zile a lucrărilor de execuție a 300 
locuri, la Complexul sanatorial de la Băile 
Felix; vom da în folosință cu 30.de zile 
înainte de termen 300 de apartamente, iar 
planul la construcții de locuințe se va rea
liza cu 15 zile înainte de sfîrșitul anului ; 
pe șantiere, productivitatea muncii planifi
cată va fi depășită cu 500 de lei pe sala
riat ; se va reduce costul pe km la lucrările 
de modernizări de drumuri și îmbrăcăminți 
asfaltice cu 30 000 lei.

în transporturi. se va reduce staționarea 
vagoanelor la încărcare-descărcare cu 1,5 la 
sută și va crește coeficientul de utilizare a 
parcului auto cu 1,5 la sută ; se va realiza 
o economie la cheltuielile de exploatare în 
valoare de 1,5 milioane de lei.

în agricultură vom depăși planul de stat 
la producția agricolă globală cu 400 tone de 
grîu în I.A.S. și 1 800 tone în C.A.P. ; la po
rumb boabe, cu 550 de tone în I.A.S. și cu 
2 200 tone în C.A P. i vom spori producția 
totală de legume cu 200 tone față de pre
vederile planului în I A.S. și cu 750 tone în 
C.A.P. ; se vor amenaja suplimentar, pen
tru irigații, 450 ha teren care vor fi date 
în exploatare încă în vara acestui an ; vom 
asigura creșterea peste plan a efectivelor 
matcă cu 1 000 de vaci, 1 500 de juninci, și 

1 000 de scroafe de prăsilă ; în acest scpp 
se vor lua măsuri pentru obținerea a 76 de 
viței la 100 vaci și a 14 purcei la o scroafă ț 
în anul 1970 se vor organiza un complex 
pentru îngrășarea a 30 000 de berbecuti și o 
asociație pentru îmbunătățirea pășunilor 
naturale.

Planul la producția totală de carne va fi 
depășit cu 542 tone în I.A.S. și cu 230 de 
tone în C.A.P. ; producția de lapte pla
nificată, cu 1 750 hi in I.A.S. și cu 1 000 hl 
in C.A.P.. Pe baza creșterii producției se vor 
livra suplimentar la fondul de stat 970 tone 
grîu, 700 tone legume. 706 tone carne din 
care 350 tone carne.de porc. In întreprinde
rile de inețariiza'rc a agriculturii Se preconi
zează redut-greă" cos.tu.l.ii) hierăjților Șu,l jă i 
sută fată de pian';’ I.Ă’S vor'‘r'eaiiZa bene
ficii suplimentare in valoare de 3 260 000 lei. 
iar cheltuielile la I 000 lei venituri vot re
prezenta 908 lei, față de 910'lei planificat

Comuniștii, toți oamenii muncii din jude
țul Bihor, angajîndu-se să îndeplinească 
aceste angajamente, vor depune eforturi 
susținute in vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan, sporirii contribuției 
industriei și agriculturii la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la creșterea bunăstării în
tregului popor.

contribuția la progresul multilateral al 
patriei noastre. Planul producției globa
le a fost realizat în proporție de 100.9 

la sută, la producția marfă vîndută și în
casată — 100,3 la sută, la productivita
tea muncii — 100,1 la sută. Valoarea pro
duselor realizate peste planul anual de co
lectivele din unitățile industriale ale jude
țului este de aproape 30 milioane de lei. 
Au fost realizate peste plan : 19 000 tone de 
ciment, -5 900 tone de cărbune, 126 000 mp 
țesături de bumbac, 161 de instalații de iri
gat prin aspersiune, 1 300 mc prefabricate 
din beton armat și alte produse.

în agricultură, eforturile depuse anul tre
cut de colectivele de lucrători, tehnicieni și 
ingineri din unitățile agricole de stat, de 
membrii cooperatori au determinat obține
rea unor rezultate superioare față de anii 
anteriori. Cooperativele agricole de produc
ție au livrat suplimentar, la fondul central 
al statului, 1 750 tone porumb boabe și 
6 000 tone sfeclă de zahăr. S-au mai livrat 
la fondul de stat 6 600 tone fructe în plus 
față de anul 1968.

Exprimînd hotărlrea colectivelor de mun
că ale unităților economice din județ, de a 
îmbunătăți activitatea desfășurată în indus
trie, construcții și agricultură, ne angajăm 
să realizăm următoarele :

Depășirea planului producției marfă cu 
30 milioane de lei, în cea mai mare parte 
pe seama creșterii productivității muncii, 
realizînd peste plan 400 frigidere cu com
presor, 3 instalații S.G.-150 pentru prospec
țiuni geologice, 2 000 perechi racorduri spe
ciale, 2 500 buc. reducții „Rotarx", 500 000 
lămpi electrice cu incandescentă, 15 000 tone 
ciment. 2 000 tone cărbune, 100 000 mp țesă
turi din bumbac, fri și cinepă. 50 tone fire 
de bumbac ș.a.

Vom realiza o producție suplimentară 
pentru fondul pieței în valoare de 3 000 000 
de lei și vom depăși cu cel puțin 2 mili
oane de Iei valută planul de livrări la ex
port, prin diversificarea gamei produselor 
oferite pe piața externă și îmbunătățirea 
calității acestora ; importul de materii, ma
teriale, utilaje și instalații se va reduce cu 
1 la sută.

Prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, reproiectarea unor produse, extinde
rea utilizării oțelurilor cu calități superi
oare, se vor reduce consumurile specifice 
obținîndu-se pe această cale economii de 
215 tone metal, 1 000 mc material lemnos și 
15 tone bumbac puf. Se va realiza o eco
nomie de 5 000 tone combustibil conventio
nal și de 2.5 milioane kWh energie elec
trică, prin creșterea randamentului de uti
lizare a combustibililor și raționalizarea 
consumurilor de energie electrică. Se are 
în vedere utilizarea rațională a capacități
lor mașinilor și utilajelor din secțiile de 
bază ale întreprinderilor constructoare de

ALBA
• OBȚINEREA PESTE PLAN A UNEI PRODUCTII-MARFĂ ÎN VALOARE DE 27 MI
LIOANE LEI • REALIZAREA, PENTRU FONDUL PIEȚEI, A UNEI PRODUCȚII SUPLI
MENTARE ÎN VALOARE DE 5,2 MILIOANE LEI • DEPĂȘIREA CU 1,1 MILIOANE 
LEI VALUTĂ A PLANULUI LA EXPORT • CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
ÎN INDUSTRIE CU 0,9 LA SUTA, PESTE NIVELUL PLANIFICAT • ECONOMII SUPLI
MENTARE LA PREȚUL DE COST ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE LEI « ÎN AGRI
CULTURĂ, DEPĂȘIREA PLANULUI DE PRODUCȚIE, ATÎT LA GRÎU, CÎT SI LA 
PORUMB, CU 50 KG LA HECTAR ÎN I.A.S. SI CU 40 KG LA HECTAR ÎN C.A.P.

• REALIZAREA A 500 TONE LEGUME PESTE PREVEDERI ÎN C.A.P.

Cei 45 000 de comuniști, toți oam'euii mun
cii din județul Alba au primit cu deosebit 
entuziasm și însuflețire chemările la între
cere ale oi gariizațiilor județene de partid 
Brașov și Timiș și sint hotărîțj să folosească 
întreaga lor capacitate de muncă pentru 
valorificarea la un nivel superior a bazei 
tehnico-maieriale existente, a experienței 
acumulate, oentru realizarea indicațiilor 
plenarei CC al P C li din decembrie 1969. 
a obiectivelor Congresului al X-lea al par
tidului Fi își iau următoarele angajamente i

Depășirea planului la producția marfă cu 
27 milioane de lei realizarea unei producții 
suplimentare pentru fondul pieței în va
loare de 5.2 milioane de lei ; depășirea cu 
1.1 milioane lei valută a .planului la export: 
reducerea importurilor cu 900 000 lei va
lută s creșterea productivității muncii cu 
0,9 la sută ceste nivelul planificat. în in
dustrie

Se vor obține economii suplimentare la 
prețul de cost in valoare de 5 milioane lei l 
se vor economisi, astfel i 61)0 tone metal. 
2 000 mc material lemnos, 1000 tone argilă 
refractară.. 100 tone ciment I 600 tone com
bustibil convențional, 875 000 kWh energie 
electrică Se preconizează creșterea gradu
lui de încărcare a mașinilor și instalațiilor 
din secțiile de bază la 2,2 schimburi Se 
vor obține beneficii' suplimentare și eco
nomii la dotații de 10 milioane lei i se va 

mașini, prin Încărcarea acestora în propor
ție de 75 la sută din timpul disponibil și 
creșterea, coeficientului de schimburi la 2,3.

Economiile la prețul de cost vor însuma 
7 milioane de lei. Se preconizează crește
rea productivității muncii în industrie cu 
900 de lei pe salariat, peste nivelul, planifi
cat i obținerea peste plan a 10 milioane de 
lei beneficii

în domeniul Investițiilor se va obține 
o economie de 50 tone metal și 100 tone 
ciment prin înlăturarea risipei, folosirea 
unei tehnologii moderne de construcții- 
montaj, buna gospodărire a materialelor ; se 
va asigura scurtarea duratei de execuție 
și punere în funcțiune mai devreme față de 
termenele planificate la 10 obiective, prin
tre care : Fabrica de frigidere Găești, 
etapa I, la capacitatea de 35 000 bucăți, cu 
30 de zile ; forja de la Uzina de utilaj pe
trolier Tîrgoviște. cu 30 de zile ; dezvolta
rea capacității Țesătoriei „Bucegi“-Pu- 
cioasa, cu 60 de zile ; modernizarea fila
turii de la Fabrica textilă „Bucegi‘‘-Pu- 
cioasa, cu 30 de zile; reamplasarea liniei 
weiler de la întreprinderea de prefabricate 
Doicești, cu 30 de zile.

In agricultură, prin aplicarea Întregului 
complex de lucrări agrotehnice, executarea 
la timp și de calitate a tuturor lucrărilor, 
folosirea judicioasă a forței de muncă, a 
tractoarelor și mașinilor agricole, vom de
păși planul de stat la producția agricolă de 
porumb cu 1,4 la sută în I.A.S. și cu 2,2 la 
sută în C.A.P., iar la sfecla de zahăr cu
4.5 la sută în C.A.P. și la floarea-soarelui 
cu 6 la sută în I.A.S. în legumicultura, în
treaga suprafață planificată va fi amplasată 
în condiții de irigare ; vom spori producția 
totală de legume cu 4,1 la sută în I.A.S. și 
cu 1 la sută în C.A.P. Se urmărește spori
rea efectivelor matcă cu 530 vaci și juninci, 
depășirea cu 1.5 la sută a producției de 
lapte planificată în I A.S.. creșterea cu 
15 kg, pe cap de animal, a greutății de sa
crificare la bovme.

Se vor livra peste prevederile planului la 
fondul de stat : 1 000 tone fructe, 800 tone 
sfeclă de zahăr, 78C tone porumb, 400 tone 
floarea-soarelui. 600 tone legume, 240 hl 
lapte și 500 000 bucăți ouă.

Asigurăm conducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal, că toate 
organele și organizațiile de partid, toți co
muniștii și toți oamenii muncii vor depune 
toate eforturile pentru a traduce in viață 
prevederile planului și angajamentele luate 
in întrecere, pentru a valorifica întregul 
potențial tehnic, material și uman al jude
țului, în slujba înfloririi României socia
liste. a ridicării nivelului de trai material 
și cultural al întregului popor.

realiza un volum sporit de producție, prin 
scurtarea termenelor de atingere a parame
trilor proiectați la următoarele obiective i 
hala de construcții metalice și turnătoria de 
lingotiere de la întreprinderea metalurgică 
Aiud, cu o lună și, respectiv, trei luni i 
prin depășirea capacității proiectate la fa 
brica „Ardeleana" din Alba lulia cu 72 000 
perechi încălțăminte echivalentă | vor fi 
realizate peste 120 produse și articole noi. 
printre care mașini-unelte și produse ale 
indușiriei ușoare. De asemenea, se vor 
reproiecta și moderniza un număr de 30 
produse și sortimente noi i durata de asi
milare în fabricație a lanțurilor cu articu
lație rie uz general și a cuplajelor electro
magnetice executate de Uzina mecanică Cu- 
gir va fi diminuată cu 60 de zile, iar pe
rioada de însușire și lansare in fabricație 
a articolelor de marochinărie va fi redusă 
cu 3 zile Constructorii de mașini de la 
Uzina mecanică Cugir vor asimila în acest 
an 40 de tipuri de produse noi

în agricultură se urmărește depășirea 
planului de producție, atît ta grîu, cît și la 
porumb boabe, cu 50 kg la ha în I.A.S. și 
cu 40 kg în C A P i irigarea suprafeței de 
1 300 ha cultivate cu legume și executarea 
la timp a lucrărilor de întreținere — pe 
această bază trebuind ca producția de legu
me în C.A P să sporească cu 2.5 la sută 
față de prevederile planului, realizîndu-se 

în plus o producție de 5C0 tone ; se vor a- 
menaja suplimentar pentru irigații 50 ha. 
Efectivele de vaci și juninci în C.A.P. vor 
crește cu 400 de capete ; prin îmbunătățirea 
procentului de natalitate, se vor obține cel 
puțin 72 viței la suta de vaci și 10 purcei 
întăreați pe cap de scroafă în C.A.P. și 85 
de viței la suta de vaci și 14 purcei la o 
scroafă în I.A.S. Se va organiza și da în 
folosință în acest an o îngrășătorie de 5 000 
capete miei în asociație intercooperatistă 
și se vor constitui încă două asociații pentru 
îngrășarea porcilor și a bovinelor tinere.

Producția totală de carne planificată va 
fi depășită cu 2,8 la sută în I.A.S. și 1.7 
la sută în C.A.P., iar producția de lapte cu 
1 000 hl în I.A.S. și cu 500 hl în C.A.P. Se 
vor livra suplimentar, la fondul de stat i 
200 tone grîu, 500 tone legume, 100 tone car
ne și 1 500 hl lapte. întreprinderile de me
canizare a agriculturii vor depăși planul de 
venituri cu 400 000 lei și vor asigura redu
cerea cheltuielilor de producție cu 495 000 
lei. La rîndul lor, I.A.S. vor realiza bene
ficii peste plan în valoare de 1 milion de 
lei și vor reduce cheltuielile de producție 
cu 720 000 de lei.

în investiții-construcții se vor crea con
diții optime de lucru pentru ca, în primul 
semestru, să se realizeze 50 la sută din pla
nul anual de investiții ; se va reduce durata 
de execuție și punere în funcțiune, de la 10 
la 120 de zile, la 11 capacități industriale 
și agrozootehnice, printre care, Fabrica de 
P F.L de la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Sebeș cu 15 zile, fabrica de che

VRANCEA
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCTIEI-MARFĂ CU 1,3 LA SUTA SI A PLA
NULUI DE EXPORT CU 2,5 MILIOANE LEI VALUTĂ • CREȘTEREA SUPLIMENTARA 
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII IN INDUSTRIE CU 1 300 LEI PE SALARIAT o LIVRA- 
REA SUPLIMENTARA LA FONDUL DE STAT A 900 TONE GRÎU SI PORUMB 470 
TONE FLOAREA-SOARELUI, 770 TONE LEGUME, 100 TONE CARNE SI 260 HL 

LAPTE • ÎN I.A.S. SE VOR REALIZA BENEFICII PESTE PLAN DE 5 200 000 LEI.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid, muncitorii, țăranii, intelec
tualii, toți oamenii muncii din județul 
Vrancea au desfășurat anul trecut o acti
vitate rodnică pentru obținerea unor reali
zări superioare în toate compartimentele 
vieții economice și spirituale, contribuind 
astfel la continua dezvoltare și înflorire a 
patriei. în industrie, plănui producției 
globale a fost îndeplinit în proporție de 
101.8 la sută, iar cel al producției-marfă 
— în proporție de 105.3 la sută Valoarea 
producției realizată peste plan depășește 
64.4 milioane lei. în acest fel s-au realizat 
peste prevederi 31 000 mp furnire, confec
ții în valoare de 12 milioane lei, mobilă 
în valoare de 1,3 milioane lei și alte pro
duse. Agricultura județului a contribui! 
anul trecut la formarea fondului centrai de 
produse agricole cu 61 000 tone cereale, 
145 000 tone struguri. 8 200 tone carne, 
124 000 h) lapte de vacă, nrecum și cu 340 
tone lînă.

în urma analizei făcute în întreprinde
rile industriale, de construcții. și transpor
turi, în unitățile agricole și celelalte sec
toare economice, precum și din dezbate
rile ce au avut loc în cadrul plenarei or
ganizației județene de partid asupra rezul
tatelor obținute. a rezervelor 'și posibili
tăților existente, s-a apreciat că planul de 
stat pe anul 1970 este realist fundamentat, 
corespunde condițiilor tehnico-materiale 
existente și prevederile sale pot fi îndepli
nite și depășite.

