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1969-AN HOTARITOR
AL CINCINALULUI

Angajamente pentru depășirea planului anual
de dezvoltare a economiei naționale

Continuăm publicarea angajamentelor privind de
pășirea planului de dezvoltare a economici naționale 
pe anul 1969, ca răspuns Ia chemarea la Întrecere 
adresată de conferințele de partid ale municipiului 
București și județului Timiș, de institutele de cerce
tări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei.

in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, organizațiile județene de partid și consiliile știin
țifice ale institutelor de cercetări și proiectări se an-

gajează să depășească sarcinile stabilite pentru anul 
1969, In vederea realizării unei importante producții 
industriale suplimentare, ridicării eficienței econo
mice a activității întreprinderilor, creșterii produc
ției agricole, măririi rentabilității întreprinderilor 
agricole de stat și a celor de mecanizare a agricultu
rii, sporirii aportului științei la dezvoltarea econo
miei naționale.

BRAȘOV ARGEȘ INSTITUTUL DE
0 CU 300 MILIOANE LEI VA FI DEPĂȘIT 

PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE INDUS
TRIALE 0 PESTE PREVEDERI : 100 MILIOA
NE LEI MĂRFURI EXPORTATE 0 LA 40 DE 
PRODUSE SE VA SCURTA PERIOADA DE 
ASIMILARE CU 1—3 LUNI 0 PRIN AUTO- 
UTILARE VOR FI REALIZATE 320 MAȘINI Șl 
UTILAJE 0 1 800 TONE METAL ECONOMI
SIT 0 BENEFICII SUPLIMENTARE DE 80 MI
LIOANE LEI 0 COOPERATIVELE AGRICOLE 
VOR LIVRA SUPLIMENTAR : 3 000 TONE LE
GUME, 3 000 TONE CARTOFI, 4 500 TONE 
SFECLA DE ZAHÂR, 10 000 HL LAPTE, 300 
TONE CARNE, IAR ÎNTREPRINDERILE A- 
GRICOLE DE STAT: 350 TONE CEREALE, 
1 400 TONE CARTOFI, 3 400 HL LAPTE DE 
VACA, 170 TONE CARNE Șl 1 MILION 
OUA.Făcînd bilanțul activității economice, conferința organizației județene de partid Brasov a dat o înaltă apreciere chemării la întrecere, lansată de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș și se angajează în fata

(Continuare în pag. a III-a)

UN VAST DOMENIU AL CONLUCRĂRII DINTRE

Stabilirea variantei
optime a programului

Intensificarea preocupărilor legate de organizarea științifică a producției și a muncii — sarcină de bază a actualei etape de dezvoltare — presupune reconsiderarea și folosirea multitudinii factorilor ce pot contribui la buna gospodărire și utilizare a resurselor materiale și umane ale economiei naționale, tn cadrul a- cestora. un loc important îl ocupă activitatea științifică urmărind asimilarea si introducerea moderne si eficiente de și control a producției în deri. Printre colectivele tare preocupate de această se numără și Centrul de conomic și cibernetică ___________Recent, acesta a livrat uneia dintre marile întreprinderi bucureștene — Uzinele „23 August" — primul „program de producție" din țara noastră obținut integral cu ajutorul calculatorului electronic. Unele detalii menite să contureze însemnătatea unor atari preocupări a adus, în cadrul unei convorbiri, prof. dr. Nicolas Racoveanu, directorul Centrului :„încadrată sferei mai largi a cercetărilor operaționale munca științifică legată de obținerea cu ajutorul calculatoarelor a unor „programe de producție optime", pentru diversele sectoare de activitate umană, constituie astăzi, pe plan mondial, o direcție de searfiă a cercetărilor. în cadrul utilizărilor ..calculului automat". Cu performantele lor spectaculoase. • .mașinile electronice de calcul actuale permit surprinderea aproape integrală a multitudinii factorilor și aspectelor complexe și variabile ce intervin în efectuarea diferitelor activități, asigurînd în același timp alegerea, din aceste nenumărate posibilități, a variantei de desfășurare optime, cea mai corespunzătoare condițiilor date (legate de utilare, nivel de pregătire a muncitorilor, caracterul comenzilor etc.), a planului de acțiune cel mai eficient. Si chiar dacă în prezent elaborarea unor asemenea programe destina*" producției, industriei mai ales, se află încă în stadii incipiente experimentările fiind încă în curs, sub diverse aspecte — utilitatea lor pentru activitatea uzinelor și fabricilor' se prevestește a fi apre-mbii.'i Cu atît. mai mult, cu cît astfel d? perfecționări ale planificării activității (privind utilizarea rnimcitori'ni utilajelor, materiilor orime spatiilor productive) se realizează în condițiile accentuării automatizării

metodelor conducere întreprinde cerce- problemă calcul e- economică.

producției și nu- presupun de regulă investiții mari, reorganizări ale secțiilor. sau stagnări, fie si temporare, ale producției.Abordarea de către colectivul nostru a unor asemenea teme reprezintă un început de înscriere a specialiștilor proprii pe orbita unor preocupări majore ale științei și tehnicii mondiale. Pe de altă parte, faptul că ele au fost incluse în planul nostru de activitate și ca urmare a diferitelor solicitări concrete primite din partea unora dintre uzine, demonstrează dezvoltarea unei concepții înaintate la reprezentanții producției. creșterea interesului pentru nou si modernizare, pentru obținerea unor randamente superioare prin aplicarea realizărilor științei. Acest prim plan de producție

realizat, denumit program de ordo- nanțare a producției cu folosirea optimă a resurselor, reprezintă de aceea nu numai un simplu rezultat pe care ne permitem să-l considerăm valoros, dar si un moment de seamă în concretizarea eforturilor cercetării științifice de a sprijini în cît mai mare măsură si multilateral activitatea de producție materială"Despre natura concretă a acestui rezultat si semnificația lui pentru uzină si cercetarea științifică de specialitate ne-au vorbit, de asemenea. doi dintre inginerii Centru-
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a IV-a)

« 85 MILIOANE LEI VALOAREA PRO
DUCȚIEI INDUSTRIALE SUPLIMENTARE 0 BE
NEFICII PESTE PLAN DE 50 MILIOANE LEI 
Șl 200 TONE METAL ECONOMISIT 0 PRO
DUSE LA EXPORT LIVRATE ÎN PLUS DE 30 
MILIOANE LEI 0 SUPRAFAȚA AGRICOLA 
IRIGATA VA AJUNGE LA 8 500, HA 0 1 800 
TONE DE LEGUME PESTE PLAN o IN 
C.A.P., EFECTIVELE DE ANIMALE VOR 
CREȘTE CU 12 LA SUTA LA BOVINE, 25 
la Suta la porcine si s la suta la 
OVINE o PRODUSE AGRICOLE LIVRATE 
SUPLIMENTAR ÎN VALOARE DE 12 
LIOANE lei.Particlpanții la plenara cu activul a mitetului județean de partid Argeș primit cu deosebită bucurie înflăcăratele chemări la întrecere oe care conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș le-au adresat organizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii. în cinstea celei de-a XXV-a' aniversări a eliberării patriei noastre și a Congresului al X-lea al Parti-

(Continuare în pag. a llI-a)

-

ENERGETICĂ AL

ACADEMIEI
PLANUL OPTIM DE APROVIZIONARE 

COMBUSTIBIL A ECONOMIEI NAȚIO-
a 

CU
NALE PE ANUL 1969 — ECONOMII EFEQ- 
T1VE EVALUATE LA 60 000 000 LEI 0 ELA
BORAREA BILANȚULUI ENERGETIC NA
TIONAL DE PERSPECTIVA 0 SCHEMA ORI
GINALA DE REGULATOR AUTO ADAPTIV 
PENTRU REGLAREA PUTERII UNUI REAC
TOR NUCLEAR 0 FORMULE DE PRODUC
ȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII 
MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA.

25 lor rul de
Dezbătînd în Adunarea generală din decembrie 1968 chemarea institute- de cercetare și proiectare din secto- 7 al Capitalei, colectivul Institutului energetică al Academiei Republicii So-

(Continuare în pag. a Ul-a)

De la Cluj spre Zalău drumul străbate un ținut de dealuri împădurite, armonios profilate pe zare, în care liniile se desfășoară, se suprapun și se combină ca sunetele unor instrumente diferite. Privești natura în felul în care ai asculta o orchestră. Sub imensul cer cenușiu al iernii ți se pare că nu contempli peisajul ci îl respiri, îl auzi. Sîntem în „Tara Sălagiu- lui“...înțeleasă în sens istoric, noțiunea de „țară" este cea mai tipică și reală semnificație a unităților teritoriale care s-au individualizat în procesul istoric de formare a poporului român de-a lungul veacurilor. Ca și cea a Maramureșului, a Vrancei, a Bîrsei, „Tara Sălagiului" este un străvechi ținut românesc, vatră istorică a multor fapte și întîmplări bogate în ecouri semnificative.In mașină, lîngă șofer, privesc cum se înscrie pe orizont firul de beteală argintie al șoselei asfaltate. E un ținut armonios și bogat această Tară a Sălagiului, care și-a căpătat acum individualitatea administrativă devenind județul Sălaj. Un relief divers înscrie, alături de culmile înalte și împădurite ale Mezeșu- lui și Plopișului, depresiuni și văi largi, încadrate de zonele colinare ale Șimleu- lui și Almașului pe sub care curg Someșul, Crasna și alte rîuri mai mici. Tot teritoriul acesta de o mare varietate a naturii e presărat cu culturi de cîmp și cu plantații pomicole și viticole.E un ținut care începe să fie tot mai evident atras în sfera industrializării socialiste. Deocamdată, procentual, această ramură e- conomică se prezintă astfel: 24,8 la sută — industrie carboniferă, 60 Ia sută — industrie locală si 15,2 la sută — exploatarea lemnului și producția cooperativelor meșteșugărești.Dar analizînd mai adînc și în perspectivă condițiile naturale și social-economi- ce ale județului, se constată că Sălajul are o bază economică apreciabilă și variată care-i poate asigura, printr-o valorificare superioară a resurselor locale, o dezvoltare multilate-