în numele oamenilor muncii de pe me
leagurile Vrancei, plenara comitetului ju
dețean de partid a răspuns cu entuziasm 
chemării organizațiilor de partid ale jude
țelor Brașov și Timiș. Plenara a adoptat îh 
unanimitate angajamentul, ca în acest an 
în județ să se realizeze următoarele obiec
tive i

In industrie se prevede depășirea planu
lui producției-marfă cu 1,3 la sută, respec
tiv cu 25.5 milioane lei, ceea re reprezintă 
mobilă în valoare de I milion lei, confecții 
în valoare de 6,5 milioane lei. 30 tone lacuri 
incolore, 3 000 mc bușteni de fag ți stejar, 
15 000 mp furnire. 8.5 mii mp parchete i 
depășirea cu cel puțin 2.5 milioane lei va
lută a planului de export prin diversifi
carea sortimentelor și creșterea competi
tivității produselor i reducerea consumuri
lor specifice de materii prime și materiale, 
îndeosebi de lemn și metal obținîndu-se 
pe această cale economii la prețul de cost 
în valoare de 3.7 milioane lei i reducerea 
cu 1.6 la sută a consumului de combustibil, 
energie electrică și termică t creșterea 
productivității muncii cu 1 300 lei pe sala
riat față de nivelul planificat în industrie, 
printr-o mai bună organizare a urodurției. 

restea cu 30 de zile, Combinatul de indusa 
trializare a lemnului Cîmpeni cu 44 de zile, 
dezvoltarea capacității de producție de sare 
în soluție la „Salina" Ocna Mureș cu 120 de 
zile, atelierul de cuplaje, platouri și broșe 
de la Uzina mecanică Cugir cu 60 de zile. 
De asemenea, se va micșora termenul de 
execuție a două'-obiective zootehnice ale 
I.A.S. cu 30 de zile, iar atelierul de meca
nizare a) I A.M, Blaj va fi. dat în exploatare 
cu 23 de zile mai devreme. Constructorii 
Fabricii de porțelan din Alba lulia se an
gajează să dea în funcțiune parțial acest 
obiectiv cu 10 luni înainte de termenul pre
văzut. în sectorul comercial se vor da, cu 
15—30 de zile mai devreme, în folosință 
două magazine.de mobilă. Durata planifi
cată de execuție a apartamentelor fizica 
va fi scurtată cu 5 zile. Consumul de ma
teriale se va reduce cu 300 000 lei, prin eli
minarea risipei și o mai bună gospodărire 
a acestora. Prin reducerea ponderii lucră
rilor de construcții-montaj, se vor obține 
economii de investiții în valoare de 340 000 
lei. în același timp, productivitatea muncii 
în unitățile de construcții proprii va crește 
cu 10 la sută

Aceste angajamente sînt expresia voinței 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Alba — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — de a munci 
cu entuziasm și dăruire pentru valorifica
rea cu maximum de eficiență a întregului 
potențial tehnic, material și uman al ju
dețului.

mărirea gradului de mecanizare, folosirea 
integrală a fondului de timp. Obținerea 
în plus, față de plan a peste 5 milioane lei 
beneficii, prin sporirea eficienței activității 
economice a fiecărei unități, o mai bună 
folosire a fondurilor materiale și bănești și 
reducerea cheltuielilor de producție | creș
terea nivelului calitativ al produselor, di
versificarea sortimentelor, asimilarea peste 
plan a 39 de produse și reproiectarea a.45 
modele noi ,

în agricultură se prevede ca prin apli
carea întregului comjilex de măsuri agro- . 
tehnice, folosirea judicioasă a tractoarelor 
și a celorlalte mașini, să se depășească 
planul de stat la ptodneția de grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, struguri ț 
și legume. Ca urmare, vor fi livrate su
plimentar la fondul de stat 400 tone de 
grîu. 500 tone de porumb, 470 tone de 
floarea-soarelui, 770 tone de legume, 100 
tone de carne și 260 hl de lapte. In zooteh
nie se va asigura depășirea prevederilor 
de plan de mărire a efectivelor cu 500 vaci, 
2 000 juninci și 100 scroafe de prăsilă Prin 
aplicarea noilor forme de organizare a 
producției și retribuire a muncii, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale și creșterea 
producției de furaje; 'planul producției tr
iale de carrie vă| fj dețrîîk’it1 c5 3 la sută 
îrj I.A.S., CU 2 la sută îri C.A:P.. a produc
ției de lapte cu 1,56 la sulă în I.A.S. și 
1.47 la sută în C.A.P întreprinderile agri
cole de stat vor realiza beneficii peste 
plan în valoare dr- 5 200 000 lei. prin depă
șirea producțiilor planificate și reducerea 
prețului de cost

în sectorul investiții se vor reduce cu 
600 000 lei consumurile planificate de me
tal, ciment și lemn, prin utilizarea unor 
tehnologii moderne și mai buna gospodă
rire a materialelor Se va reduce durata 
de execuție și se vor pune în funcțiune 
cu 30 zile mai devreme fabrica P F.L.- 
C.E.I.L.-Focșani, secția precipitat de oase 
de la fabrica ,Chim.'ea"-Mărășești. atelie
rul de mobilă din cadrul industriei locale 
și cu 15 zile secția ae gelatină alimentară 
a fabricii „Chimica“-Mărășești ; cu 30 zile 
mai devreme vor fi date în folosință 180 
apartamente

Plenara Comitetului județean de partid 
Vrancea, angajîndu-se să realizeze aceste 
obiective, asigură conducerea partidului, 
personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
va intensifica munca politică de rnobilizar* 
a tuturor celor ce muncesc la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de p’an pe anul 197C, 
că nu vor precupeți nici un efort pentru 
aplicarea în viață a hotărîrilor celui de-al 
X-lea Congres al partidului pentru dezvol
tarea continuă și multilaterală a patriei, 
noastre. •.. -

(Urmare din pag. I)

frunte cu comuniștii, în asprele bă
tălii de clasă de pe vremea regimu
lui burghezo-moșieresc, înfruntînd 
cu eroism clasele dominante, _cu. în
tregul lor aparat represiv. Năzuința 
spre libertate și o viață mai bună, 
spre dreptate și echitate socia
lă s-a dovedit atît de puter
nică în inimile lor, îneît nici prigoa
na din anii ilegalității, nici schin
giuirile, nici regimul de extermina
re din închisori, nici chiar plutoa- 
nele de execuție n-au putut să le în- 
frîngă voința de luptă, să clintească 
încrederea lor în victorie. Jertfele 
date de eroii clasei muncitoare, ai 
luptei revoluționare, In întreaga isto
rie a partidului sînt pilde de eroism 
pentru idealul comunist. Aceleași 
năzuințe au însuflețit masele în ma
rile bătălii de clasă pentru instaura
rea și consolidarea puterii populare, 
In anii de după eliberare. A fost un 
lung și aspru examen în fața istoriei, 
pe care comuniștii, călăuziți de steaua 
lor polară — idealul comunist — l-au 
trecut cu succes, clștigînd încrederea 
și prețuirea întregului popor.

Așa cum se știe, un ideal atît de 
înalt nu se înfăptuiește dintr-o dată, 
ci într-un îndelungat proces, care 
cunoaște, în mod necesar, în primul 
rlnd, etapa construcției socialiste. Iar 
construirea socialismului, presupu- 
nînd prefaceri radicale pe toate 
planurile existenței sociale, solicită 
și ea timp, o muncă laborioasă, in
tensă, din partea întregii societăți. 
De altfel, în orice societate, tot ce 
s-a realizat valoros a cerut eforturi, 
sacrificii i cu atît mai necesare sînt 
aceste eforturi într-o operă de o ase
menea amploare și complexitate cum 
este construirea socialismului.

S-a verificat astfel, încă o dată, prin 
propria noastră istorie că un ideal 
măreț, cum este idealul comunist, 
generează o mare putere de sacrifi
ciu — și, totodată, că sacrificiile 
făcute în numele unui asemenea 
ideal sînt înmiit recompensate prin 
roadele lor.

B B B B B B B B II
In răstimpul celor 25 de ani de 

viață liberă, poporul nostru a înain
tat mult spre idealul socialist E su
ficient să punem în antiteză situația 
din trecut a țârii noastre și cea de 
azi, spre a avea o imagine a drumu
lui pe care l-am străbătut. Victoria 
deplină a socialismului la orașe și 
sate, desființarea pentru totdeauna 
a'exploatării omului de către om au 
însemnat o măreață victorie a po
porului nostru, împlinirea visurilor 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
cei mai buni fii ai clasei muncitoare, 
ai întregului popor. Ritmul intens al 
construcției economice care pulsea
ză în toate județele, fabricile și com
binatele moderne care tind să împîn- 
zească întreaga țară, imprimîndu-i 
pulsul dinamic al progresului, noua 
bază tehnico-materială a agriculturii, 
orașele și cartierele noi, școlile ne
numărate, așezămintele de sănătate 
care au pătruns pînă în cel mai în
depărtat sat au schirrtbat radical 
înfățișarea țării și modul de existen
ță a poporului, au ridicat pe o treap
tă superioară de civilizație și cultu
ră masele largi de la orașe și sate.

In acești ani, idealul comunist a 
devenit din idealul unor militanți, al 
celor mai înaintați fii ai poporului, 
cauza tuturor celor ce muncesc, a 
întregului popor. El și-a tras mereu 
sevă din înseși transformările petre
cute în baza materială a societății, 
acționînd în interacțiune cu aceste 
transformări, dinamizînd tot mai pu
ternic energiile constructive. Așa 
cum arăta secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „bilanțul atît de bogat în 
victorii și înfăptuiri al acestui sfert 
de secol încoronează ani de luptă și 
muncă eroică, oglindește voința ne
stăvilită de progres a poporului ro
mân, devotamentul său față de idea
lurile socialismului, reprezintă un 
motiv de profundă mîndrie patrioti
că pentru toți oamenii muncii. Po
porul nostru este ferm hotărît să 
pășească tot mai viguros înainte, sub 
conducerea partidului, pe calea so
cialismului și comunismului".

In prezent, lupta pentru realizarea 
idealurilor comuniste capătă forma 
activității concrete — în fabrici, pe 
șantiere. In laboratoare, în instituții 
de creație și învățămînt - pentru 
realizarea programului stabilit de 
Congresul al X-lea al partidului în 
scopul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate Realizarea 
acestui măreț obiectiv va ridica so
cietatea noastră pe o treaptă superi
oară de dezvoltare, o va apropia 
de materializarea înaltului ideal co
munist.

Idealul comunist
Entuziasmul inspirat de țelurile 

propuse, conjugat cu conștiința lu
cidă a eforturilor mari care trebuie 
făcute, a greutăților pe care le avem 
de învins - iată resorturile intime 
ale activității pline de abnegație în 
care este angajat întregul nostru po
por. Principala pîrghie prin care 
se poate acționa asupra aces
tor resorturi, astfel îneît să înaintăm 
încă și mai bine, mai repede pe ca
lea socialismului și comunismului 
este, desigur, munca politico-educati- 
vă. Necesitatea in’ensificării ei se face 
cu atît mai mult simțită cu cît multe 
dificultăți izvorăsc din persistența 
unor mentalități înapoiate, incompa
tibile cu convingerile comuniste.

Tocmai acesta este, în momentul 
actual sensul prim și fundamental 
pe care îl imprimă muncii politico- 
educative organizația de partid a Ca
pitalei Urmărim să orientăm aceas
tă muncă în așa fel îneît ea să con
tribuie la transformarea idealurilor 
comunismului in convingeri adinei, 
materializate în munca de fiecare 
zi, să ducă la punerea în Valoare a 
imenselor resurse de energie, spirit 
creator, abnegație, pe care le pot 
genera aceste idealuri atunci cind 
sînt însușite organic de masele cele 
mai largi ale poporului.

In determinarea conținutului mun
cii politico-educative pornim de la 
sensul nou, mai larg și mai profund, 
pe care l-a dat conceptului de edu
cație socialistă Congresul al X-lea al 
partidului, anume că aceasta trebuie 
să asigure însușirea atît a ideologiei 
marxist-leniniste, cît și a celor mai 
de seamă valori ale științei și cul
turii contemporane, să cultive pa
siunea pentru cunoaștere, să stimu 
leze specializarea profesională As
tăzi, procesul revoluționar din țara 
noastră curge pe un făgaș sigur, în 

care „romantismul revoluționar", care 
se asociază îndeobște rațiunii de 
„ideal",, cunoaște forme noi de mani
festare — frumusețea muncii crea
toare, solicitind cu insistență cu
noștințe, pricepere, specializare, fără 
de care nu ar fi posibilă construirea 
unei economii socialiste moderne i e 
vorba, în esență, tot de pasiune re
voluționară, dar dublată de compe
tență și luciditate A grefa, pe fon
dul genera) al atașamentului ferm 
al comuniștilor, al întregului nostru 
popor față de idealurile comunismu
lui, cunoștințe de specialitate tot 
maj aprofundate — iată un impera
tiv major al etapei actuale.

Avem la îndemînă. în acest scop, un 
sistem complex de mijloace. începînd 
cu școala, învățămîntu) de partid, și 
sfîrșind cu munca ciltural-educativă 
de masă Important este să folosim 
aceste mijloace în mori unitar să nu 
pierdem nici unul din cimpoi atenției, 
să integrăm acțiunile noastre politico- 
educative astfel înr’ît ele să se com
pleteze reciproc șl să tinrlă. convergent 
spre realizarea profilului omului nou 
militant politic hotărît și totodată 
cult, instruit receptiv față de toate 
valorile cunoașterii

Pentru a asigura muncii politico- 
educative maximum de eficiență, a

cordăm atenție înlăturării for
melor șablonarde, a formulelor 
vide de conținut, a locurilor co
mune, care, trebuie s-o spunem, apar 
încă destul de frecvent în această 
muncă, slăbindu-i și chiar anihilîn- 
du-i forța de convingere Trebuie în
țeles clar că a-ți însuși politica parti
dului nu înseamnă a memora niște lo
zinci. ci a înțelege esența fenomene
lor sociale, cerințele obiective că
rora le dă expresie, in politica sa, 
partidul nostru, a desluși căile opti
me prin care această politică poale

fi aplicată in fiecare sector ?i in 
fiecare loc de muncă.

In această optică, căutăm să impri
măm activității educative un conținut 
concret, legat de sarcinile actuale, de 
problemele ceale care se ridică in 
procesul dezvoltării economice și so- 
cial-culturale. Firește, aceasta nu 
înseamnă nicidecum deprecierea sau 
înlocuirea conținutului teoretic, a 
sensului ideologie, a esenței politice 
a activității pe care o desfășurăm — 
cu o optică pragmatică. O asemenea 
optică, pierzînd din conul de lumină 
factorul om. nu ar putea decît să 
îngreuneze atingerea țelurilor edu
cative Ceea ce mi se pare mai ales 
important este să determinăm a- 
firmarea in activitatea profesională 
a unei înalte conșiiințe comuniste — 
conștiința eficienței muncii depuse, 
conștiința drumului parcurs pînă a- 
cum, a perspectivelor viitoare, conști
ința locului și rolului colectivului res
pectiv în ansamblul organismului so
cial Dezvoltarea, unei înalte respon
sabilități față de nilectiv, față de so
cietate, formarea convingerii că suc
cesele inteeprinderii, instituției depind 
de contribuția și eforturile fiecărui 
membru al colectivului, iar pentru 
insuccesele ei răspunde, de aseme
nea, fiecare, este, după părerea mea, 

cea mai <le seamă mutație care tre
buie obținută pe planul conștiinței.

In acest sens, am verificat din plin 
înalta valoare educativă pe care o are 
informarea deschisă a comuniștilor, 
a tuturor celorlalți oameni ai muncii 
asupra sarcinilor ce le revin, asupra 
dificultăților pe care le aii dc învins 
Aș dori să mă refer la un exemplu, 
care mi se pare deosebit de semnifi
cativ. La Uzina de mașini grele s-a 
primit anul trecut o sarcină extrem 
de dificilă, constînd în turnarea butu
cului rotor pentru o turbină de 178 
MW hidraulic, necesară hidrocentra
lei de la. Porțile de Fier Nici unul 
dintre cuptoarele uzinei au avea o 
asemenea capacitate și nicăieri, în ța
ră, nu exista experiența turnării unei 
asemenea piese Comitetul de partid 
a chibzuit, împreună cu cei mai 
bunj specialiști, asupra condi
țiilor tehnice și, ceea ce a fost 
hotărîtor. a făcut cunoscută întregii 
mase a salariaților însemnătatea aces
tei sarcini, chemîndui la îndeplinirea 
ei. Printr-un admirabil efort colectiv, 
care a însemnat zile și nepți întregi 
de muncă încordată, valorificarea re
surselor inventive ale fiecăruia, a cu
rajului, tăriei de caracter, spiritului 
de abnegație, s-a reușit ca piesa să 
fie realizată In cele mai bune condiții 
Și ce minunată a fost izbînda obținu
tă prin efortul comun inspirat și în
suflețit de idealul comun i

Un vast teren de desfășurare a 
muncii educative a oferit acțiunea 
de redistribuire a cadrelor de specia
liști, inițiată în ultimele luni ale anu
lui trecut de partid Explicîn- 
du-le acestora necesitatea de a mer
ge să lucreze acolo unde este cel 
mai mult nevoie de ei. unde își pot 
valorifica cel mai bine capacitatea 
și priceperea, organizațiile de partid 
din diferitele ministere, instituții au 
făcut apel tocmai la convingerile lor 
socialiste, la conștiința îndatoririlor 
sociale. Acțiunea s-a dovedit un a- 
devărat examen al nivelului de con
știință și răspundere, căruia cele 
mai multe cadre de specialiști i-au 
făcut față cu succes ; așa a tost, de 
pildă cazul cu cei peste 90 de spe
cialiști d'n Ministerul Minelor, care 
au plecat cu toții să muncească a- 
colo unde au fost solicitați.

Din păcate însă, nu toți cel In 

cauza au fost capabili să se ridicela 
nivelul acestui înalt comandament 
social Tendințele manifestate de unii 
de a cere cît mai mult de la socie
tate, dar fie a-i da cit mai puțin, de 
a fugi de greu, de a se oploși .în 
locuri călduțe au scos la iveală se
rioase carențe ale muncii educative.. 
Despre asemenea carențe vorbesc și 
alte manifestări cu care ne mai îri- 
tîlnim nu de puține ori : atitudini 
înapoiate față de muncă și față de 
avutul obștesc. încălcări ale discipli
nei io muncă, tendințe de chiul sau 
de căpătuială etc. Vedem o obligație 
a noastră primordială de a sprijini 
nemijlocit organele și organizațiile 
de partid în înlăturarea acestor mi
nusuri. în desfășurarea unei activi
tăți educative pline de conținut. 
Trebuie, desigur, să stăruim mai 
mult în dezvoltarea unei opinii de' 
masă împotriva concepțiilor retro
grade, a oricăror influențe ale ideo
logiei și moralei burgheze.