rală. Aceasta este de altfel și năzuința oamenilor muncii de aici, a organelor de conducere județene.Baza energetică a județului e. asigurată prin bazinele carbonifere Sărmă- șag-Bobota-Chiesd și Ip- Zăuan, care dau lignit uti-. lizabil în alimentarea locomotivelor și a termocentralelor.— Anul trecut s-au extras peste plan 26 000 tone lignit —- ne spune inginerul Alexa Ilieș, șeful exploatărilor miniere „Sălajul" din Sărmășag. Azi, continuă interlocutorul nos- . tru, în numai 12 zile se extrage întreaga producție de lignit a anului 1948.Sălajul dispune .. .și de o bază de materii prime minerale, precum nisipurile cuarțoase de la Marca, calcarele din Benesat și Cuciu- lat șl alte materiale de construcții (gips, alabastru, faianță, cretă). Ele vor servi pentru alimentarea marii fabrici de produse ceramice aflată acum în construcție la Zalău care va da anual o producție globală cifrată la circa 20 milioane lei.Dar județul beneficiază mai ales de un însemnat fond agrozootehnic și forestier, care constituie cea mai importantă sursă de bogăție locală și indică firesc și orientarea generală a producției în viitor, spre dezvoltarea industriilor agro-alimentare și de prelucrare a lemnului.— Condițiile agro-ecolo- gice ale județului nostru — ne spune inginerul Ion Crăciunaș, directorul direcției agricole județene — favorizează o orientare spre zootehnie și producția pomi- viticolă. Pajiștile naturale ce urmează să fie completate cu o producție sporită de plante furajere concentrate, pot asigura o bază furajeră pentru un- mare număr de animale. Producția cerealieră, mai ales porumbul, furajele și deșeuri- le din industria alimentară, pot asigura hrana necesară creșterii porcilor șl a păsărilor — aducătoare de mari venituri. ’De asemenea, pomicultura și viticultura găsesc la noi condiții pedoclimatice extrem de favorabile.
(Continuare în pag. a V-a)

După trei luni de ample dezbateri și negocieri, la palatul Națiunilor 
Unite din New York s-au încheiat 
lucrările celei de-a 23-a sesiuni a 
Adunării Generale. Inscriindu-se în 
categoria evenimentelor majore ale 
vieții politice mondiale, sesiunile a- 
nuale ale O.N.U. sînt urmărite de 
opinia publică cu un justificat in
teres.

In acest an, tn fata participan- 
ților ta lucrările sesiunii au stat probleme complexe — generate de evo
luția adeseori sinuoasă a situației 
internaționale. Dezbaterea lor de 
către delegațiile celor 126 state 
membre au purtat, desigur, ampren
ta diversității lumii în care trăim, 
a particularităților și intereselor con
tradictorii ale țărilor care alcătuiesc 
această organizație.

O primă idee pe care ar pune-o In evidentă privirea retrospectivă a 
lucrărilor sesiunii care s-a încheiat 
constă în manifestarea, și cu acest 
prilej, a unui puternic curent de opi
nie în apărarea principiilor si nor
melor de bază ale relațiilor inter
naționale. în favoarea îmbunătăți
rii climatului politic pe plan mon
dial, a extinderii și intensificării 
colaborării dintre state, precum și 
de împotrivire fată de încercările 
de a abdica de la principiile Cartei 
O.N.U.

Dezbaterile de politică generală.

care au inaugurat lucrările sesiunii, 
au scos puternic în relief preocu
parea majorității statelor 
pentru asigurarea respectării princi
piilor independentei și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța în reglementarea pro
blemelor internaționale, tn cursul 
dezbaterilor actuale s-a subliniat că 
respectarea strictă a acestor princi
pii, a legalității internaționale de că
tre toate statele constituie condiția e- 
sențială a eliminării surselor de ten
siune si conflict existente în lume, 
a asigurării păcii și securității in
ternaționale. a dezvoltării colaboră
rii multilaterale — politice, econo
mice, tehnico-stiințifice. culturale 
între națiuni. în avantajul progresu
lui tuturor popoarelor, că dezvolta
rea unor astfel de relații contribuie 
la crearea unui climat de încredere 
reciprocă între state. In aceas
tă ordine de idei/, reține aten
ția faptul că în majoritate partici
panta la lucrările Adunării Gene
rale au respins încercările de a reîn
via spiritul „războiului rece", de a 
transforma dezbaterile și negocierile 
internaționale în prilejuri de alimen
tare și agravare a tensiunii.

teatrului de amatori
Acum mai bine de un veac și jumătate, o mînă de oameni, iubitori de limbă si cultură românească, dar numai amatori în ale meșteșugului artei dramatice, se străduiau să dea ființă -teatrului nostru. Din munca si jertfa lor au izvorît ulterior. în- tr-un ritm neobișnuit de rapid, valorile teatrului românesc. înscrise astăzi. definitiv, pe orbita universalității. Dar izvorul acesta a fost bogat si el este departe de a șoca : ne-o dovedește nnsiunea cu care zeci de mii de muncitori, țărani si intelectuali leagă firul veșnic viu al t.radi- ’iei anropiindu-se de teatru nentru a trăi ei înșiși procesul de crea-

tie. în cadrul echipeloi de artiști amatori.Avem de-a face prin urmare cu o activitate de masă, pe care ama- torii-înaintași nici n-o' puteau visa măcar și pe care amatorii de astăzi o desfășoară cu talent cu sete de cunoaștere cu dăruire, cu responsabilitate fată de misiunea lor de propovăduitori ai culturii socialiste. asa cum ne-a demonstrat din plin cea de-a V-a ediție a Bienalei „I. L. Caragiale" și mai 31es finala inche iată recent.Desigur, spațiul nu ne-a: îngădui să analizăm aici în amănunt o competiție de asemenea amploare (numai la e- tapa finală au luat par-

Prof. univ. George Dem. LOGHIN

te 51 echipe de teatru, 8 formații ale teatrelor oopulare. au fost prezentate 15 montaje ș: s-au produs 35 de inter- oreți Individuali — povestitori. recitatori, artiști de pantomimă) comportînd o multitudine de aspecte si oro- blerne complexe Ne propunem de aceea iincolo de relevare;: semnificației ei majori (pe linia continuării s; 'm'waă'irii unei vechi s: valoroase tradiții) pie- cum si a principalele» calități generale ale participanților la a V-a

Bienală ..I. L. Caragiale" — să Insistăm a- supra cîțorva aspecte e- sentiale.Trebuie subliniat ast- ■'el caracterul reprezentativ al bienalei, în sensul că oe intreg oar- tursul concursului s: •hiâr in finala lui au fost prezente echipe din ■oată tara — veritabile solii ale unei culturi șp ■ialiste. de •ătuite din ■ori de cele profesii si bire deComponenții acestor e-

masă — al artiști ama mai diferit; fără deose-naționalitate

»chipe au reprezenta: de asemenea, am spune cu egal succes, toate generațiile, de la adolescenți (cum a fost de pildă excelenta povestitoare din Ion Creangă Casandra Pandich'i) oină la oameni foarte vîrstnici (ca octogenarul Gheorghe CiurculNumeroșii participant: la finală au folosit un.' repertoriu bogat, foarte : livers, de o largă respirație parcă întocmit ev grija de a fi și el în ansamblu reprezentativ Mteratura clasică romă h'ească a fost prezent:' prin piese de I L. Ca ■agiale. V Aleesandr B. Delavrancea. dramatizări dună I Creangă Si Mihail Sadoveanu. nelipsind nici dramatur-

gii din perioada interbelică ; a existat o substanțială preocupare pentru interpretarea dramaturgiei originale contemporane : H. Lovinescu. A. Baran- ga, P. Everac, D. Tăr- chilă, G. Vlad, Alexandru Popescu ș.a. Dacă ne referim și la poeții prezentați în concurs. putem obține o imagine și mai cuprinzătoare asupra . calității •repertoriului românesc•11 finalei (Eminescu. Țoșbuc. Goga. Mace- Innski. Topîreeahu. Mi- aulpseti. Mihu Draco- nir. HorOăth Istvân. Vina Cassian, N. Lablș s.a.m.d.),

Tovarășului KADAR JANOS
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar

Tovarășului LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar 

BUDAPESTA
Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și ai nostru personal, exprimăm profunde condoleanțe în legă
tură cu gravul accident de cale ferată din apropierea Budapestei și vă 
rugăm să transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Român 

președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

al

ION GHEORGHE MAURER
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE

• DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE PLANIFICATE CU 
62 MILIOANE LEI o ECONOMII LA METAL DE 500 TONE • LIVRĂRI SUPLI
MENTARE DE MĂRFURI LA FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE 
LEI « 7 000 000 LEI BENEFICII PESTE PLAN 9 ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE 
PRODUCȚIA VA CRESTE, PESTE PLAN, CU 8 LA SUTA LA GRÎU, 5 LA SUTA LA 
PORUMB Șl 7,5 LA SUTĂ LA SFECLA DE ZAHAR • 10 500 TONE GRÎU, 1 000 TONE 
PORUMB, 4 000 TONE SFECLĂ DE ZAHĂR, 2240 TONE STRUGURI SI 4000 TONE 
LEGUME, LIVRATE PESTE PLAN • ÎN I.A.S. EFECTIVELE DE PORCINE VOR CREȘTE 
CU 30 LA SUTĂ, IAR CELE DE PASĂRI SE VOR DUBLA.Muncitorii, țăranii cooperatori și lucrătorii din întreprinderile agricole, specialiștii, intelectualii, toți oamenii muncii din județul Brăila, au luat cunoștință cu deose

bit interes și satisfacție de hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968, care a dezbătut și aprobat planul da dezvoltare multilaterală a economiei naționale, precum și bugetul de stat pe anul 1969, de indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu. Planul de stat pe 1969 înscris pe coordonatele cincinalului creează condiții pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului. Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru și-au însușit cu încredere și entuziasm acest plan, înțelegînd că de înfăptuirea lui- _ depind progresul tării, creșterea continuă a nivelului de trai al poporului nostru.Am primit cu bucurie chemarea la întrecere adresată de organizațiile de partid ale municipiului București și județului Timiș, în cinstea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei noastre și în întîmpina- rea celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român. Comitetul județean de partid, întrunit în plenară cu activul său, se angajează în numele muncitorilor, țăranilor, tuturor oamenilor muncii din județul Brăila să îndeplinească cu înaltă responsabilitate toate sarcinile ce revin pentru anul viitor și să realizeze peste prevederile planului următoarele :Depășirea producției globale industriale planificate cu 62 milioane lej; întreaga depășire o vom realiza pe seatria creșterii productivității muncii. La un număr de 6 produse din industria constructoare de mașini le vom ridica prin reproiectare și modernizare performanțele. Vom reduce cu 2—4 luni durata planificată de asimilare a unui număr de 3 produse noi din industriile constructoare de mașini și navale. La combinatul de fibre artificiale și uzina „Progresul" se va întări și dezvolta activitatea de cercetare științifică, aplicînd cu operativitate practică rezultatele obținute. Pentru creșterea gradului de mecanizare a unor lucrări grele și cu volum mare de muncă, vom extinde acțiunile de auto- utilare prin executarea unui număr de 18 lucrări peste prevederile de plan. Prin reproiectare și utilizarea rațională a materiilor prime și materialelor se va reduce consumul specific al acestora cu cel puțin 1 Ia aută ; vom realiza ecohomii de metal de minimum 500 tone.La fondul pieței vom livra în mod suplimentar mărfuri în valoare de 10 milioane 
lei. iar planul de livrări la export îl vom