Se înțelege că primii care tre
buie să dea exemplu în această pri
vință. care trebuie să fie ei înșiși 
un mode) de devotament și conștiin
ciozitate în muncă, de disciplină față 
de sarcinile de partid, față de în
datoririle orofesionale. față de nor
mele și legile vieții sociale. sînt 
membrii de partid Comportarea co
muniștilor este, în ultimă instanță, 
factorul hotărîtor al autorității lor, 
al influenței fiecărei organizații de 
partid, ca și al partidului în ansam
blul său. Iată de ce considerăm că 
trebuie cultivată cu cea mai mare 
grijă ex’gența față de ținuta mem
brilor de partid în producție și în 
viața obștească, intransigența față 
de încălcările normelor de conduită 
comunistă

Idealurile comunismului sînt acelrja 
care configurează perspectiva cer
tă a viitorului Scumpe inimii fie
cărui membru al partidului nostru, 
tuturor cetățenilor patriei, întregu
lui popor român, ele .se transformă 
pas cu pas în realitate, prin fiecare 
succes, prin fierăre progres Depinde, 
de munca organelor și organizații
lor de partid ca ele să acționeze și 
mai eficient, ca un imens izvor de 
energie fizică și morală, ca o și, 
mai puternică forță motrice a 
progresului general al patriei.
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FALSA DILEMĂ ÎN FAȚA 
„ELEVULUI PROBLEMĂ"

Dintr-o seamă de greșeli de edu
cație care se răsfrîng în mod ne
fast asupra psihicului copilului, după 
părerea mea, două sînt foarte grave 
(mai exact o singură greșeală, cu 
două extreme) i lipsa de interes pen
tru viața spirituală a copilului, care-1 
aduce pe acesta în situația de a 
alege singur din viață ce poate, cum 
poate ; iar reversul — interesul exa
gerat, insistent, față de persoana co
pilului, care duce pînă la anularea 
individualității acestuia.

Lucrînd cu mai multe promoții de 
elevi, am întîlnit mulți părinți foar
te grijulii să asigure copilului tot ce 
e mai bun pe lume : haine scumpe, 
jucării, hrană abundentă, considerînd 
că în acest fel își îndeplinesc inte
gral îndatoririle de creștere și edu
care a odraslei lor. Adeseori, viața 
însăși le-a dovedit că au greșit. Co
pilul, ca orice ființă umană, are o 
viață spirituală, un mic univers de 
gîndire și simțire, în granițele căruia 
are nevoie de exemplul bun al celor 
mari, de îndrumare atentă, de înțe
legere răbdătoare, supravegnere și 
control. Lipsiți de aceste atribute 
părintești, la vîrsta imaginației a- 
prinse, copiii pot comite fapte re
probabile (fugă de la ore, abateri de 
la normele vieții școlare, lipsă de 
respect față de obligațiile conviețui
rii sociale ș.a.). In mintea lor ne
coaptă acestea sînt bravuri cu care 
se mîndresc față de colegi și uneori 
față de părinți, care ascultă cu o in
diferentă păgubitoare. De la aceste 
„lucruri de nimic" pînă la delincven
tă mai e un pas și, uneori, nu prea 
mare.

Dar să ne oprim puțin șl asupra 
semnificației celuilalt mod de edu
care. De regulă, mama este a- 
ceea care mobilizează pe tată și o 
suită de bunici, mătuși și unchi să o 
ajute în „extraordinara" ei sarcină 
de a-și crește copilul. O asemenea 
mamă este permanent împovărată 
de grija absurdă că are copilul bol
nav, sau pe cale de a se îmbolnăvi. 
Pentru asta nu are voie să se joace 
cu alți copii că „ia microbi", nu tre
buie nici măcar să zburde, că face 
febră. Bănuitoare, mama poartă me
reu copilul pe la doctori și-1 supune 
unui regim sever. îl vitaminizează 
și îl inoculează Ia fiecare strănut 
(Astfel, copilul crește hipersensibili- 
zat, fără rezistență naturală). Vîrst- 
nicii roiesc permanent în jurul copi
lului, căutînd să-i facă totul pe plac;

îl îmbracă, ÎI dezbracă, îl hrănesc. Și, 
treptat, pe nesimțite, viața de fami
lie devine un adevărat iad pentru 
ambele părți i mama gîndește pentru 
copil, tata execută pentru el, vîrst- 
nicii îl slugăresc, iar el, copilul, de
vine un fel de păpușă cu cheie, care 
se mișcă numai la comandă. Ajunși 
la vîrsta școlarizării, acești copii sînt 
foarte greu adaptabili vieții în co
lectivul școlar pentru că n-au nici 
un fel de deprindere de acțiune inde
pendentă. Din păcate, nici acum în
vățătorul, profesorul nu sînt lăsați 
să-și facă datoria de educatori auto
rizați. Programul școlarului este în
cărcat acasă cu multe activități ca- 
re-i solicită puterea de muncă, lăsîn- 
du-i prea puțin timp de recontortare.

puncte de vedere

Uneori, acești copii „docili" se rup cu 
violență de sub tutela acestei dra
goste tiranice. Vor încerca aventura, 
vor eșua, vor cădea. Părinții se 
plîng i „E-am crescut atît de cu
minte, de ascultător, ne-am înțeles 
cu el ca și cu un om mare, cum de-a 
putut ajunge aici 1?".

Care ar fi deci calea cea mai 
dreaptă, cea mai adecvată de creș
tere a copilului în familie și apoi în 
școală ? Fără pretenția de a da „re
țete" infailibile, îmi permit totuși, pe 
baza experienței pedagogice perso
nale. să-mi spun părerea. Ca să 
crească sănătos la minte și la trup, 
de mic, copilul trebuie să se joace 
dinamic, în aer liber, să se dăru
iască total activității de joc ; să 
cadă și să se ridice, ca altă dată să 
știe evita căzătura. Să conducă și 
să fie condus în joc, să cîștige și să 
piardă,. ca de mic să guste bucuria 
izbînzii și dezamăgirea eșecului. In 
joc copiii își dezvoltă simțul pentru 
armonia colectivă, imaginația, fante
zia, își consolidează forța fizică, care 
aduce voioșie și putere de muncă. 
La vîrsta adolescenței, cînd tînăru) 
manifestă mult spirit de indepen
dență, o voință nechibzuită, părinții 
sînt datori să se apropie de el cu în
țelegere, să realizeze o comunicație 
afectivă, sinceră cu el. Atunci acesta

La Sala Palatului

„PURICELE IN URECHE"
Comedia lui Fey

deau, pusă în scenă 
de Emil Mândrie, se 
bucură de un meritat 
succes la Teatrul 
„Lucia Sturdza Bu- 
landra". Este un spec
tacol amuzant, tonic, 
realizat cu acurateța. 
Buna primire de că
tre marele public a 
determinat Teatrul

„Lucia Sturdza Bu- 
landra" să prezinte 
3 spectacole cu aceas
tă comedie în Sala 
Palatului — în zilele 
de marți 10, joi 19 și 
marți 24 februarie, la 
ora 20.

Casele de bilete ale 
teatrului de la sala 
din bd. Schitu Măgu- 
reanu 1 (podul Izvor),

telefon 14 60 60, și de 
la sala Studio din str. 
Alexandru Sahia nr.. 
76 A (Grădina Icoa
nei) telefon 12 44 16, 
vor sta la dispoziția 
celor doritori să-și 
procure bilete la a- 
ceste trei spectacole 
în zilele de 27, 28, 29 
și 30 ianuarie, între 
orele 10—13 și 17—20.

Examene de diferență 
la Liceul agricol 

din Fundulea
Absolvenții școlilor tehnice 

agricole și tehnice de maiștri 
agricoli își vor putea susține 
examenele de diferență, pen
tru înscrierea în clasele cores
punzătoare ale liceului —anii 
I II, III, IV și V — în sesiu
nea ce va avea loc la Liceul

agricol din Fundulea, între 
6—19 aprilie 1970.

înscrierile se primesc pînă 
la data de 15 martie a.c. Re
lații suplimentare se obțin la 
secretariatul Liceului agricol 
din Fundulea.

își va deschide sufletul, își va dez
vălui tainele, va arăta că a început 
să aibă „probleme" de viață. Este ne
cesar ca părinții să participe tine
rește la rezolvarea fericită a acestor 
probleme, punînd de acord ceea ce 
cere copilul cu ceea ce i se cuvine.

In urma celor expuse pînă acum 
s-ar crede că numai părinții sînt res
ponsabili de edutația ce o primesc 
copiii. Nu I Școala — ca- factor edu
cativ autorizat — prin educatoare, 
învățători, profesori de toate gradele 
are menirea să îndrume atît copiii 
cît și pe părinții lor. Noi, oamenii 
școlii, considerăm că sîntem chiar în 
mai mare măsură responsabili de 
buna educație a . tinerei generații, 
pentru că avem o pregătire specială 
în acest scop. Școala utilizează mul
tiple forme de activitate prin care, 
concomitent, dă cunoștințe și for
mează opinii, atitudini sănătoase. 
Prin lecții, acțiuni pionierești și 
U.T.C, urmărim să formăm copii
lor o atitudine serioasă față de în
vățătură, să le deschidem cîmp larg 
de manifestare a aptitudinilor și ta
lentelor, și le îndreptăm timpul liber 
către activități utile și frumoase. In 
sprijinul părinților, care manifestă 
dorința să cunoască principiile peda
gogice fundamentale, sînt organizate 
în școli lectorate lunare sau trimes
triale, ședințe pe clase, consultații 
individuale. Dar cînd copilul sau 
familia au ajuns „problemă", aceste 
cîteva forme menite să creeze punți 
de colaborare între părinți, profesori 
și elevi devin insuficiente, avînd un 
caracter general, de informare teore
tică și prea puțină eficacitate prac
tică. Rezumîndu-se la aceste proce
dee, profesorii nu vor rezolva cazu
rile grele ale copiilor cu abateri de 
la conduita școlară și nici nu vor 
putea ajuta familia în cumpănă.

In munca profesorilor educatori 
este nevoie să existe ceva în plus,' o 
trăsătură calitativ superioară mani
festată prin bogăție spirituală și mă
iestrie pedagogică. Profesorii edu
catori nu trebuie să-și rezume acti
vitatea la a transmite niște cu
noștințe, ca o bandă de magnetofon, 
ci au datoria sâ urmărească ce ecou 
au aceste cunoștințe în mintea și con
știința copiilor, în ce măsură acestea 
creează convingeri, cbnturează trăsă
turi în viitoarea personalitate a co
pilului. In fiecare lecție, educatorul 
are menirea să strecoare, cu măies
trie, un mesaj umanist, trudindu-se, 
cu migală zilnică, să găsească în 
adîncurile ființei umane, aur. Pe co
piii răniți sufletește să și-i apropie 
ca adevărați părinți ț interesul pe 
care-I vor pune în cunoașterea neca
zurilor lor va da copiilor încredere 
în putința de a se îndrepta. Educa
torii profund devotați profesiunii lor 
știu să intervină cu delicatețe și în 
viața familiei „copilului problemă". 
Acolo unde există suferință și durere 
ei pătrund cu compasiune și îngă
duință. In conduita unui adevărat 
educator nu trebuie să existe refuz 
sau amînare pentru o problemă a 
copilylui, a familiei, a șgplii Inda,-, 
țorirea1 He 'onoare a 'educătb'f-iflh'i ui 
cere să-și subordoneze'-' interesele 
proprii celor obștești, să-și împle
tească idealul personal de viață cu 
cel a! copiilor pe; care-i educă, fiin- 
du-le exemplu în orice împrejurare 

Aceste cîteva considerații pe mar
ginea unor probleme de loc noi ar 
putea părea reformularea, obositoare 
poate, a unor pioase deziderate. In
tenția lor a fost de-a le readuce în 
discuție, întrucît există încă mult loc 
pentru inițiativă în organizarea pro
pagandei pedagogice adresată atit pă
rinților, cît și educatorilor mai tineri, 
începători în carieră. Mai multe și 
mai consistente expuneri pe teme 
pedagogice pot fi incluse în emisiu
nile de radio și televiziune, în acti
vitatea cultural-educativă din uzine 
și instituții — de la casele de cul
tură, căminele culturale. Cred că 
nici o mamă salariată nu șe va su
păra dacă în timpul pauzei va as
culta o expunere cu caracter de în
drumare pedagogică. Și în cadrul 
unor ședințe sindicale pot ti ținute 
asemenea expuneri, majoritatea sa- 
lariaților fiind părinți. Multe alte 
forme de propagandă pedagogica pot 
fi găsite — și cred că trebuie să exis
te o preocupare mai susținută în a- 
cest scop — pentru ca, împreună, pă
rinți și educatori,, să făurim o operă 
de uriașă valoare : omul societății 
socialiste și comuniste.

Marioara BURLA 
învățătoare,
Școala generală nr. 15 
din București

cinema

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert educativ pentru elevi —
10.30. Interpretează orchestra 
„Academica" a Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu". Dirijor : 
Alexandru Sumski. Prezintă : Su- 
zana Zupperman ; (la sala Pala
tului): Concert de muzică popu
lară românească — 20. Dirijori : 
Ionel Budișteanu și Florian Eco- 
nomu.
O Opera Română : Nastasia, Cho- 
piniana — 11; Boris Godunov —
19.30.
• Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (sala Comedia): Heidelbergul 
de altădată — 10,30; Enigma Otl- 
liel — 19,30; (sala Studio): Tra
vesti — 10,30; Cine ești tu ? — 
19,30.
O Teatrul de comedie: Croitorii 
cei mari din Valahia — 10,30; Nic- 
nic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu); D-ale carnavalului — 10; 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 15; 20; (sala din str. Alex. 
Sahia): Viraj periculos — 10; 20; 
Puricele în ureche — 15.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Don Quijotte — 10; Vije
lie în crengile de sassafras — 
15,30; O casă onorabilă — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd luna e albas
tră — 10,30; Enigmatica doamnă 
„M« — 16; Anonimul — 20.
• Teatrul Mic: Maria 1714 — 
10,30; Ofițerul recrutor — 15,30; 
Carlota — 20.
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10; Geamandura — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Mușche
tarii... Măgăriei Sale ! — 10; Toate 
pînzele sus ! — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11; Cabaretisimo — 
19,30; (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Studioul T.A.T.C. „I.L. Caragia- 
le": O scrisoare pierdută — 10; 
Piatra din casă — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Mati
neu literar — 11; Transfuzia — 
19,30.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30; (sala din 
Calea Victoriei nr. 147): Nlcuță 
la Tănase — 19,30.

• Orașul visurilor: LUMINA —
9— 15,45 în continuare; 18,15; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9. 10.
O Lucia: DOINA
17,30; 20,30.
e însemnări de toamnă; Stimata 
domnișoară „V"; Grădina publică; 
Arta epocii de piatră; Fascinații: 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Taina leului: GRIVIȚA — 9,15; 
11,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
e Noile aventuri ale răzbunători
lor: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 18; 20,30.
© Corabia nebunilor: BUZEȘTI — 
15,30; 19.
© Valea păpușilor: BUCEGI — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, FLOREAS- 
CA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15.
O Beru și comisarul San Antonio: 
UNIREA - 15,30; 18.
• Liniște și strigăt: UNIREA 
20,15
© In împărăția leului de argint: 
LIRA — 15,30; 18.
• Colina: LIRA — 20,30.
© Mărturia : DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20.
• Omul, orgoliul, vendetta 
RENTARI - 15,30; 18; 20,15.
• Prieteni- fără grai: GIULEȘTI: 
15,30; 18; 20,30, FLACARA — 15,30; 
18; 20,30.
• Becket : COTROCENI
19.
q Vă place Brahms ? VOLGA —
10— 15 în continuare; 17,45; 20,15.
• La nord prin nord-vest: VII
TORUL — 16; 19.
• Bătălia pentru Roma: GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30, AURORA — 
9,15; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9— 
15,30 în continuare; 19.
• Băieții din strada Pâl : MOȘI
LOR — 15,30; 18.
• La ora 5 după amiază: MOȘI-

PROGRAMUL I

în absența 
esențialului

• Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Păcatul dragostei: BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 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; 18,15; 20,30.
• Simpaticul domn R: REPUBLI
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
O Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Călugărița: CAPITOL — 9;
12,30; 16,15; 19,45.
• Tntr-o seară, un tren...: FAVO
RIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
O Winnetou în Valea Morții: 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, DACIA — 8,30—20 în 
continuare.
• Viața dificilă: CENTRAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
o Băieții în haine de piele : 
MIORIȚA — 9,45; 12; 15,15; 17,30;

8,15 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. Fizică 
clasa a IX-a: Rezolvări de proble
me. 8,45 — Matineu duminical 
pentru copil și tineretul școlar • 
Fără bilet de intrare • Filmul se
rial „Sebastien printre oameni" 
(IV). o Șah, marelui maestru ! 
Partidă de șah prin televiziune. 
10,15 — Ora satului. 11,15 — Con
cert simfonic. In program : Sim
fonia a VT-a de Prokofiev. 
12,00 — De strajă patriei, 12,35 
— Emisiune în limba maghiară. 
13,35 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 16,30 — Deschiderea e- 
misiunii de după-amiazfi. Filmul 
serial „Rîul întunecat" episodul II. 
17,05 — Realitatea ilustrată. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,20 — Bas
chet masculin. Repriza a Il-a a 
întîlnirii internaționale „Steaua"— 
Polonia-Varșovia în cadrul Cu
pei cupelor. 20,00 — „Musafirul 
necunoscut" 
21,05 — Concertul
23,00 — Telejurnalul 
Telesport : Cupa Mondială 
bal 1970 (II). 23,30 — închiderea 
emisiunii programului I.

film de aventuri, 
speranțelor, 
de noapte. 