DOI
• LIVRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT IN VALOARE DE
© REPROIECTAREA SI MODERNIZAREA A 15 PRODUSE "LT-Leci'ATi
CONSTRUCTOARE DE MAȘINI • 1 000 TONE METAL ECONOMII ® BcNEFICII 
PKTE PLAN DE 25 MILIOANE LEI . ECONOMII LA FONDURILE DE INVESTIȚII 
DE 160 000 000 LEI e LUCRĂRI PRIN MUNCĂ PATRIOTICA ÎN VALOARE DE 100 
MILIOANE LEI « ÎN C.A.P.: PRODUCȚIE SUPLIMENTARA DE 34 000 TONE 
CEREALE 2 500 TONE FLOAREA-SOARELUI Șl 15 000 TONE SFECLA DE ^AHĂR
• ÎN IAS.: 6 000 TONE CEREALE SI 700 TONE FLOAREA-SOARELUI PESTE PLAN
• in ȚONE LEGUME _ PRODUCȚIE SUPLIMENTARA

Participant!! la plenara activului Comitetului județean de partid Dolj, analizind cu răspundere sarcinile ce revin județului pe anul viitor șl chemările lansate de organizațiile de partid ale municipiului București și județului Timiș, apreciază că, prin eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ, punînd în valoare rezervele mari de care dispun și întreaga capacitate de muncă creatoare, există posibilități reale să se dezvolte succesele obținute în cei trei ani expirați ai cincinalului și să se asigure îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1969.
în cadrul grandiosului program elaborat de partid pentru edificarea socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților, județului Dolj îi revin și în anul viitor sarcini sporite. Ele vor fi realizate exemplar și în plus față de prevederi se vor obține : depășirea producției globale Industriale cu cel puțin 1 la sută, în principal pe seama creșterii productivității munciij ridicarea nivelului tehnic și de competitivitate prin reproiectarea și modernizarea, peste, prevederile planului, a unui număr de 15 produse ale industriei constructoare de mașini; scurtarea cu 2—4 luni a duratei de asimilare la 9 tipuri de mașini și' utilaje din planul tehnic de stat; economisirea a 1000 tone metal prin îmbunătățirea tehnologiei de prelucrare, reducerea greutății proprii și gabaritelor produselor fabricate.în vederea diminuării fondurilor de investiții și a importului. în întreprinderile județului se va extinde activitatea de auto- utilare, executîndu-se în 1969, cu forțe proprii, peste 250 de mașini, instalații și utilaje ; prin depășirea planului de producție, îmbunătățirea parametrilor tehnico-econo- mici, ridicarea gradului de prelucrare a produselor, printr-o mai bună gospodărire a fondurilor materiale și bănești, se vor li

vra la export, suplimentar, produse în valoare de cel puțin 15 milioane lei și se vor obține beneficii peste plan în valoare de peste 25 milioane lei.

o VOLUMUL PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE DEPĂȘIT CU 35 
MILIOANE LEI o COSTURILE PLANIFICATE REDUSE CU 10 MILIOANE LEI 
• BENEFICII SUPLIMENTARE ÎN VALOARE DE 15 MILIOANE LEI e ECONOMII 
LA METAL DE 200 TONE o SE VOR PRODUCE PESTE PREVEDERILE PLANU
LUI : 6 000 TONE CiMENT, 50 AGREGATE DE IRIGAT PRIN ASPERSIUNE, 
250 000 BUCĂȚI LĂMPI ELECTRICE • PE PIAȚA, MĂRFURI CU 60 MILIOANE 
LEI MAI MULT DECÎT ÎN 1968. • PRODUCȚIA AGRICOLA VA CREȘTE IN 
C.A.P. CU 6 LA SUTA LA GRÎU SI 5 LA SUTA LA PORUMB, IAR ÎN LA.S. CU 5 
LA SUTA LA GRÎU Șl 7 LA SUTĂ LA PORUMB. • COOPERATIVELE AGRICOLE 
VOR VALORIFICA PE BAZĂ DE CONTRACTE CU STATUL PRODUSE ÎN VALOARE 
DE 11 MILIOANE LEI PESTE PREVEDERI.Luînd cunoștință de chemările la întrecere adresate de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, plenara Comitetului județean de partid Dîmbovița cu activul din industrie, construcții și agricultură. în numele comuniștilor, al oamenilor muncii 