Fot-

PROGRAMUL II

20,00 — Seară de teatru. „Gai
țele” de N. Kiritescu. 21.50 — Prin
țul fericit — film-balet, produc
ție a studioului cinematografic 
„București". 22,20 — „Prietenul 
meu, ■ inspectorul" din serialul 
„Comisarul Maigret" 23.10 — în
chiderea emisiunii programu
lui II.

Este neîndoielnic că o primă luare 
de contact cu graficienii clujeni, care 
constituie o prezență colectivă auto
nomă în cadrul amplu al expoziției 
județene, trezește spontan impresii 
favorabile. însușiri indiscutabile, iz- 
vorind din exigențele sporite ale mij
loacelor de exprimare, aaeverite de 
majoritatea creatorilor, imprimă con
textului o anumită ținută. Acurate
țea formei, economia deliberată în uti
lizarea mijloacelor tehnice, stăpîni- 
te adesea cu virtuozitate, varietatea 
exDerimentărilor și 
rală pentru aus
teritatea acordu
lui alb-negru su
gerează în ansam
blu o aparentă 
densitate a 
surilor.

îndoielile 
semnele de 
trebare se 
totuși, în 
unei scrutări mai 
judicioase, vizînd 
conținutul și ac
tualitatea unor 
problematizări ce 
indică orientarea 
însăși a artistului 
evita uzuala trecere în revistă a ex
pozanților. concentrîndu-ne asupra 
unor aspecte generale ce ni se par 
simptomatice. Căci, indiferent de rea
lizările a căror amploare și tendință 
spre complexitate nu poate fi negată, 
ne preocupă mai ales căile artistice 
ce se anunță în viitor.

Uneori, în grafica de șevalet se 
manifestă o tendință spre criptic, 
determinată de evocarea unor sem
nificații nelămurite, abia schițate. 
Intîlnim titluri cu o anume pretenție 
de ermetism și de intelectualizare, 
ca Pași pe nisipul infinitului, Brân- 
cuși, Pe urma melcilor, Aspirația, 
Ambiguitate, ce nu își găsesc cores
pondențe efective în imagine. Alte
ori, însăși imaginea apelează Ia un 
univers ce scapă înțelegerii directe, 
aspirînd spre metaforic, într-un cerc 
de vibrații închis, stăpînit de senti
mente difuze, nedefinite.

Aș dori să precizez că viciul aces
tor lucrări nu se datorește îndeob
ște nici formei, nici procesului de 
generalizare, inerent oricărei tenta
tive artistice tinzînd spre esențial. 
Ci tocmai absenței acestui esențial, 
unui balast de mult prea firave înțe
lesuri.

In exemplele de tendință declarat 
abstractă, unde în genere aderența 
dintre obiectul reprezentării și 
transpunerea în imagine este mai 
laxă, viciul menționat lipsește. 
Compoziția cu obiecte a Doinei Hor- 
dovan, de un real rafinament, sau 
lucrările lui Vasile Pop-Szilaghi, ale 
Ilenei Balotă și ale Irinei Gradea, 
propunîndu-și înainte de toate țelul 
unor ritmuri decorative cu eludarea 
oricăror veleități pseudofilozofice, 
izbutesc o ilustrare convingătoare a 
genului. Din păcate, nu constatăm a- 
celeași rezultate în tentativele lui 
Petru Maluțan de a îmbina abstrac
tizarea cu motivul folcloric. In ciu- 
:.da unor frumuseți în culoare, unita
tea: viziunii e prejudiciată de neîm- 
.plinirea intențiilor, iar substanța fol-

preferința gene-

sen-

și
,în- 

ivesc, 
urma

ÎNSEMNĂRI despre
EXPOZIȚIA JUDEȚEANĂ 

DE GRAFICĂ DIN CLUJ

Iată de ce vom

clorică apare sărăcită prin fortuitul 
stilizării, prin gratuitatea ei.

Problema gratuității, fie în sensul 
exprimării, fie în sensul inspirației, 
cred că se pune destul de acut. Ea 
constituie unul din principalele mo
tive generatoare de rezerve în fața 
unor investigații mai mult sau mai 
puțin originale. Căci foarte adesea 
o concepție aparent novatoare este 
tributară unor contacte întîrziate 
cu anumite curente sau personalități 
artistice dominante în trecutul artei 
moderne universale. Aceste contacta 

supără doar în 
măsura în cars 
arborează velei
tăți de creație 
autonomă, cînd 
sînt în fapt îm
prumuturi sau 
simple manifes
tări de influențe. 
Are vreun sens 
să contemplăm un 
mod artistic 
reluare, 
cînd îl 
avea în 
sa genuină 
un nivel

SĂPTĂM'INA VIITOARE PE ECRANE

„O ȘANSĂ DINTR-O MIE"

O producție a studiourilor sovietice, în regia lui Leon Kociarian. Film captivant, inspirat din luptele 
de partizani. Interpreți : Anatoli Solonijîn, Janna Prohorenko, Aleksandr Fadeev, Hary Sweitz, Turgen 
Tonunj-, Nikolai Kriukov.

în 
atunci 
putem 
starea 
și ia 
supe

rior ? Pot fi actuale în 1970 ecourile 
unor experimente artistice — ori- 
cît de glorioase și fertile, oricît 
de „moderne" ar fi fost la vremea 
lor — care s-au consumat cu decenii 
în urmă? Nu incursiunile retrospec
tive în cubism, în pictura metafizi
că sau în suprarealism, nu exemplul 
prea îndeaproape urmat al unui 
Picasso sau Dali ne intrigă, ci adap
tarea lor formală la un prezent ce 
a depășit pe plan universal aceste 
problematizări, aspirînd spre proble
matizări proprii. înțelegem că în că
utarea unui limbaj care se vrea nu 
numaidecît actual, ci cu orice preț 
„modern", unii artiști pot simți ne
voia reeditărilor în versiune pro
prie, încereînd clapele fără îndoială 
sonore ale unor reușite prestigioase 
din trecut. înțelegem că aceste re- 
experimentări sînt de natură a le di
lata orizontul pătrunderii și plăsmu
irii artistice. Dar am dori să nu ni 
se ceară a le confunda cu originali
tatea și nici a le înregistra ca finite 
și hotărîtoare. Nu duc oare aceste 
prea felurite și frecvent abandonate 
încercări spre eclectism? Am pronun
țat cuvîntul eclectism deoarece pare 
a constitui și el un simptom, nu de 
cel mai bun augur, pentru motivul 
că, în genere, s-a dovedit steril.

Desigur, tendințele amintite nu 
sînt singurele. Mai puțin ostentativ, 
dar mai trainic, spiritul contempora
neității se sprijină pe resursele cre
atoare ale unor artiști care, parcur- 
gînd paginația vastă și contradicto
rie a tradițiilor moderne, au tras în
vățăminte, dar n-au rămas captivii 
lor. Urmînd linia ascendentă a unor 
investigații originale, Iosif Bene își 
îmbogățește conținutul și limbajul, 
iar Bela Gy Szabo continuă să cîș
tige clarități de viziune în xilogra
vurile sale de un realism decantat. 
Sînt desigur exemple meritorii în 
expoziție. Să amintim viguroasa 
sinteză a imagini}-,Ia, Mircea B4ț, 
lău și tendința spre rigurozitatea 
formei la Alexandru Cristea. După 
cum n-am putea să trecem sub tă
cere inteligența artistică a lui Lâ- 
dislau Feszt, însușire ce domină sti
lizarea și îi îngăduie să abstractize
ze, fără a anihila substanța reală a 
temei ; de asemenea, laconismul plin 
de miez al lucrărilor lui Liviu Flo
rean. Mireasă și Eva, izvorite din spi
ritualitatea unei tradiții ce vibrează în 
același timp îndepărtat și nou; apar 
învăluite într-o inefabilă poezie, în- 
găduindu-ne să intuim sensibilitatea 
de totdeauna a artei românești și 
delicatele sale inflorescențe cromati
ce, sugerate aici prin cîteva notații 
expresive și evocatoare. Ținuta fi
rească, dar pătrunsă de o anumită 
gravitate a stilizării, le conferă un iz 
de permanență ce se îmbină cu sen
timentul unei totale participări la 
prezent, la modern. Alături de aces
tea stau și lucrările lui Emil Băcilă, 
Zoltăn Gedeon, Lăszlo Turos și alții.

Exemple ce dovedesc că actul de 
creație se poate dispensa de false pre
tenții. Cu atît mai mult cu cît ase
menea pretenții amenință să eclip
seze filonul personal, mai prețios 
decît cea mai îndrăzneață sau cea 
mai ingenioasă reeditare a memoriei 
culturale. Tradiția este un suport, a 
treaptă, este un mijloc, dar nu o fi
nalitate. Ea oferă indicii, învățămin
te, pilde mari, menite a fi asimilate, 
cu rostul de a hrăni procesul evo
lutiv, de a activa resorturile creației 
artistice și de a se proiecta în viitor 
printr-o formă inedită și social-isto- 
ric actuală.

Viorica MARICA

Prezenta
*

Activitatea de valorifi
care — din perspectiva 
cerințelor spirituale ale 
omului zilelor noastre — 
a bogatei moșteniri lite
rare și artistice pe care 
ne-au lăsat-o generațiile 
înaintașe, de readucere în 
circuitul viu al culturii a 
celor mai reprezentative 
opere ale clasicilor litera
turii române și de apro
piere, pe această cale, a 
celor mai diverse catego
rii de cititori de tezaurul 
de frumuseți artistice, de 
ginduri și sentimente no
bile pe care ele îl repre
zintă, cunoaște în anii din 
urmă — dincolo de unele 
inconsecvențe și întârzieri 
în apariția uneia sau al
teia dintre scrierile ce se 
cuvin a fi reîncredințate 
tiparului — succese incon
testabile.

Tocmai de aceea, con
semnăm unul din e- 
venimentele editoriale ca
re ni se par a ilustra 
elocvent preocuparea edi
turilor noastre de a oferi 
publicului larg. în ediții 
accesibile, operele funda
mentale ale celor mai de 
seamă scriitori ai litera
turii române. Este vorba 
de inițiativa publicării în
tr-o serie de 12 volume a 
principalelor lucrări ale 
lui Mihail Sadoveanu, pri
lej de reîntilnire cu uni
versul creației unuia din-

clasicilor
tre scriitorii ce au domi
nat prin personalitatea 
sa evoluția prozei noas
tre încă de la începutul 
acestui secol. Apariția în 
scurt timp a celor 6 vo
lume aflate de acum în 
vitrinele librăriilor — cu- 
prinzind, între altele, cu
noscute romane și nuvele 
cum sint „Creanga de 
aur", „Nunta domniței 
Ruxanda", „Locul unde 
nu s-a intimplat nimic", 
„Bordeienii", „Cintecul a- 
mintirii", „Cocostîrcul al
bastru", „Baltagul", „Nea
mul ' Șoimăreștilor" sau 
„Zodia Cancerului" — 
precum și a altor 2 volu
me tipărite în „Biblioteca 
pentru toți" în care sînt 
reunite amintirile scrlito-

rului privind anii copilă
riei și ai tinereții, ca și u- 
nele amintiri literare, do
vedește cît de utilă este 
prezenta continuă a ma
rilor valori ale culturii 
noastre in conștiința con
temporaneității, cît de ne
cesară este readucerea lor 
in actualitatea imediată a 
vieții literare și artistice. 
Remarcind prezența ope
rei lui Mihail Sadoveanu 
in peisajul editorial al 
actualității, ne exprimăm 
speranța că acest eveni
ment, de o deosebită sem
nificație, nu va rămîne 
izolat și că interesul acor
dat clasicilor va constitui 
o coordonată constantă 
într-o activitate editoria
lă pusă pe baze noi, pre
misă a unor prestigioase 
realizări viitoare.

Pe lingă florilegiul al
cătuit din omagiile unor 
personalități marcante ale 
vieții noastre literare și 
suita de articole consa
crate studierii orientări
lor literare ale revistei, 
tenta sărbătorească a nu
mărului este asigurată 
mai ales de prezența u- 
nor pagini inedite ce a- 
parțin lui M. Sadoveanu, 
Lucian Blaga, Ion Pillat, 
Ion Vinea, Tudor Arghezi, 
George Bacovia, Vasile

Voiculescu și George Căli- 
nescu. împreună cu ine
ditele, paginile de poezie 
și proză semnate de Za
haria Stancu, Miron Radu 
Paraschivescu, Mihai Be- 
niuc, Eugen Barbu, Ni- 
chita Stănescu, Aurel 
Rău, Adrian Păunescu, 
Vasile Rebreanu, converg 
spre configurarea unui nu
măr la înălțimea semnifi
cațiilor sale jubiliare.

Ion ADAM

Un răspuns așteaptă 
alte răspunsuri

s. MOVILEANU

Steaua XX
Consacrat aniversării a 

20 de ani de apariție, nu
mărul pe decembrie al re
vistei clujene „Steaua", 
închide intre coperțile sale 
colaborări prestigioase 
care conferă o aură sărbă
torească și omagială a- 
decvată acestui jubileu în
cărcat de semnificații. E- 
vidențiind străduințele 
colectivului redacțional și 
ale colaboratorilor, redac
torul șef, Aurel Rău, re
levă în editorialul „Un 
drum literar" principiile

ideologice și criteriile es
tetice ale unei publicații 
angajate pe calea, „unei 
arte a umanului, a comu
nicării, a epocii de con
strucție și căutare pe care 
o parcurgem", făcînd tot
odată promisiuni de bun 
augur privitoare la „ac
centuarea poziției criti
ce, favorizarea punctelor 
de vedere curajoase și 
realiste, deschiderea spre 
dezbateri și confruntări 
vii, călăuzite de credința 
în adevăr și frumos".

Primim din partea Ra
diodifuziunii și Televiziu
nii române, sub semnă
tura tovarășului Petre 
Brâncuși, directorul Di
recției Muzicale a Radio
televiziunii, următorul 
răspuns la o notă publi
cată la rubrica noastră :

„Sub titlul „Renunțări 
regretabile", criticul Du
mitru Avakian subli
niază lipsa transmisiilor 
radiofonice de la Filar
monica „George Enescu" 
din București. Salutăm 
observațiile judicioase ex
puse în această notă, a- 
tenția acordată activității 
noastre, cu atît mai mult 
cu cît problemele ridicate 
sînt și după părerea noas
tră deosebit de impor 
tante. Ele constituie de

altfel obiectul unor.trata
tive care sînt purtate de 
conducerea Filarmonicii 
„George Enescu" și con
ducerea Direcției Muzicale 
a Radioteleviziunii încă 
de la începutul acestei 
stagiuni. Pentru evitarea 
oricăror confuzii precizăm 
că situația semnalată s-a 
creat în urma refuzului 
declarat al Filarmonicii 
„George Enescu" de a ac
cepta transmiterea con
certelor sale fără remu
nerare bănească. întrucît 
legislația actuală (H.C.M. 
nr. 288 din 5 martie 1958 
art. 3) prevede dreptul 
Radioteleviziunii de a 
transmite, fără plată, în 
direct, (sau o singură dată, 
în retransmisie înregistra
tă) orice manifestare mu-

zicală, este evident că ce
rința Filarmonicii „Geor
ge Enescu" (indiferent 
dacă este legitimă sau nu 
în ceea ce o privește) nu 
poate fi îndeplinită. în 
această ordine de idei, vă 
sesizăm că poziția Filar
monicii bucureștene a 
atras după sine măsuri si
milare din partea Operei 
Române din București, iar 
recent din partea Filar
monicilor din Cluj și Tg. 
Mureș.

Poziția principalelor in
stituții muzicale ale țării, 
inexplicabilă ținînd sea
mă de faptul că Radiodi
fuziunea acționează și în 
favoarea lor, popularizîn- 
du-le activitatea, mai ar? 
și alte consecințe.1 Amin
tim numai două : limi
tează posibilitățile de 
ilustrare a vieții muzical" 
românești pe posturile de 
radio, și prin aceasta in
formarea muzicală pentru 
marea masă a ascultători
lor | îngreunează din 
punctul de vedere al pro
gramelor muzicale afir
marea caracterului națio
nal al posturilor noastre 
de radio, prin faptul că 
ne obligă să folosim în 
mai mare măsură discul, 
înregistrările cu formații, 
soliști și dirijori străini.

Vom depune în conti
nuare stăruințele necesare 
pe lingă instituțiile artis
tice amintite precum și pe 
lîngă C.S.C.A. pentru re
zolvarea judicioasă, în in
teresul publicului larg al 
ascultătorilor de radio, a 
acestei situații".

N.R. • Consemnăm, deci, 
răspunsul primit, preocu
parea direcției de specia
litate a Radioteleviziunii 
de a soluționa în favoa
rea publicului sesizarea 
făcută de noi în articolul 
amintit. Ne exprimăm tot-

odată, speranța că, prin 
intermediul Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, se va ajunge la „re
zolvarea judicioasă" pe 
care o anticipează răspun
sul Radioteleviziunii.