din județul Dîmbovița, răspunde cu entu

depăși cu cel puțin 5,5 milioane lei. yom reduce cheltuielile de producție pentru a obține pe această cale 7 milioane lei beneficii peste plan și o economie suplimentară la prețul de cost de peste 4 milioane lei.Vom da în funcțiune cu 1—3 luni înainte de termenele prevăzute un număr de 12 obiective. Pentru creșterea eficienței investițiilor vom reduce ponderea de construcții montaj cu circa 10 la sută. Parametrii teh- nico-economici proiectați la obiectivele și instalațiile noi puse în funcțiune vor fi atinși cu cel puțin 30 zile înainte de termenul planificat. Prin aplicarea unui ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice vom scurta cu 1—3 luni termenele normate de execuție a celor 1 420 locuințe ce vor fi date în funcțiune în anul 1969.în domeniul agriculturii se va urmări sporirea suprafeței arabile cu cel puțin 4 000 ha. în sectorul de stat prin organizarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare. De asemenea, suprafața irigată prin amenajări locale va crește cu 2 000 ha. Prin executarea lucrărilor la un nivel agrotehnic înalt producțiile medii la hectar vor crește, peste prevederile planului, în cooperativele agricole cu 8 la sută la grîu, cu 5 la sută la porumb și 7,5 la sută la sfecla de zahăr ; în întreprinderile agricole de stat la cultura griului producția va crește cu 7 la sută, far la porumb cu 5 la sută. Ca urmare a sporurilor de producție ce se vor obține se vor livra, peste plan, la fondul central, 10 500 tone grîu, 1 000 tone porumb, 4 000 tone sfeclă de zahăr, 2240 tone struguri și 4 000 tone legume.O atenție deosebită va fi acordată creșterii animalelor. în întreprinderile agricola de stat efectivele de porcine vor crește cu 30 la sută, cele de păsări se vor dubla, în cooperativele agricole efectivul de taurine va crește cu 7,4 la sută, numărul de porcine va spori de la 76 000 capete în anul 1968, la 100 000 capete în anul 1969, iar efectivul de păsări se va mări cu 12 la sută. întreprinderile de mecanizare a a- griculturii, prin folosirea rațională a parcului de mașini și tractoare, reducerea consumului de carburanți și lubrifianți. vor diminua cheltuielile față de prevederile planului cu 1 la sută, realizînd un beneficiu suplimentar de 3 milioane lei.Avem convingerea că în această laborioasă activitate. comuniștii, toți oamenii muncii din județ vor pune întreaga capacitate de muncă, priceperea, talentul șl inițiativa lor în slujba îndeplinirii exemplare a angajamentelor luate. aducîn- du-și contribuția devotată și rodnică la înflorirea continuă a patriei — Romania socialistă.

15 MILIOANE LEI
ALE INDUSTRIEI

în domeniul investițiilor, vom asigura punerea în funcțiune cu 1—3 luni înainte de termenele planificate a 12 obiective. Prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții costisitoare și a altor lucrări suplimentare, vom realiza economii la fondurile de investiții în valoare de cel puțin 100 milioane lei.Pentru creșterea gradului edilitar-gospo- dăresc al localităților, prin mobilizarea maselor de cetățeni la acțiuni cu caracter patriotic, se vor executa lucrări în valoare de peste 100 milioane lei: peste sarcina planificată se vor întreține în plus 100 km drumuri locale și se vor realiza cu 15 la sută mai mulți km drumuri cu îmbrăcă- minți asfaltice ușoare.în agricultură, ramură cu mare pondere în economia județului, prin folosirea rațională a bazei tehnico-materiale, aplicarea măsurilor agrozootehnice, planul la principalii indicatori va fi depășit după cum urmează : cu 6 la sută la grîu, cu 6,3 la sută la porumb, cu 7 la sută Ia floarea-soarelui și 4 la sută la sfecla de zahăr. în acest fel, cooperativele agricole vor realiza suplimentar o producție de 34 000 tone cereale, 2 500 tone floarea-soarelui și 15 000 tone sfeclă de zahăr, iar întreprinderile agricole de stat vor obține, peste plan, 6 000 tone cereale și 700 tone floarea- soarelui. în legumicultură se va depăși producția planificată cu 1 000 kg la ha în cooperativele agricole și 1 600 kg la hectar înI.A.S.-uri,  rezultînd o producție suplimentară de 10 000 tone legume pe județ. în vederea dezvoltării și refacerii patrimoniului viticol, în anul 1969, vor fi plantate 1 000 ha peste prevederile planului de stat.Angajamentele luate pentru realizarea și depășirea planului de stat pe anul 1969 exprimă dorința fierbinte, hotărîrea fer-, mă a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din județul Dolj de a întîmpina mărețele evenimente — a 25-a aniyer- sare a eliberării patriei noastre și cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român — cu noi șl importante succese.