La început intenționam mele autorului, 
să consemnăm un fapt po
zitiv : expoziția de pictu
ră cu vinzare din sălile 
Fondului plastic din Ti
mișoara. Citeva zeci 
de tablouri, frumos ex
puse, aparținind unor 
cunoscuți artiști plastici 
din localitate sau din 
București se înfățișează 
zilnic amatorilor de ar
tă. Modalitate eficien
tă de confruntare a 
lucrărilor valoroase ale 
artiștilor contemporani 
cu publicul larg, 
educare a gustului 
Dar bunele intenții 
compromise, din păcate, 
de o serie de neglijențe 
ale organizatorilor. O bună 
parte din tablouri sint ex
puse fără a se indica nici 
titlul și nici măcar

de 
său. 
sini

Printre 
pinzele cu astfel de „tra
tament special" am iden
tificat lucrări de Carolina 
lacob, Barbu Nițescu, Va
sile Brătulescu, Vincen- 
țiu Grigorescu etc. Străbă- 
tind expoziția am avut 
surpriza să constatăm că 
pe o altă serie de ta
blouri, care includ datele 
de mai sus, numele auto
rilor apar modificate. Dat 
fiindcă nu avem de-a face 
cu o excepție, evident că 
nu poate fi vorba de sim
ple greșeli de dactilogra- 
fie, ci mai degrabă de un 
dezinteres al filialei Fon
dului plastic din localita
te față de vizitatorii ex
poziției. Pe cînd corectu
rile ?

R. CONSTANTINESCU

portativul pasiunii
Recentul concert cu- muzică corală și ușoară 

orinzind prime audiții de românească prezentat de

Ansamblul artistic al 
C.C. al U.G.S.R. cu parti
ciparea unor formații 
fruntașe, unanim pre
țuite de publicul larg, 
reprezintă unul din e- 
xemplele grăitoare în ceea 
ce privește promovarea și 
ridicarea pe noi trepte a 
măiestriei interpretative a 
formațiilor artistice de a- 
matori ; semnificativ ră
mîne desigur faptul că in 
urma acestei frumoase 
reușite, concertul se reia 
marți 27 ianuarie, pentru 
a răspunde entuziasmului 
unui numeros public.

Scopul urmărit de or
ganizatori a fost stimula
rea pe de o parte a crea
ției muzicale, dar și îm
bogățirea repertoriului 
formațiilor de amatori — 
și de ce nu șl profesionis
te — cu lucrări noi. Bo
gatul și variatul program, 
cuprinzînd un număr de 
aproape 40 de piese, 
a îndreptățit speranțele 
asigurînd succesul deplin 
al acestei inițiative.

Un rol deosebit în reu
șita programului l-a avut 
corul Ansamblului artistic 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R condus de înzes
tratul dirijor Nicolae Cio- 
banu. Acestei formații i 
s-a alăturat corul sindica
telor din municipiul Bucu
rești, dirijat de animato
rul fervent al mișcării ar
tistice profesioniste și de 
amatori, maestrul
merit al artei. D. D.

Botez. Corurile reuni
te ale sindicatelor u- 
zinelor „Republica" și „23 
August" conduse de unul 
din cei mai activi dirijori 
ai formațiilQr artistice de 
amatori, Vasile Dogaru, 
corul de cameră al sindi
catului Ministerului Trans
porturilor, sub conducerea 
compozitorului și dirijoru
lui Zaharia Popescu, Gru
pul vocal al sindicatului 
Consiliului popular al ju
dețului Ilfov pregătit de 
dirijorul Emil Marango 
și-au dat contribuții de 
preț în susținerea progra
mului.

Alături de aceste for
mații, orchestra de muzi
că ușoară a Ansamblului 
artistic al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a prezen
tat, sub bagheta dirijoru
lui Nicolae Cocoș, crea
ții noi ale compozitorilor 
noștri. Lucrările au fost 
puse în valoare de inter
pretări expresive, de ca
litate, datorate unor so
liști, in cea mai mare 
parte membri ai caselor 
de cultură din Capitală și 
provincie.

Concertul — prezenta
re de prime audiții da 
muzică românească se în
scrie, în mod firesc, pe 
linia stimulării formații
lor de amatori în viața, 
noastră muzicală.

e-
Silvian GEORGESCU
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Apropo de
demnitate

seîn centrul orașului Buzău __ 
află un restaurant cu... preten
ții. „Dunărea". Numai că pre
tențiile sale sînt de-a dreptul... 
minime. Adică, nu prea le are. 
Iată cîteva constatări făcute la 
fața locului i 1) curățenie sub 
orice critică ; 2) indivizi turmen
tați „conversează" peste mese, 
aruncîndu-și cuvinte și observa
ții triviale ; 3) orchestra cîntă la 
comandă "(contra unui onorariu 
la apreciere) așa-zise „cîntece 
de ocnă" și melodii deocheate, 
uneori de două-trei ori la rînd, 
de-ți vine să-ți iei lumea-n Cap! 
Ei bine, în acest 
rant sînt siliți să 
oameni care știu 
tatea și țin la ea 
zona industrială, 
sori, ofițeri... Una din două : cri 
se întreprinde o „asanare" la 
„Dunărea", ori se amenajează, 
ca lumea, un alt restaurant. 
Pentru demnitatea cetățeanului. 
Și a orașului său.

cadru dezono- 
servească cina 
ce este demni- 
— salariați din 
juriști, profe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| Un cîine
| antifilm

De ce nu rulează filme la Bâ- 
'• răsti (Olt) ?. Nu. este 

graf ? Este. Operator 
rea. Spectatori — se 
nu puțini). Atunci ? 
dar vinovat de acest 
face... un cline. Ați
Un cline, ca toți clinii — ba, pe 
deasupra, si vagabond. Motiv 
pentru care stăpinul său, opera
torul. l-a legat de-un stilp. Pe 
stilp era agățat hamul calului cu 
care operatorul se ducea la Sla
tina, după filme. Din răzbuna
re, dinele a ros hamul. Fără el, 
calul nu poate fi înhămat, iar 
fără cal nu pot fi aduse filme
le Așa stind lucrurile, rămîn 
doar două soluții. Fie ca, pe vii
tor. omul să-și procure un cli
ne mai atașat de casă (și de 
spectatori), fie ca forurile loca
le să analizeze mai temeinic ac
tivitatea operatorului și să ia 
măsuri în consecință. Sonor !

cinemato- 
— așișde- 
găsesc (și 
Paradoxal, 
lucru se 
citit bine.

Aceste tran- j
zactii vă

9

privesc!
nu 

Dar
Dacă era un caz izolat. 

I i-am fi acordat atenție.
se repetă cu o trecvență 

' care începe să îngrijoreze. 
I Cetățeni serioși încheie „înțele

geri" cu diferiți meseriași neau
torizați, cunoscuți la întîmplare, 

I pentru lucrări de construcții, 
I zugrăveli, reparații etc. Mai 

apoi rămîn și fără bani și cu lu- 
I crările neonorate. Ca cetățeana

C. I. din Capitală (str Pictor St. 
| Dumitrescu 38). Ea a înmînat lui 

Victor Daniel (str. Băltiței 39). 
1 5 000 de lei pentru

casei — după care 
meseriaș a dispărut fără
Firește, sperăm că cineva îi va 
semnala prezența. însă alta este 
problema. Ocolind, în tranzac
țiile dv., organizațiile de stat și 
cooperatiste de specialitate, pu
teți încăpea lesne pe mîinile 
unor indivizi neserioși, adeseori 
escroci cu antecedente. înche- 
iați asemenea înțelegeri — vă 
privește I Aveți șansa să bateți 
scările tribunalelor.

repararea 
respectiv.) 

urmă.

Trio Vlasiu
De multă vreme își doreau so

ții Florica și Alexandru Vlasiu 
(din Arad, bulevardul Lenin 25— 
27) un copil Anii treceau insă, 
fără ca „barza" să viziteze lo
cuința celor doi soți. $i, lată 
că, o dată cu sosirea noului an, 
soarta s-a răzbunat. Fină de au
rind fără copil, ei s-au trezit 
dintr-o dată cu... trei gemeni. 
Tustrei sănătoși, voinici și... gă
lăgioși. Evenimentul, destul de 
rar — ultimul caz de acest fel, 
din Arad, s-a petrecut in urmă 
cu 22 de ani — a atras după sine 
o avalanșă de felicitări. Normal. 
Cînd ai de-odată trei flăcăi... 
Să-i vedem mari !

Cel mai bun

con-

circulație
♦

A început desfășurarea 
cursului „Cel mai bun agent de 
circulație", organizat de Inspec
toratul general al miliției. Con
cursul are loc în două faze — 
județeană și republicană — si 
se va termina în luna iunie. El 
are ca scop îmbunătățirea diri
jării traficului de către agenții 
de circulație, precum și însuși
rea celor mai noi și eficiente 
metode de activitate în acest do
meniu. în cadrul concursului 
sînt prevăzute probe cu un grad 
ridicat de dificultate. Concu
rent» vor trebui să-și dove
dească măiestria în conducerea 
autoturismelor, motocicletelor și 
motoretelor, în cunoașterea geo
grafiei țării și legislației rutie
re. Va fi punctată în mod deo
sebit comportarea, manierată, 
dar fermă și exigentă, a agen- 
ților de circulație față de 
toni și conducătorii auto, 
concurs, care este dotat cu 
meroa.se premii, participă 
agenții de circulație.

pie-
La 

nu- 
toți

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚÂ 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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MANIFESTĂRI
DEDICATE UNIRII 

PRINCIPATELOR ROMÂNE
Sîmbătă după-amiază, la Casa de 

cultură din municipiul Oradea, a 
vorbit despre Unirea Principatelor 
prof. univ. dr. docent Ștefan Pascu, 
rectorul Universității ..Babeș Bo
lyai" din Cluj. Cu același prilej a 
fost prezentat montajul literar-mu- 
zical „Deșteptarea României".

*
La Casa de cultură a tineretului 

din Pitești a avut loc sîmbătă sim
pozionul „Unirea Principatelor — 
act de mare importanță în istoria 
patriei", organizat de Comitetul ju
dețean de cultură și artă. A urmat 
un program artistic dedicat acestui 
eveniment.

*
La casele de cultură din Timișoa

ra, Reșița, Arad, Lugoj, Lipova, Jim- 
bolia, Deta, Caransebeș și Hercula- 
ne au avut loc sîmbătă simpozioane, 
conferințe și montaje literare dedi
cate aniversării a 111 ani de la U- 
nirea Principatelor Române.

★
In cadrul manifestărilor organiza

te de Comitetul de cultură și artă 
al județului Sibiu, cu prilejul aniver
sării zilei de 24 Ianuarie, sîmbătă di
mineața, în sala Casei de cultură a 
orașului Ocna Sibiului, a fost des
chisă o expoziție cu tema „Ziua u- 
nirii tuturor românilor". Expoziția 
cuprinde documente originale și fo
tocopii ilustrînd principalele etape 
ale formării statului român unitar, 
în seara aceleiași zile, la Biblioteca

„Astra" din Sibiu a avut loc o ex
punere susținută de dr. Nicolae Lupu, 
decanul facultății de istorie-filologie 
Sibiu a Universității „Babeș-Bolyai" 
din Cluj, urmată de un program ar
tistic.

★

Sîmbătă s-a desfășurat la lași un 
program artistic consacrat zilei de 24 
Ianuarie. Pe o imensă estradă, insta
lată lîngă statuia domnitorului Cuza, 
au evoluat corul liceului „Al. I. 
Cuza", echipa de dansuri populare a 
fabricii de tricotaje „Moldova", ta
raful Uzinei mecanice Nicolina și 
poeți ieșeni.

★

în județele Hunedoara șl Alba 
s-au desfășurat sîmbătă numeroase 
manifestări cultural-artistice consa
crate aniversării a 111 ani de la U- 
nirea Principatelor Române. La sim
pozionul organizat la Casă de cul
tură din Petroșani, au fost făcute ex
puneri despre actul Unirii, despre 
personalitatea lui Alexandru loan 
Cuza și ideea Unirii de-a lungul 
veacurilor. La Casa de cultură din 
Aiud a avut loc simpozionul „Uni
rea Principatelor Române, năzuință 
de veacuri a poporului nostru", iar 
formațiile artistice de amatori din 
Alba Tulia au prezentat, pe scena Ca
sei municipale de cultură din loca
litate, un spectacol muzical-coregra- 
fic intitulat „Hai să dăm mînă cu 
mină". (Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI IN EXCURSII

TRAGEREA LA SORȚI PE . TRIMESTRUL IV 1969
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM

Nr. 
de 

cîș
tiguri

Specificarea 
cîștigurilor în excursie

Nr. de 
partici

pare ieșit 
cîști
gător

Nr. libretului 
ieșit cîști

gător

Valoarea 
cîștigurilor 

(în lei)
parțială totală

1

1
1
1
1

I. Excursii organizate 
Excursie în Japonia 
la expoziția mondială 

din OSAKA
■

4 597
10 796

• 15 449
1 736

177

419-205-4
462-1-64 
460-202-184 
409-202-9 .
402-1-10

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000 150 000

1
1

Excursie la Paris 
și vizitarea văii Loire 999

13 157
406-141-9 
459-1-626 .

9 000
9 000 18 000

1 Turul Austriei 10 557 466-1-227 6 500
1 2 111 408-1-1-7 6 500
1

Concediu de odihnă 
la Soci în U.R.S.S.

11 602 434-103-204 6 500 19 500
1
1
1

10 814
10111
4 051

462-1-86 
461-208-450
417-1-19

6 000
6 000
6 000 18 000

w.
II. Excursie individuală

13 252 459-1-721 6 000
1 815 403-627-1 6 000 • ,..z
l 10 060 461-208-396 6 000
1 13 837 464-202-15 6 00C
I 1 t 832

1 938
409-217-4
424-104-32

6 DOC
6 000

1
1

1 142
3 178

432-1-126
415-1-399

6 000
6 000

1 8-750 431-103-207 6 00C
1 40T--1-16 6 00(J
1
1 .. '• 3 361

573
418-1-24
435-1-110

6 000
6 000

•> 8 562 431-103-13 6 000 78 000

î 26 TOTAL LEI) 283 500

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ieșite cîștigătoare au 
obligația să se prezinte în termen de 
cel mult 30 zile de la data tragerii 
la sorți la filiala C.E.C.. înscrisă în 
libret, pentru a întocmi formele ne
cesare efectuării excursiei organiza
te. Cîștigătorii excursiilor indivi
duale se vor putea prezenta la filiala 
C.E.C. și după expirarea- celor 30 
zile de la data tragerii la sorți însă 
valuta pentru excursie o primesc nu
mai dacă efectuează excursia cîști- 
gatâ în termen de un an de la data 
tragerii la sorți.

Cîștigătorii de excursie individuală 
care solicită excursie organizată au 
obligația să se prezinte în termen de 
30 zile de la data tragerii la sorți la 
filiala C.E.C înscrisă în libret, su- 
portînd personal eventualele dife
rențe dintre costul excursiei cîștiga- 
te și cel al excursiei pe care o so
licită.

Atît la excursiile organizate cîț și 
la excursiile individuale poate be
neficia. în locul titularului libretului

ieșit cîștigător, soțul, soția sau unul 
dintre copiii minori ai acestuia, iar 
în cazul titularului minor, unul din
tre părinți

La o tragere la sorți, un libret de 
economii pentru turism poate obține 
numai un singur .cîștig.

într-o perioadă de un an. fiecare 
titular de libret poate beneficia de 
o singura excursie. celelalte cîștiguri 
obținute se achită în nnmșrar,

Cîștigătorii de excursii organizate 
care nu se prezintă în termen de 30 
zile.de la data tragerii la sorți ia 
filiala C.E C. înscrisă in libret, cîș- 
tigăto'rii„de: excursii individuale care 
țiu efectuează excursia câștigată în 
termen de un an de la data tragerii 
la sorți său nu au obținut 'în acest 
termen' viza de plecare în străină
tate de la organele de resort, pre
cum și cîșțjgătorii care renunță î,n, 
scris la efectuarea excursiei primesc 
cîștigurile în numerar

în valoaiiea cîștigurilor este cu
prinsă și! suma de 3 000 lei reprezea- 
tînd contribuția cîștigătorilor.

(Urmare din pag. I)

Medalion literar consacrat aniversării 
centenarului nașterii lui Lenin

în cadrul manifestărilor consacra
te aniversarii centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin, sîmbătă seara a a- 
vut loc la clubul central „16 Februa
rie" din Ploiești, un medalion lite
rar ci tema : Figura luminoasă a 
lui Lenin, oglindită în literatura ro
mână.

în aceeași zi, la casele de cultură 
orășenești în școli și la căminele 
culturale din numeroase localități din 
județul Prahova, au avut loc confe
rințe, simpozioane, seri literare și 
alte manifestări închinate acestui e- 
veniment.

(Agerpres)

Cu prilejul 
„Anului internațional al educației"

în 1970 - decretat de Adunarea 
Generală a . Organizației Națiunilor 
Unite ca An internațional al educa
ției — Universitatea din București a 
inițiat o acțiune de mare amploare : 
Reuniunea rectorilor Universităților 
europene

Organizată în vederea dezvoltării 
programului de colaborare europea
nă în domeniul învățămîntului supe
rior, reuniunea, câre se va desfășura 
în luna aprilie, va constitui o nouă 
etapă, de dezvoltare a dialogului și 
colaborării interuniversitare; Ideile 
ce vor rezulta și recomandările ce 
vor fi date, sublinia prof, dr docent 
Jean Livescu, rectorul Universității 
din București, vor favoriza intensifi

carea colaborării interuniversitare 
europene, la nivelul instituției și la 
acela al membrilor corpului, profeso
ral. Ca punct de plecare al dezbate
rilor privind colaborarea între uni
versitățile europene, instituția bucu- 
reșteană a întocmit. în consultare cu 
U.N EȘC.O, un ,program de lucru 
care fără îndoială va fi îmbogățit în 
cadrul lucrărilor, de către partici
pant!. în agenda reuniunii, viața stu
dențească esțe prezentă și ea. prin 
înscrierea temei ,.Probiemeie tinere
tului universitar", care va fi dez
bătută în cadrul .unei mese rotunde, 
organizată în colaborare cu organiza
țiile de tineret din țara noastră.

(Agerpres)

Ziua internațională 
de solidaritate 

cu popoarele arabe

Luni dimineață, 
ia prima oră 

în toate 
localitățile tării •> ■> 
puteți procura 

„SCiNTEIA"

Cronica zilei
Sîmbătâ a plecat la Moscova o 

delegație a Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
formată din prof dr. docent Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii, și, 
loan Botar, membru in biroul Ligii, 
secretar al Institutului român, pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
care vor participa la cea de-a treia 
conferință sovietică de solidaritate cU 
țările din Asia și Africa.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE»
Turneul de la Belo Horizonte 

SELECȚIONATA ROMANA 
A FOST ÎNVINSA
DE CRUZEIROS

Aproape 35 000 de spectatori au ur
mărit vineri în nocturnă la Belo Ho
rizonte (Brazilia) primele două me
ciuri ale turneului internațional de 
fotbal la care participă și echipa Ro
mâniei. în' primul joc, echipa lo
cală Atletico Mineiro a învins cu 
scorul de 3—0 (2—0) echipa ceho
slovacă Spartak din Praga.

Apoi au pășit pe gazonul stadionu
lui.Mineiro jucătorii echipelor Româ
niei și Cruzeiros. Jocul a fost așteptat 
cil legitim interes nu numai de către 
spectatori ci și de tehnicienii local
nici în frunte cu antrenorul echipei 
Braziliei, Joao Saldanha, care ,s-a 
deplasat aici special pentru acest 
turneu La capătul unei partide echi
librate. fotbaliștii brazilieni au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1, după 
ce la pauză tabela de marcaj indica 
0—0 Scorul a fost deschis în minu
tul 47 de centrul atacant Palhinha. 
care a primit o pasă excelentă de la 
interul Lopez Dirceu După R .minu
te gazdele au ridicat scorul lă 2—0. 
Dirceu a executat un penfțjti Porta
rul Răducânu a boxat balonul dar 
mingea respinsă a i.ntrat.țbt în po

sesia lui Diryeu care a înscris pla
sat. Punctul echipei românești a fost 
realizat de Dumitrache, care a dri
blat întreaga apărare a brazilienilor 
și pe portarul Râul intrînd cu ba
lonul în plasă

La sfirșitul jocului antrenorul 
brazilian Saldanha a declarat că 
„echipa României a plătit cu un in
succes tracul debutului în acest tur
neu El a subliniat că de multe ori 
fotbaliștii români au jucat cu sigu
ranță și că pot avea evoluții supe
rioare".

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE BOB

în renumita' stațiune elvețiană de 
sporturi de iarnă de la Saint Moritz 
au început sîmbătă. pe o vreme, idea
lă (temperatura minus 6 grade), 
campionatele mondiale de bob pen
tru echipajele de două persoane. 
După desfășurarea primelor două 
manșe. în clasament conduce echi
pajul R. F. a Germaniei I (Floth- 
Bader). cu timpul de 2' 32” 15/100. 
Urmează echipajele R. F. a Germa
niei II - 2' 33” 23/100 și Elveției - 
2' 34” 13'100 Echipajul României, 
format din Panțuru-Zangor. se află 
pe locul 7 cu 2' 35” 58/100. .Astăzi au 
loc ultimele două manșe.

Ziua de 25 ianuarie este marcată 
în fiecare an ca zi internațională a 
solidarității cu popoarele arabe. 
Stabilită ca atare printr-o hotărîre 
adoptată în 1967 de Conferința in
ternațională de sprijinire a popoa
relor arabe — ținută la Delhi — a- 
ceastă zi constituie pentru opinia 
publică progresistă un prilej de a-și 
manifesta solidaritatea cu lupta po
poarelor arabe pentru consolidarea 
independenței naționale, pentru în
făptuirea aspirațiilor de pace, dez
voltare economică și progres social. 
Anii postbelici care au fost marcați 
de o creștere fără precedent a miș
cării de eliberare națională, de a- 
pariția a zeci de state independente, 
a adu« profunde transformări și în 
Orientul arab Valul luptei antiim- 
perialiste. de eliberare națională 
a trezit la viață popoarele acestei 
regiuni. le-a determinat să-și 
înzecească eforturile pentru a lichi
da dominația străină. El s-a soldat 
cu puternice lovituri pentru puteri
le coloniale cu apariția unui șir în
treg de state noi, cel mai tînăr din
tre ele fiind Yemenul de Sud care 
și-a proclamat independența în 
1967

Dacă obținerea independenței na
ționale a fost rezultatul unor lupte 
grele și îndelungate care au cerut 
popoarelor arabe numeroase sacri
ficii materiale și umane, eforturile! 
lor pentru consolidarea independen
ței și asigurarea progresului nu 
sînt nici ele ușoare. Anii dominației, 
străine au lăsat urme adînci în 
structura economică și socială a 
țărilor arabe ; așa cum este cunos
cut. cercurile imperialiste și neo- 
colonialiste au continuat în toți 
acești ani și își continuă uneltiri
le. pe diverse planuri, pentru a 
le impune noi forme de de
pendență. Numeroase țări au 
reușit însă. într-o perioadă re
lativ scurtă să depășească greută
țile începutului și' să obțină succese 
în dezvoltarea economică, în ridi
carea nivelului de . trai al maselor, 
în înflorirea culturii .Angajindu-se 
ferm pe calea lichidării înapoierii 
moștenite de la colonialism. Repu
blica Arabă Unită Algeria Siria și 
alte state au înfăptuit în același 
timp importante transformări sb- 
cial-economice cu caracter progre
sist Au fost, puse bazele unei in
dustrii proprii, «-au efectuat refor
me agrare și naționalizări ale unor 
întreprinderi stiăine, au fost în
treprinse măsuri pentru extinderea 
sectorului de stat, pentru crearea 
de cadre naționale, valorificarea 
proprie a resurselor petroliere etc.

Pe aceeași linie, a consolidării in
dependenței si suveranității națio
nale. se înscriu și recentele a- 
corduri încheiate de guvernul Li
biei cu guvernele Angliei și S.U.A. 
pentr.u. lichidarea în cursul acestui 
ari a baZâîor. pb care cele două 
puteri occidentale Te dețin pe teJ 
ritor’itil libian.

Poporul român, prieten sincer, 
verificat al popoarelor arabe, urmă
rește cu satisfacție sucesele obținu
te de acestea pe calea lichidării 
moștenirii trecutului colonial. în 
lupta pentru dreptul de a-și ho
tărî în mod suveran destinele. îm
potriva uneltirilor imperialiste.

Sentimentele noastre de solida
ritate — manifestate ferm în 
atîtea împrejurări — sprijinul mul
tilateral acordat acestor popoare 
își au rădăcina în vechi relații de 
prietenie și stimă reciprocă. Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna pen
tru dezvoltarea acestor relații pe 
baza principiilor respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne, s-a declarat și se declară 
în favoarea unui schimb larg de 
valori materiale și spirituale.

Călăuzit de prietenia și solidari
tatea sa față de popoarele arabe, 
de cerințele generale ale păcii și 
destinderii internaționale, poporul 
nostru a adoptat o poziție clară și 
profund constructivă în problema 
conflictului din Orientul Apropiat. 
După cum se știe, încă de la izbuc
nirea acestuia, România și-a mani
festat deosebita îngrijorare față de 
evoluția evenimentelor și a subli
niat necesitatea soluționării conflic
tului corespunzător intereselor și 
drepturilor legitime ale tuturor po
poarelor din această regiune. Țara 
noastră a arătat în repetate rînduri 
că ostilitățile armate, menținerea 
stării de beligerantă, perpetuarea 
încordării nu pot servi decît 
forțelor imperialiste care ur
măresc să dezbine popoarele din a- 
ceastă parte a lumii, pentru a-și 
putea instaura mai ușor domi
nația asupra lor, pentru a 
putea exploata bogățiile acestora, 
pentru a împiedica desfășurarea cu 
succes a luptei antiimperialiste 
mondiale

România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat pe ba
za revoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967 în temeiul 
acestei rezoluții, ea a considerat și 
consideră necesar ca Israelul să-și' 
retragă neîntîrziat trupele din teri
toriile ocupate, să renunțe la 
orice pretenții teritoriale. Țara 
noastră subliniază necesitatea recu
noașterii dreptului la existență și 
integritate teritorială, la dezvoltare 
independentă și suverană a tutu
ror statelor din această zonă, pre
cum și necesitatea reglementării 
problemei refugiaților palestineni, 
ținîndu-se seama de interesele lor 
naționale. însăși desfășurarea eve
nimentelor confirmă că o asemenea 
cale răspunde intereselor funda
mentale ale popoarelor din această 
parte a lumii, poate duce la înfrân
gerea politicii imperialiste de în
vrăjbire. la asigurarea condițiilor 
de pace și înflorire economică ge
nerală. la obținerea de noi pro
grese de către popoarele arabe pe 
calea bunăstării și civilizației, la 
întărirea păcii.

cZiua internațională de solidari
tate cu popoarele arabe oferă po
porului român prilejul de a-și rea
firma sentimentele de stimă și so
lidaritate față de aceste popoare, 
dorința de a vedea realizîndu-se 
năzuințele lor legitime în lupta pen
tru consolidarea independenței na
ționale. pentru prpgres economic și 
bunăstare.

Nicolae N. LUPU

Dezvoltarea economiei
naționale în 1969

A apărut
PRESA N0ASTRA 

Revista Uniunii Ziariș
tilor din Republica So
cialistă România nr. 12 
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In Editura politică 
a apărut :

PAUL G0GEANU
Dunărea în relațiile in

ternaționale

• U. R. S. S.
MOSCOVA 24. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță. transmite : La 
Moscova a fost dat publicității comu
nicatul Direcției Centrale de Statisti
că cu privire la rezultatele defini
tive ale îndeplinirii planului de stat 
pe anul 1969. Venitul național al 
U.R.S.S a crescut anul trecut cu 6 
la sută' in comparație cu anul 1968, șe 
arată in comunicat, iar producția in

dustrială — cu 7 la sută. Productivi
tatea muncii a crescut în industrie cu 
4.8 la sută.

Comunicatul relevă că activitatea 
a numeroase întreprinderi a avut de 
suferit din cauza condițiilor clima
terice nefavorabile. N-a fost înde
plinit în întregime planul de pro
ducție la extracția de gaze naturale, 
ta producția de metale feroase, la în
grășăminte minerale, la hîrtie, ci
ment. țesături, zahăr și la alte pro
duse

Producția agricolă a fost la nive
lul mediu al ultimilor patru ani. Se 
menționează că timpul nefavorabil a 
cauzat pagube însemnate agriculturii.

aplicate, de ce nu a fost 
emis ordinul ? Iată răs
punsurile pe care le-am 
primit din partea celo.r în 
drept :

Tovarășul Ștefan Enache, 
vicepreședinte :

— Pentru noi măsurile 
aplicate unităților din ca
drul Ministerului Comerțu
lui Interior nu sînt obliga
torii ; putem să le adoptăm 
sau nu. (Dar iată ari. 12 
din H C.M 160/1967 : „Ac
tele normative care se a- 
plică în prezent întreprin
derilor de hoteluri si res
taurante din M.C.I. se vor 
aplica în continuare între
prinderilor de hoteluri si 
restaurante din subordinea 
O.N.T.". Așadar, o hotărîre 
emisă în urmă cu aproape 
trei ani nu e cunoscută 1 — 
n. n ).

— Dumneavoastră ce ați 
hotărît. ?

— Am cerut direcției de 
resort să studieze situația 
creată și să facă propuneri.

(De aici, veți vedea, în
cepe odiseea „studiilor" 
succesive)

Constantin Pîrvulescu, 
șeful direcției plan econo
mic și contabilitate :

— Nu mă pot ocupa 
singur de toate probleme
le (I?)

Și interlocutorul nostru 
ne spune că, la rîndul său, 
a trimis problema „spre 
studiu și analiză" serviciu
lui de resort

Elena Albu, șeful servi
ciului financiar >

— într-adevâr, am primit 
sarcina să studiez proble
ma, nu mi s-a spus însă 
cum să o rezolv

O adevărată reacție în 
lanț ; răspunderea este pa
sată de la unul la altul, 
astfel îneît luarea unei de
cizii de o atare importanță 
ajunge pe umerii acarului 
Păun Acesta din urmă 
este de acord să o studieze, 
dar să i se spună și cum 
să o rezolve I Și astfel, în 
locul unui act de cîteva

file, s-au întocmit note, re
ferate, adrese — un dosar 
voluminos care numără 
astăzi mai mult de o sută 
de pagini Dacă ar fi să ne 
luăm . după timpul scurs, 
după numărul hîrtiilor în- 
copciate și după cantitatea 
de cerneală consumată, ar 
trebui să admitem că. de 
fapt, O.N T -ul trebuia să 
emită nu un ordin intern, 
ci... un adevărat, cod de 
legi. Cum este explicată, 
astăzi această întîrziere ? 
Exact prin aceste nume
roase trepte ale birocra
ției i

— Eu am prezentat un

condiții, fără intervenția 
organelor de control, „stu
dierea" problemei s-ai fi 
putut lungi mult și bine 
Merită atenție faptul că. in 
vreme ce în București se 
„studia" intens îri vederea 
unui proiect ' al unei mă
suri care de mult trebuia 
să se fi transformat în fapt, 
din partea unor unități din 
provincie se primeau scri
sori in acest gen „Deoa
rece pînă la această dată 
nu ne-ați transmis ordinul 
vă rugăm a ne comunica 
dacă reducerea perisabili- 
tăților se va aplica și în 
sistema O.N.T și dacă da

Deși privim această afir
mație cu toată seriozitatea 
fapt pentru care o supunem 
analizei opiniei publice, 
avem o altă părere i «u re
feratul, s-a pierdut printre 
hîrtii. ci simțul de răspun
dere.

Dacă ordinul cu pricina 
nu a fost emis încă, totuși 
cum din noiembrie 1969 în 
rețeaua O.N.T. procentul 
perisabilităților a fost mic
șorat corespunzător ? Sîn
tem din nou la D.G H.R

— Răspunsul e simpju. 
ne declară, tovarășul Ion 
Andronache : văzînd că 
nimeni'nu întreprinde ni-

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE 
NO I SUPUS PERISABILITĂȚII!
proiect, ■ în mai multe va
riante, atît tovarășului di
rector adjunct Mihai Badiu, 
cît si tovarășului director 
Constantin Pîrvulescu, ne 
spune Elena Albu.

— N-am știut că micșo
rarea volumului perisabili- 
tăților ne privește și ■ pe 
noi, O.N.T.-ul. ne declară 
Constantin Pîrvulescu. (Da
că nu știa superiorul, cum 
și-ar. fi ; „permis" să-știe 
•subalternul 1 n.n.) Abia în. 
decembrie am aflat de la 
revizorii din Ministerul. Fi
nanțelor

E limpede ; cum era să ta 
directorul vreo măsură 
pentru a-i aduce pe sub
alternii săi la realitate, 
pentru a-i scoate din labi
rintul hîrtiilor. cînd el era 
străin de cauză ? în aceste

— de la ce dată ?" (Trustul 
„Carpați“-Brașov. 25 iulie 
1969) Și totuși. în urma 
unor asemenea întrebări 
tranșante, ia mai bine de o 
lună după aceea se făceau 
tot constatări și referate, 
studii'și proiecte...

Cu chiu cu vai (la 16 sep
tembrie 1969). pe biroul vi
cepreședintelui de resort a- 
j'.mge - în sfîrșit 1 — un 
referat al direcției plan De 
ce nu s-a luat.nici măcar în 
această situație o hotărîre 
definitivă: emițîndu-se mul! 
așteptatul ordin ? întreba
rea i-am adresat-o tovară
șului vicepreședinte Ștefan 
Enache.

- Știu eu. poate s-a ră
tăcit printre hîrtii. poate 
s-a pierdut...

mic, în ultimă instanță am 
luat totul pe răspunderea 
noastră •• unitățile din sub
ordine vor aplic,a noile pro
cente: așa. fără nici un or
din s

Toate acestea dovedesc 
ceea ce știm de multă vre
me în momentul în care 
cineva vrisa într-adevpr să 
realizeze un lucru îl poate- 
face șj fără zeci de refe
rate si avize E drept, nu 
s-a respectat, litera legii, 
dar s-a respectat spiritul ei 
Si după opinia noastră â- 
ceasta este esențialul Ac
țiunea în sine este demnă 
de toată lauda) totuși nu se 
putea lua această inițiativă 
fără să se aștepte trecerea 
a nici mai mult nici mai 
puțin decît șapte luni ?

O schiță a pagubelor în
registrate în perioadă apri
lie—noiembrie 1969 ar arăta 
astfel i în cadru) unei sin
gure subunități (restauran
tul „Rapid" din Capitală), 
la un singur produs (bere), 
într-o perioadă de numai 
șapte luni s-au pierdut 
23 394 tei (diferența dintre 
vechile și noile procente de 
pierderi) înmulțind cifra 
cu 25. numărul întreprin
derilor subordonate, obți
nem o imagine destul de 
convingătoare : 584 850 lei 
Evident, un instantaneu a- 
proximativ și parțial'pen
tru că daune asemănătoare 
apar la numeroase alte sor
timente. Asupra faptelor 
relatate am solicitat opinia 
tovarășului Ionel Dobrilă, 
orbeuror-sef adjunct de di
recție în cadrul Procuratu
rii Generale :

— După cum am văzut, 
actele no' matiye nu pot 
rezolva "le însele proble
mele concrete ale vieții, 
dacă' nu există. în acest 
sens o preocupare susținu
tă, la toate nivelurile Tre
buie să fie limpede că ile
galitate înseamnă nu nu
mai săvîrșirea unor fapte 
și acte oprite de legi, ci și 
neîndeplinirea faptelor și 
actelor la care legea obli
gă și că tergiversarea re
zolvării unor probleme în
seamnă. de fapt, nesoluțio- 
narea lor. Sîntem conștient;’ 
de faptul că luarea unei de
cizii, mai ales a uneia cu 
caracter, de generalitate, 
necesită o cercetare pro
fundă și competentă: aceas
ta nu constituie însă un 
motiv pentru ca săptămîni 
si chiar luni la rînd unele 
probleme să -amină bloca
te în faza „analizei si stu
diului” Termenele de re
zolvare fac parte integran
tă din lege și cei care nu 
te respectă trebuie să «u- 
oorte consecințele

Din nefericire, amînarea 
la riesfîrșit a rezolvării u- 
nor chestiuni care implică

un grad deosebit de răs
pundere reprezintă încă. în 
optica onora, un „stil de 
muncă" O serie de .scri
sori sosite la redacție ne 
semnalează prejudicii de 
tot. soiul pe care acest „stil 
de muncă" le generează 
oriunde si ori de cîte ori 
apare

în cazul de care ne-am 
oc ipat aici, sîntem convinși 
că fiecare din salariații ce 
s-au ferit. într-un fel sau 
altul, să ia o decizje în ve
derea traducerii în viață a 
dispozițiilor amintite, în 
propria gospodărie se com
portă complet diferit... Și 
asta, fără avize, note și re
ferate din partea altora De 
unde însă un comporta
ment cu totul opus atunci 
cînd este vorba de .avutul 
obștesc ? Răspunsul e sim
plu și paradoxal ■ tocmai 
d’n teama de răspundere, 
din dorința de a avea o „a- 
coperire" Astfel, subalter
nul așteaptă din pa-tea șe
fului ierarhic o dispoziție 
scrisă, o hîrtie cu iscăli
tură sub c.are .nu-l plouă, 
nu I ninge" în schimb, su
periorul n-a<e de unde să 
aștepte o iscălitură și a- 
tunci dispune verbal ■ ..ia 
mai vedeți. îa mai studiați. 
ia mai analizați problema" 
Și așa problema intră „în 
studiu" ’ineori pînă la ca
lende 1

Repetăm, și vom repeta 
ori de cîte ori va fi nevoie, 
că amînarea sine die a 
unor sarcini, a unor ter
mene precise, a unor hotă- 
rîri si dispoziții constituie 
un act ilegal și imoral, tot
odată. care ,<>vește in inte
resele colectivității și impli
cit ale fiecăruia dintre noi 
Nu prin amînări și eschi
vări de la datorie, nu prin 
referate și explicații se jus
tifică activitatea, ci prin 
acțiuni concrete, prompte, 
cerute de legile scrise și 
nescrise ale progresului so
cietății noastre, de sarcina 
majoră a perfecționării ac
tivității în toate domeniile 
construcției socialiste.

• R.P. BULGARIA
SOFIA 24. — Corespondentul Ager

pres, Gh. leva, transmite ; La Sofia 
a fost publicat comunicatul Direcției 
de Stat pentru informații de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri cu 
privire la dezvoltarea economiei na
ționale a R P Bulgaria pe anul 1969. 
După date preliminare, venitul na
țional a sporit în comparație cu anul 
1968 cu 7.7 la sută, aproape 90 la 
sută din această creștere fiind re
zultatul creșterii productivității so
ciale a muncii. Au fost investite 2.5 
miliarde leva, majoritatea lor fiind 
folosite la terminarea obiectivelor cu 
scadență. Volumul producției indus
triale este cu 10 la sută mai mare 
decît cel din 1968

Datorită unor măsuri suplimenta
re, consecințele negative ale condi-. 
țiilor nefavorabile de climă au fost 
parțial eliminate. Producția agricolă 
totală a fost cu 2 la sută mai mare 
decît în 1968. Cantitatea insuficientă 
de furaje obținută în 1968 a avut re
percusiuni asupra șeptelului, care la 
vite cornute mari a scăzut cu 3,3 la 
sută, la oi cu 4,5 la sută și la porcine 
cu 8.1 la sută.

Comunicatul arată că populația 
Republicii Populare Bulgaria la sfîr- 
șitul anului trecut, după date preli
minare. a atins 8 472 000.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 ianuarie a.c. In țară : 
Vremea continuă să se încălzească. 
Cerul va fi variabil mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales șub formă de burniță și ploaie, 
mai_ frecvente în jumătatea de vest 
a țării Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 4 grade, local 
mai coborîtt la începutul intervalu
lui iar maximele vor ostila între 2 
și 10 grade Ceață locală In Bucu
rești ; Vremea continuă să se încăl
zească ușor Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit, favorabil burniței si 
ploii slabe Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață.

meroa.se
zile.de
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NIGERIA

Situația refugiațiior

ORIENTUL APROPIAT
© RAIDURI ALE AVIAȚIEI EGIPTENE ÎN SINAI • PRECI
ZĂRILE DEPARTAMENTULUI DE STAT CU PRIVIRE LA 

CERERILE DE ARMAMENT ALE ISRAELULUI
CAIRO. — Un comunicat militar 

publicat la Cairo anunță că aviația 
egipteană a întreprins 4 raiduri. Pri
mul raid, întreprins în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, a avut drept 
țintă instalațiile militare israeliene 
din jurul orașului El Arish, cel mai 
mare centru populat din Peninsula 
Sinai, aflată sub ocupație israeliană. 
După ce avioanele au 
bele, fără a întîmpina 
tență, s-au reîntors la 
pierderi — precizează 
Celelalte 3 atacuri au 
țintă instalațiile militare 
din regiunea El Chatt, situată la sud 
de Canalul de Suez. In comunicat se 
arată că „avioanele egiptene de bom
bardament escortate de aparate de 
vînătoare au reușit să pătrundă în 
dispozitivul de apărare israelian fără 
a întîmpina rezistență și au bombar
dat cu precizie instalațiile militare".

TEE AVIV. — Un purtător de cu- 
vînt militar israelian, citat de agen
ția France Presse, a confirmat raidul 
întreprins de aviația egipteană vineri 
noaptea, declarînd că „bombele au 
fost lansate asupra împrejurimilor 
orașului El Arish fără a provoca pa
gube materiale". Tn același timp, 

relevat că 
vineri 

impor- 
dată » 
situată 

de Ca-

lansat bom- 
vreo rezis- 

baze fără 
comunicatul, 

avut drept 
israeliene

portului israelian Eilath din Golful 
Akaba, s-a anunțat într-un comuni
cat oficial transmis de postul de ra
dio Tel Aviv. In urma exploziei, 15 
persoane și-au pierdut viața, iar alte 
35 au fost rănite.

Comunicatul nu 
exploziei.

WASHINGTON 
Cererile Israelului 
unui număr mai mare de avioane mi
litare din Statele Unite rămîn, în 
continuare. în atenția S.U.A., a de
clarat vineri purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat, Robert Mc
Closkey El a refuzat să precizeze 
însă dacă guvernul S.U.A. acordă a- 
cestei probleme o mai mare urgen
ță, ca rezultat al livrărilor de arme 
franceze către Libia.

precizează cauzele

24 (Agerpres). — 
de achiziționare a

Demonstrație 
populației dintr-o 
regiune eliberată 
a Vietnamului de 
sud împotriva ma
sacrului săvîrșit 
de trupele ame
ricane la Song My

rămîne
LAGOS 24 (Agerpres). — Crucea 

Roșie nigeriană are în grija sa în 
momentul de față peste 600 000 de re
fugiați — anunță un comunicat dat 
publicității la Lagos de guvernul fe
deral al Nigeriei. Potrivit declarații
lor făcute de reprezentanții Crucii 
Roșii nigeriene, aceasta ar avea ne
voie de aproximativ 2 000 tone de 
alimente săptămînal pentru a putea 
veni în ajutorul populației aflate în
tr-o situație dramatică după înde
lungatul război civil. In acest scop, 
guvernul federal nigerian a alocat 
1 000 000 lire pentru procurarea 
hranei și medicamentelor necesare 
refugiaților.

în același timp, tn capitala nigeria
nă au sosit primele avioane trans
ported ajutoare trimise de UNICEF 
(Fondul O.N.U. pentru copii), de Co-

gube materiale". în 
purtătorul de cuvînt a 
raidul aviației egiptene de 
noaptea constituie o acțiune 
fantă, întrucît pentru prima 
fost bombardată o localitate 
la o distanță atît de mare 
naiul de Suez (156 kilometri).

Pe de altă parte, un comunicat 
militar transmis de postul de radio 
Tel Aviv confirmă raidurile efec
tuate de aviația egipteană asupra 
unor regiuni situate pe malul răsă
ritean al Canalului de Suez, mențio- 
nînd însă că ele nu și-au atins ținta.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la operațiunea împotriva 
insulei Shadwan, într-un interviu a- 
cordat televiziunii, generalul Moshe 
Dayan, ministrul apărării al Israe
lului, a afirmat că aceasta, ca și alte 
raiduri ale forțelor israeliene împo
triva R.A.U., „constituie unul din 
elementele unei campanii generale de 
avertizare a Egiptului". Ei a subli
niat că o asemenea* campanie „pen
tru a fi semnificativă nu trebuie să 
fie constituită din acțiuni dispersate, 
ci dintr-o serie de acțiuni impor
tante".

★

Un autocamion încărcat cu muniții 
și explozivi a sărit în aer în rada

Noi execuții la Bagdad
BAGDAD. — După cum transmite 

agenția U.P.I., sîmbătă au fost exe
cutate încă două persoane acuzate 
da participare la recenta tentativă 
de lovitură de stat din Irak. „Tribu
nalul special" și-a sistat temporar 
activitatea.

mitetul Internațional al Crucii Roșii, 
precum și de diverse țări.

Cu toate acestea, situația maselor 
de oameni care și-au părăsit locuin
țele în cursul războiului, refugiindu- 
se în junglă sau supraaglomerînd o 
serie de orașe ca Port Harcourt, Aba, 
Owerri, continuă să fie foarte grea, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse. în orașul Owerri, ul-’ 
tima capitală a fostei Biafre, s-au 
adunat peste 1 milion de refugiați. 
în junglă se mai află încă mii de 
copii scheletici, bolnavi și înfometați. 
Mulți dintre ei s-au rătăcit de părin
ții lor în cursul exodului din satele 
natale.

Citind surse oficiale de la Lagos, 
agenția Reuter anunță că unitățile 
celei de-a treia divizii federale au 
fost retrase din provincia Orlu, si
tuată pe fostul teritoriu biafrez. 
Agenția amintește că trupele acestei 
divizii au fost acuzate, în urma dez
văluirilor unor ziariști, de excese re
petate împotriva populației ibo din 
sectoarele Orlu și Owerri. Unitățile 
acestei divizii au fost înlocuite cu 
trupe aparținînd primei și celei de-a 
doua divizii, considerate drept ele
mentele cele mai disciplinate ale ar
matei nigeriene.

LONDRA 24 (Agerpres). — La Lon
dra a fost dat publicității sîmbătă, 
sub forma unei „Cărți Albe", rapor
tul lordului Hunt, care a vizitat re
cent Nigeria în calitate de trimis 
special al primului ministru britanic, 
Harold Wilson. în raport Hunt recu
noaște că situația actuală și situația 
în perspectivă rămîne „critică", cu 
atît mai mult cu cît numeroși refu
giați continuă să se afle în junglă, 
unde sînt lipsiți de o alimentație 
normală.

Pe de altă parte, raportul deplîn- 
ge starea de indisciplină care a cu
prins un număr de soldați, ca urma
re a victoriei lor asupra Biafrei, 
soldați care continuă să se afle în 
regiunile unde încă se mai desfășoară 
lupte sporadice.
OJUKWU A OBȚINUT AZIL 

POLITIC ÎN REPUBLICA 
COASTA DE FILDEȘ

ABIDJAN 24 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Coasta de Fildeș a 
dat publicității un comunicat oficial 
în care anunță că a hotărit să a- 
corde azil politic generalului Odu- 
megwu Ojukwu, fostul lider biafrez, 
care se află în prezent la Abidjan. 
Potrivit comunicatului, autoritățile 
nu au impus lui 
fel de restricții în 
tății de deplasare, 
să desfășoare orice 
pe teritoriul țării.
publicității la Abidjan precizează că 
teritoriul Coastei de Fildeș nu vă 
servi ca bază de subversiune împo
triva nici unei țări.

Ojukwu nici un 
privința posibili- 
dar i-au interzis 
activitate politică 
Comunicatul dat

că- 
an- 
re- 
u- 

in-

CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA NICOLAE 
POPOVICI

de-
68 

se- 
a-

agențiile de presă transmit

Scrisoarea adresată

de IV. Brandt lui W. Stoph
BONN 24 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția D.P.A., cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, a 
adresat la 22 ianuarie președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, Willi Stoph, o scrisoare în 
care propune ca guvernele celor două 
state germane „să înceapă tratative 
asupra schimbului de declarații pri
vind renunțarea la folosirea forței", 
în scrisoare se spune î „Aceste tra
tative, ce urmează a fi duse pe baza 
principiului nediscriminării, ar tre
bui să ofere prilejul unui larg schimb 
de păreri cu privire la reglementarea 
tuturor problemelor în suspensie, 
existente între statele noastre, prin
tre care și aceea a relațiilor bazate 
pe egalitate în drepturi". Cancela
rul consideră că, la tratative, „fie
care parte trebuie să-și poată pre
zenta toate părerile, propunerile, 
principiile și proiectele ce i Se par 
juste". în opinia sa, desfășurarea 
convorbirilor și tratativelor nu ar

Dezvoltarea schimburilor
comerciale internaționale

trebui condiționată de stabilirea vre
unui termen precis. Declarînd că „gu
vernul federal este oricînd dispus să 
înceapă tratativele", cancelarul îl in
formează pe președintele Consiliului 
de Miniștri că pentru o primă con
vorbire, în cadrul căreia poate fi 
hotărîtă începerea și acordul de con
tinuare a tratativelor, a fost desem
nat ca reprezentant al R.F.G. Egon 
Franke, ministrul federal pentru re
lațiile intergermane.

★
BERLIN 24 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. transmite că scrisoarea can
celarului R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, în care se declară că guver
nul vest-german este gata să încea
pă tratative cu guvernul R. D. Ger
mane, a fost remisă la Berlin. „După 
cum a aflat A.D.N. — se spune în 
telegrama agenției — scrisoarea nu 
conține nici o părere despre proiec
tul de tratat prezentat de R. D. Ger
mană, care nu este nici măcar men
ționat".

Agenția apreciază în continuare că 
„în scrisoarea cancelarului federal 
Brandt nu pot fi găsite nici propu
neri constructive proprii în problema 
hotărîtoare a stabilirii de relații nor
male între R.D.G. și R.F.G. pe baza 
egalității în drepturi și a dreptului 
internațional, deși se știe că o nor
malizare a relațiilor între cele două 
state germane necesită recunoașterea 
R. D. Germane pe baza dreptului in
ternațional".

| O veche 
spune că în

I de demult în
I și-au găsit sălaș „trei
1 surori ale Răului" — 
| sărăcia, ignoranța și 

boala. „Cele trei su-
I rori" au dăinuit multe 
I secole pe pâmîntul 

Persiei, provocînd ne-
| numărate suferințe.

Astăzi ele sînt iz- 
' gonite din locurile un- 
| de au stat atîta vre

me aciuate. Bătălia 
I pentru alungarea lor 
, a fost declanșată în 
’ urmă cu șapte ani, la 
' 6 Bahman 1431, după 

calendarul iranian, a- 
dică la 26 ianuarie 
1963.

Un vast program de 
înnoiri economice și 
sociale (conceput Ini
țial în șase puncte și 
completat ulterior cu 
încă șase), inițiat de 
șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, a fost 
supus unui referen
dum popular. Progra
mul cuprinde o serie 
de reforme care vi
zează întreaga viață 
economică și socială : 
desființarea marii pro
prietăți funciare și îm
proprietărirea țărani
lor, naționalizarea pă
durilor și resurselor 
de apă, acordarea de 
drepturi femeilor, li
chidarea analfabetis
mului, industrializarea 
țării, reconstrucția re
giunilor urbane și ru
rale., reorganizarea ad
ministrației de stat și 
a învățămîntului. Co- 
vîrșitoarea majorita
te a cetățenilor au pri
mit cu bucurie și în
credere acest pro
gram sancționîndu-1 
prin votul lor. Așa 
s-a născut revoluția de 
la 6 Bahman sau „re
voluția albă", cum i se 
mai spune.

Drumul parcurs de 
Iran tn acești șapte

I

I

ani este marcat de în
semnate realizări, care 
deschid perspective 
încurajatoare. Cel de 
al patrulea plan cin
cinal, început la 21 
martie 1968, a fixat 
coordonatele unui am
plu program de creș
tere a economiei, a 
rui înfăptuire a 
gajat importante 
surse materiale și 
mane. Ponderea 
dustriei în cadrul eco
nomiei este în conti
nuă creștere. Inves-

tițiile în construcția 
de obiective indus
triale în primul semes
tru al acestui an 
pășesc valoric cu 
la sută pe cele ale 
mestrului întîi al 
nului trecut. Se nasc 
ramuri noi industria
le necunoscute înain
te ; între ele, siderur
gia se afirmă pe zi ce 
trece. Darea în func
țiune a oțelăriei de 
lingă Isfahan, și apoi 
a celei de la Shiraz, 
vor acoperi o parte din 
consumul intern de la
minate, utilizate pe 
scară largă în cons
trucții și industrie. U- 
zina de tractoare, de 
lîngă Tabriz, construi
tă în cooperare cu Ro
mânia, va contribui la 
dezvoltarea agricul
turii.

Pe teritoriul Iranu
lui au apărut, de alt
fel, în ultimii ani nu
meroase unități in
dustriale — rafinării, 
uzine de mașini unel
te, de motoare Diesel, 
tractoare, fabrici de 
îngrășăminte azotoa- 
se, baraje șl hidro-

centrale, uneie termi
nate, altele în stadiu 
de construcție.

Un ritm deosebit de 
ridicat cunoaște pe
trochimia, care bene
ficiază de imense re
surse de , materii 
prime. Celor trei 
complexe petrochimi
ce construite la Aba
dan, în insula Kharg 
și la Shahpour li se 
vor adăuga în viito
rii ani alte unități 
pentru construcția că
rora s-au alocat in
vestiții însemnate.

Tn Iran se conside
ră, pe bună dreptate; 
că înaintarea pe ca
lea progresului este 
de neconceput fără o 
dezvoltare corespun
zătoare a învățămîn- 
tului, care trebuie să 
asigure cadrele de 
specialiști autohtoni, 
atît de necesari 
nomiei. De un 
ecou s-a bucurat 
area așa-numitei 
mate a științei", 
duce o bătălie pașni
că, încununată de suc
cese, împotriva nești- 
inței de carte. Succe
se obține și „armata 
sanitară", organism în
sărcinat cu eradica
rea unor focare de boli 
infecțioase, cu pro
pagarea normelor i- 
gienei în păturile cele 
mai largi ale popu
lației.

Iranienii socotesc 
toate acestea doar un 
început. Mai rămîn, 
desigur, foarte multe 
de făcut. Urmările se
colelor de sărăcie și 
ignoranță nu pot fi în
lăturate peste noapte. 
Realizările obținute 
pînă acum sînt însă 
o confirmare a posi
bilităților largi pe care 
le-a deschis progra
mul de reforme de Ia 
6 Bahman pentru dez
voltarea economică și 
socială a Iranului.

MOSCOVA — „Problema numărul 
unu a continentului nostru — asi
gurarea securității europene — este 
strîns legată de extinderea în con
tinuare a relațiilor comerciale, eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
state, îndreptată spre dezvoltarea co
laborării politice în această regiune 
a lumii — scrie ziarul sovietic „Iz
vestia". Pe plan european se întă
rește convingerea că progresul aces
tei colaborări constituie un mijloc 
autentic pentru consolidarea păcii în 
Europa.

Exemplul legăturilor comerciale 
sovieto-italiene este grăitor în acest 
sens... In perioada ultimului acord 
comercial pe patru ani, volumul 
schimburilor sovieto-italiene s-a ri
dicat la suma de 1,5 miliarde ruble, 
adică de 1,7 ori mai mult decît în 
perioada acordului încheiat pe anii 
1962—1965. Demn de reținut este a- 
cordul încheiat în decembrie 1969 cu 
firma italiană „ENI“, cu privire la 
livrarea către Italia, în decurs de 20 
de ani, a unei cantități de peste 100 
miliarde metri cubi gaze naturale. 
Uniunea Sovietică va achiziționa, în 
schimb, țevi și utilaje pentru con
ductele de transportare a gazelor. 
Suma totală a acestui contract se 
ridică la aproape 3 miliarde de do
lari.

Zilele trecute, la Moscova, au fost 
încheiate cu succes tratativele bila
terale, în urma cărora s-a semnat 
noul acord comercial pe termen lung. 
Documentul stipulează o nouă inten
sificare a relațiilor comerciale și e- 
conomice ale celor două țări, con
stituind totodată o reafirmare a am
plelor posibilități ale comerțului eu
ropean. care poate și trebuie să ser-

vească cauzei asigurării securității pe 
continent".

BONN. — Janusz Burakiewicz. mi
nistrul comerțului exterior al R. P. 
Polone, care se află în prezent la 
Bonn pentru tratative economice, a 
avut vineri o întrevedere cu Karl 
Schiller, ministrul economiei al R. F. 
a Germaniei, și cu Walter Scheel, mi
nistrul de externe al acestei țări.

La Dusseldorf s-au deschis, la 24 
ianuarie, „Zilele economice polone
ze", organizate de Camera de comerț 
exterior a R-P. Polone și de Camera 
de comerț și industrie din Dussel
dorf. în cadrul acestor manifestări, 
25 de întreprinderi de stat poloneze 
vor prezenta pînă la 1 februarie prin
cipalele ramuri ale industriei polo
neze.

PARIS. — Lîcezar Avramov, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al comerțului ex
terior al R.P. Bulgaria, și Valery 
Giscard d’Estaing. ministrul econo
miei și finanțelor al Franței, au sem
nat vineri un acord comercial pe ter
men lung (1970—1974). A fost sem
nat, de asemenea, un protocol cu 
privire la schimbul de mărfuri pe 
anul 1970. Cele două țări își acordă 
reciproc clauza națiunii celei mai fa
vorizate într-o serie de operațiuni și 
activități comerciale.

TIRANA 24 (Agerpres). — La Ti
rana au luat sfîrșit tratativele din
tre Camera de comerț a R. P. Al
bania și Camera de comerț și in
dustrie din Atena, în urma cărora 
s-a semnat un acord cu privire la 
schimburile de mărfuri pe anul 1970.
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LA STAREA UNIUNII

REACȚII IN CONGRESUL AMERICAN 
LA MESAJUL CU PRIVIRE

Atentat Ia Freetown. 0 
persoană a fost ucisă, iar alta rănită, 
de focuri de armă trase de un necu
noscut care a pătruns în sediul de la 
Freetown al ziarului Partidului Popu
lar, formațiune politică de opoziție din 
Sierra Leone, Autorul acestui atentat 
a reușit să fugă. Agenția France 
Presse, menționează că atentatul a 
provocat o. vie emoție la Freetown. 
Forțe ale poliției au fost plasate în 
jurul reședinței primului ministru, iar 
circulația pe arterele principale ale 
orașului a fost interzisă.

23 000 de mineri belgieni 
din bazinul carbonifer Limbourg, care 
au întrerupt lucrul în urmă cu peste 
trei săptămîni, au declarat că nu se 
vor întoarce la locurile lor de muncă 
înainte de a le fi satisfăcute revendi
cările. Vineri ei au blocat toate intră
rile minelor din Winterslag, Water- 
schei și Zolder. împotriva greviștilor 
a fost folosit un pluton de 150 de 
polițiști, care a operat mai multe ares
tări. în urma incidentelor care s-au 
produs au fost răniți mai mulți mun
citori.

La Djakarta au avut loc 
noi demonstrații. Vineri> Peste 
3 000 de studenți au străbătut străzile 
principale ale Djakartei într-un marș 
de protest împotriva politicii economi
ce a autorităților. Detașamente întă
rite ale poliției, precum și trupe de 
la garnizoana din Djakarta, au inter
venit pentru a-i împrăștia pe demon
stranți.

Primul tractor românesc 
din seria „U-650-M",cea mai 
recentă creație a colectivului Uzinei 
de tractoare din Brașov, a fost prezentat 
la Expoziția internațională de mașini 
agricole și traotoare de la Amsterdam. 
Tractorul, precum și celelalte mașini 
agricole românești expuse în cadrul a- 
cestei expoziții au stîrnit un viu interes 
în rîndul numeroșilor vizitatori ai ex
poziției.

„Guvernul francez aPrecia- 
ză că va fi posibilă retragerea trupelor 
de intervenție din Ciad în cursul a- 
cestui an, eventual în luna iulie", a- 
nunță agenția France Presse, citînd 
surse autorizate.

Partidul Comunist din 
S.U.A. a dat publicității o 
declarație în legătură cu greva 
celor 150 000 de muncitori ai societății 
„General Electric", subliniind că „ma
rile corporații vor să folosească această 
grevă pentru a obține adoptarea legii 
cu privire la arbitrajul obligatoriu, în 
vederea lichidării în acest fel a drep
tului fundamental al oamenilor mun
cii — dreptul la grevă".

Amestecul C.I.A. în Bolivia. Pentru Prima oară’ un suven» 
bolivian a recunoscut oficial amestecul serviciilor secrete americane (C.I.A.) în 
această țară. Ministrul de interne, colonelul Juan Ayoroa, a anunțat vineri pe 
reprezentanții presei că unii funcționari ai ministerului pe care-1 conduce aveau 
legături cu o rețea a C.I.A. care, încă în urmă cu doi ani, instalase o centrală 
de interceptare a convorbirilor telefonice într-un cartier central din La Paz. 
Guvernul a desemnat o comisie de anchetă. Colonelul Ayoroa a recunoscut că 
declarațiile făcute în 1968 de fostul ministru de interne în guvernul președin
telui Rene Barrientos, Antonio Arguedas, privind activitățile serviciului de spio
naj nord-american în Bolivia, erau adevărate. La timpul respectiv, președintei® 
Barrientos calificase aceste declarații drept „pură invenție".

Edvard Kardeli, membru ai 
Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a fost decorat de președintele Tito cu 
cea mai înaltă distincție a acestei țări
— Ordinul Marea Stea a Iugoslaviei
— cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 
de ani, pentru activitate revoluționară 
îndelungată și contribuția sa la con
struirea socialismului în Iugoslavia.

Huyn Thien Thu, membru 
al Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, reprezentant în F.N.E. al 
secției budiste Hao Hao, și-a pierdut 
viața în cursul unui bombardament al 
aviației americane asupra unei regiuni

centrale a Vietnamului de sud,.anunță 
agenția „Eliberarea". Comitetul Cen
tral al F.N.E. a declarat doliu în 
rîndurile mișcării forțelor patriotice 
sud-vietnameze.

Elvis Priesley a fost de
cretat cel mai imn cîntăreț 
de muzică ușoară al anului, 
pe baza unei anchete efectuate do 
publicația britanică „Musical Express" 
în rîndul cititorilor săi. îi urmează 
cîntăreții englezi Tom Jones și Cliff 
Richard. Dintre grupurile vocale, po 
locul întîi se situează formația „Bea
tles", urmată de „Rolling Stones" și 
de „Beach Boys".

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Mesajul cu privire la Starea Uniunii, 
prezentat de președintele Nixon în 
fața celor două Camere ale Congre
sului american, a provocat reacții 
diferite în rîndul membrilor organu
lui legislativ din S.U.A. In timp ce 
reprezentanții partidului republican 
au salutat mesajul și propunerile 
prezentate de președinte. în rîndul 
senatorilor democrați el nu a fost 
primit cu prea mult entuziasm. A- 
gențiile de presă relatează că demo
crații nu au avut nimic împotriva a- 
cestui prim mesaj al președintelui 
Nixon, dar și-au exprimat dezamăgi
rea că el este lipsit de precizări. Se
natorii democrați Mike Mansfield și 
Henry Jackson au subliniat că pre
ședintele s-a mărginit să facă doar 
declarații generale, fără a prezenta 
programe concrete pentru reglemen
tarea celor mai stringente probleme 
cu care sînt confruntate Statele Uni
te. Liderul majorității democrate din 
Camera Reprezentanților, Carl Al
bert, a arătat că mesajul „nu a făcut 
o apreciere realistă a problemei nu
mărul unu — situația economiei na
ționale". Președintele, a arătat vor
bitorul, a ignorat criza locuințelor, 
degradarea orașelor și șomajul în 
creștere, care nu prevestesc nimic

bun. La rîndul său, senatorul demo
crat Ralph Yarborough (Texas) a cri
ticat mesajul, deoarece el nu aduce 
nimic nou în politica S.U.A. față de 
Vietnam. Discursul președintelui 
Nixon, a arătat senatorul Yarbo
rough, lasă să se întrevadă puține 
speranțe de încetare a acestui război

★
Senatul S.U.A. a adoptat vineri un 

proiect de lege privind combaterea 
crimei organizate în Statele Unite. 
El stipulează mărirea termenelor de 
detenție, mergînd pînă la 30 de ani, 
în cazul criminalilor recidiviști sau 
al conducătorilor unor organizații 
criminale, cum sînt „Mafia" și „Cosa 
Nostra", măsuri îndreptate împotri
va infiltrării membrilor „sindicatelor 
crimei", în special ai Mafiei, în acti
vitatea economică.

★
Tot vineri, președintele Nixon l-a 

primit pe primarul capitalei ameri
cane, Walter Washington, cu care a 
discutat problema combaterii crimi
nalității. După întîlnire, primarul 
Washingtonului a declarat presei că 
propunerile sale, între care și spori
rea efectivelor forțelor de poliție 
locale pînă la nivelul de 5 100 de 
oameni, au obținut sprijinul șefului 
statului.

BONN 24 (Agerpres). — Sicco 
Mansholt, vicepreședinte al Comisiei 
Pieței comune, care se află într-o 
vizită oficială în Republica Federală 
a Germaniei, a declarat la Hanovra, 
în fața unui auditoriu format din a- 
proximativ 1 000 de agricultori vest- 
germani, că într-un viitor apropiat 
va supune Consiliului ministerial al 
Pieței comune o nouă versiune a pla
nului său cu privire la restructura
rea agriculturii „celor șase".

Mansholt a relevat că. în noua 
versiune a planului său, va ține sea
ma de observațiile ce i-au fost îna
intate de diferite asociații țărănești 
din țările membie ale Pieței comune.

După cum se știe, planul lui Man
sholt prevede lichidarea masivă a 
gospodăriilor țărănești mici și mijlo
cii, precum și a terenurilor destinate 
agriculturii. Elaborat pentru o peri
oadă de 10 ani (1970—1980), planul 
include, de asemenea, reducerea cu 
5 milioane a persoanelor angajate în 
agricultură. El a fost primit cu osti
litate de către majoritatea populației 
agricole din Piața comună. Tn Fran
ța, Italia și R.F.G. s-au desfășurat 
puternice acțiuni demonstrative, ce- 
rîndu-se guvernelor să respingă a- 
cest plan. însuși autorul planului a 
fost huiduit luna trecută cu prile
jul unei vizite efectuate la Hamburg, 
unde a fost împiedicat să ia cuvîntul 
de protestele a circa 3 000 de țărani

Parlamentul turc s-a în
trunit într-o ședința secretă 
pentru a dezbate acordurile dintre 
Turcia și S.U.A. privind cooperarea 
militară.

în relațiile dintre Mexic și Cuba nu există nici un 
fel de probleme pendinte,a declarat Luis Echeverria Alvarez, can
didatul Partidului revoluționar instituțional de guvemămînt pentru alegerile 
prezidențiale ce vor avea loc vara aceasta în Mexic. „Ne vom strădui să ame
liorăm legăturile economice și culturale cu Cuba", a subliniat el, luînd cuvîntul 
la o conferință de presă organizată pentru ziariștii străini acreditați la Ciudad de 
Mexico.

COMEMORAREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA
LA HEIDELBERG

Sindicatele italiene demască
acțiunile arbitrare 

ale patronatului
ROMA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Cele 
trei mari centrale sindicale italiene 
- C.G.I.L., C.l.S.L. și U.I.L. - au 
adresat președinților Camerei depu- 
taților și Senatului, precum și pri

BONN 24. — Cores
pondentul Agerpres, 
M. Moarcăș, transmi
te : La Heidelberg, o- 
rașul în care a înce
tat din viață Alexan
dru Ioan Cuza și un
de, la 24 ianuarie 1969, 
a fost dezvelită o pla
că comemorativă 
clădirea hotelului „Eu- 
ropenischer Hof", ce a 
găzduit pe domnitorul 
român în ultimele sa
le zile, a avut loc o 
reuniune la care au

pe

participat personalități 
marcante ale vieții pu
blice universitare și 
culturale din localita
te. ziariști. Ministrul 
culturii al landului Ba- 
den-Wurtemberg, prof, 
dr. Hahn, rectorul U- 
diversității din Heidel
berg, prof. dr. Conze, 
primarul general al o- 
roșului, dr. Zundel, 
prorectorul Universi
tății din București, 
prof. dr. Boris Cazacu. 
precum și ambasadorul

României la Bonn, 
Constantin Oancea, au 
evocat în cuvîntările 
rostite cu acest prilej 
personalitatea lui Ale
xandru Ioan Cuza, 
domnitorul Unirii, și 
relațiile bogate in tra
diții dintre străvechea 
universitate din Hei
delberg și oamenii de 
cultură români.

Rectorul Universită
ții a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților ro
mâni.

taților și Senatului, precum i. 
mului ministru și ministrului mun
cii scrisori referitoare la măsurile 
întreprinse de patronat împotriva 
participanților la grevele din toamna 
și iarna anului 1969. în scrisori se 
arată că secretariatele sindicatelor 
dispun de documentații potrivit că
rora aproximativ 10 000 de muncitori, 
activiști și conducători sindicali au 
fost afectați de măsurile luate de 
patronat. Denunțurile împotriva 
participanților la mișcările revendi
cative dovedesc încă o dată că în 
[talia „supraviețuiesc norme penale 
și criterii de interpretare a legilor 
incompatibile cu constituția țării", 
subliniază scrisorile. C.G.I.L., C.l.S.L 
și U.I.L. își exprimă speranța că 
factorii de răspundere vor întreprin
de acțiunile necesare pentru a se 
pune capăt neliniștii oamenilor 
muncii.

Ministrul afacerilor interne ur-

mează să răspundă marți interpelă
rilor adresate în Senat în legătură 
cu arestările operate în rîndul ce
tățenilor în cursul acțiunilor sindi
cale din toamna anului trecut.

★
Ministrul muncii al Italiei, Carlo 

Donat-Cattin, a examinat într-o con
ferința de presă perspectivele eco
nomiei țării după „toamna sindicală 
fierbinte". El a menționat, între al
tele, că pentru a face ca economia 
italiană să corespundă obiectivelor 
dezvoltării, creării de noi locuri de 
muncă, ca și necesității lichidării 
dezechilibrului dintre sectoarele de 
producție trebuie oprită „fuga" 
capitalurilor in străinătate și dusă 
o politică selectivă de acordare a 
creditelor și investițiilor, concomi
tent cu intervenții corespunzătoare 
asupra dinamicii prețurilor.

Președinția Consiliului de Miniștri 
a dat publicității o notă în legătură 
cu declarațiile ministrului muncii, 
în care se spune că acesta a mers, 
în conferința sa de presă, „mult mai 
departe decît sectoarele aflate în 
competența sa“.
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