ziasm acestor chemări Pentru îndeplinirea cu maximă eficiență a obiectivelor din anul. viitor, plenara Comitetului județean de partid Dîmbovița. în numele colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni. își propune să realizeze următoarele :Depășirea volumului producției globale 

industriale cu peste 35 milioane Iei. Această producție suplimentară se va obține în principal pe seama creșterii productivității muncii. Vom asigura ca în secțiile de bază ale uzinelor constructoare de mașini să crească gradul de utilizare a mașinilor și utilajelor, prin sporirea coeficientului schimburilor de la 1,8 la 2. Se vor reduce costurile planificate cu peste 10 milioane lei și se vor obține beneficii suplimentare în valoare de 15 milioane lei.în ramura construcțiilor de mașini se va obține o economie de metal de 200 tone. Se vor obține în plus importante cantități de produse dintre care 6 000 tone ciment, 3 000 perechi racorduri speciale, 50 bucăți agregate de irigat prin asper- siune,, 250 000 bucăți lămpi electrice cu incandescență. De asemenea, se preconizează depășirea planului la export cu 1 la sută. întreprinderile de industrie locală vor livra suplimentar către fondul pieței produse în valoare de aproape 4 milioane lei.în schelele petrolifere se va reduce prețul de cost al tonei de țiței extras cu 1 la sută față de plan, se va urmări creșterea factorului final de recuperare a țițeiului. Se va acorda în continuare atenție lucrărilor de cercetare și prospectare geologică, pentru punerea în valoare a noi rezerve de hidrocarburi.Pe planul investițiilor se prevede darea în funcțiune a două deschideri la hala de prelucrări mecanice de la Uzina de piese de schimb și reparații utilaj chimic Găiești, cu aproximativ 6 luni înainte de termenul stabilit. La fabrica de becuri „Steaua electrică" Fieni capacitatea de producție planificată se va pune în funcțiune cu 3 luni înainte de termenul planificat. Tot aici capacitatea totală de producție va fi depășită cu 4,5 milioane lămpi electrice cu incandescentă. De asemenea. se va scurta terinenul de execuție cu 1—3 luni la cinci capacități de producție. Va avea loc economisirea fondurilor de investiții prin reducerea ponderii cheltuielilor de constructii-montaj cu 10—15 la sută.Prin antrenarea maselor largi de cetățeni la realizarea acțiunilor edilitar-gospo-

• DEPĂȘIREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI INDUSTRIALE CU 22 MILIOANE 
LEI • 8 000 000 LEI BENEFICII PESTE PLAN • ECONOMII DE 550 TONE METAL, 
e 5 200 TONE LEGUME PESTE PLAN • O PRODUCȚIE MEDIE LA SFECLA DE ZA
HĂR DE 27 000 KG LA HA • EFECTIVELE DE ANIMALE ALE COOPERATIVELOR 
AGRICOLE VOR CRESTE FATA DE 1968 CU 5 LA SUTĂ LA BOVINE, 14 LA SUTA 
LA PORCINE Șl 18 LA SUTĂ LA PASĂRI • C.A.P. VOR LIVRA SUPLIMENTAR 
PRODUSE IN VALOARE DE 13 000 000 LEI.Participanții la plenara cu activul de partid al organizației județene Buzău a Partidului Comunist Român au primit cu căldură, și entuziasm chemarea la întrecere a conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș. Noi vedem în această chemare un însuflețitor apel la mobilizarea’ forțelor, a întregului potențial economic al județului pentru înfăptuirea, în continuare, 

a mărețului program elaborat de ’Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Buzău, ne angajăm să valorificăm mai bine posibilitățile tehnico-materiale existente, experiența și capacitatea celor ce muncesc din întreprinderi și instituții și — în conformitate cu sarcinile de plan pe 1969, cu indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu formulate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. — ne propunem să realizăm următoarele :îndeplinirea ritmică a planului șl depășirea volumului producției industriale planificate cu aproape 22 milioane lei. A- ceastă depășire va fi obținută în întregime pe seama sporirii productivității muncii. Prin creșterea gradului de mecanizare, a indicilor de utilizare a mașinilor, mecanismelor, utilajelor și agregatelor în economia forestieră, la uzina mecanică, uzina de sîrmă și produse din sîrmă Buzău se va asigura folosirea completă a capacităților și suprafețelor de producție. ‘ ®în domeniul mai bunei gospodăriri a materiilor prime și materialelor se prevede reducerea consumurilor specifice cu 1 la sută, realizîndu-se economii la metal de cel puțin 550 tone peste sarcinile de plan pe anul 1969. La fondul pieței se vor livra suplimentar produse în valoare de cel puțin 5 000 000 lei. iar la export. sarcinile de livrări vor fi depășite cu cel puțin 4 000 000 lei. Se preconizează obținerea de beneficii peste plan în valoare de 8 000 000 lei.Cît privește investițiile, se prevede darea în funcțiune cu 30—60 zile înainte de termenul prevăzut a unui număr de 
7 obiective. Se va asigura economisirea fondului de investiții prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții montaje cu 10—12 la sută ; realizarea parametrilor tehnico-ecbnomlc! proiectați Ia 4 obiective cu două luni înainte de termenul planificat; scurtarea cu 15—30 zile a termenelor normate de execuție a locuințelor, în scopul realizării celor 1 320 a- partamente prevăzute a fi date în folosință în anul 1969.

• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI INDUSTRIALE CU 75 MILIOANE 
LEI • LIVRĂRI SUPLIMENTARE: 1 500 TONE CĂRBUNE, 1 000 TONE
OȚEL, 2 000 TONE FONTA, 4 800 TONE LAMINATE SI BARE TRASE, 
10,4 MW TURBINE HIDRAULICE, 14 MW GENERATORI ELECTRICI, 1 500 TONE 
MINEREU DE FIER • 20 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PLAN • PRODUCȚIA 
MARFA IN COOPERATIVELE AGRICOLE VA FI DEPĂȘITĂ CU 30 LA SUTA LA 
PORUMB, 4 LA SUTA LA LAPTE DE VACA, 5 LA SUTA LA CARNE • VENITURILE 
C.A.P. VOR CREȘTE CU 20 LA SUTA FAȚĂ DE 1968.în conferința organizației noastre județene de partid, care a avut loc recent, s-a apreciat că prin valorificarea mai productivă a potențialului tehnic și uman, folosirea mai deplină a rezervelor existente, sarcinile de plan pe anul 1969 vor fi îndeplinite și depășite. în felul acesta, muncitorii, inginerii și tehnicienii, toți oamenii muncii din județul nostru, indiferent de naționalitate, vor întîmpina cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei noastre și Congresul al X-lea al P.C.R. cu noi și importante realizări în toate, domeniile construcției socialiste.Răspunzînd la chemările de întrecere, plenara lărgită a comitetului județean, organele și organizațiile de. partid, toți oamenii muncii!din județul Caras-Severin se angajează să realizeze următoarele:Depășirea planului producției industriale cu peste 75 milioane lei; se vor da peste plan 1 500 tone minereu de fier. 1 500 tone cărbune, 1 000 tone oțel. 2 000 tone fontă. 

dărești se vor obține economii de 60 milioane lei. Se vor lua măsuri pentru desfacerea către populație a unor mărfuri în valoare de peste 1,5 miliarde lei, cu peste 60 milioane lei mai mult față de anul 1968.Plenara Comitetului județean de partid Dîmbovița se angajează să întreprindă acțiuni vaste în vederea folosirii cu mai multă chibzuință a pămîntului prin aplicarea în continuare >a măsurilor de combatere a eroziunii, prin plantări de pomi, arbuști fructiferi și viță de vie. întreținerea pajiștilor naturale pe o suprafață de 500 ha peste prevederile planului. în bazinul pomicol Dîmbovița se vor executa plantații intensive de pomi pe o suprafață de 800 ha, din care în sistem irigat peste 300 ha.Producțiile medii la hectar, față de prevederile planului vor spori, la grîu, cu 6 la sută în cooperativele agricole și cu 5 la sută în întreprinderile agricole de stat, la porumb cu 5 la sută în cooperativele agricole și cu 7 la sută în întreprinderile agricole de stat, iar la sfecla de zahăr se va obține, peste plan, o cantitate de 1 500 kg la hectar. Producția planificată de legume va fi depășită cu 3 000 tone, la fructe producțiile vor fi mai mari cu 8 la sută, iar la struguri cu 5 la sută.Vor fi luate măsuri pentru dezvoltarea continuă a creșterii animalelor. Se va asigura ca, în cooperativele agricole, efectivele să crească în 1969 față de acest an cu 11 la sută la taurine și 15 la sută la porcine,, iar matca de taurine să crească de la 43 la sută la 45 la sută. în 1969 cooperativele agricole vor valorifica cu statul produse vegetale și animale, peste prevederi, în valoare de 11 milioane lei. întreprinderile agricole de stat vor livra peste sarcinile planificate la fondul de stat cu 2 la sută mai mult lapte, 5 la sută carne și 3 la sută ouă. Alte angajamente se referă la rentabilizarea întreprinderilor agricole de stat și întreprinderilor de mecanizarea agriculturii, la creșterea beneficiului.îndeplinirea cu succes a angajamentelor asumate va dovedi puternicul atașament al tuturor oamenilor muncii din județul Dîmbovița la politica internă și internațională a partidului și statului nostru.

Prin mobilizarea cetățenilor la acțiuni cu caracter social-gospodăresc se vor executa lucrări în valoare de peste 45 000 000 lei. Se mai prevede accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor de investiții pentru alimentarea cu apă a orașului Rin. Sărat.în agricultură, organizația • județeană Buzău a P.C.R. își propune să aplice toate măsurile de gospodărire rațională a pămîntului, combătînd orice tendință de risipire sau utilizare necorespunzătoare a fondului funciar. în anul viitor, în cadrul județului, la Greceanca și pe Valea Slănicu- lui, suprafața de 1 190 ha. teren în pantă va fi ameliorată prin lucrări antierozionale și plantații cu vii și pomi ; vom extinde suprafața irigată din surse locale cu 800 ha mai mult față de plan.Prin aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice și prin efectuarea tuturor lucrărilor la timp și în bune condiții, producțiile medii la hectar față de prevederile planului vor crește în cooperativele agricole cu 5 la sută la grîu, iar în I.A.S. — cu 7 la sută ; la porumb — cu 6 la sută în cooperativele agricole și cu 8 la sută înI.A.S.  ; la sfecla de zahăr se va obține o producție medie la hectar de cel puțin 27 000 kg. Producția medie planificată de legume la hectar va fi depășită cu 8 la sută, obținîndu-se în felul acesta peste plan 5 200 tone legume pe întregul județ, în domeniul viticulturii și pomiculturii, prin măsurile de întreținere a fondului existent, extinderea plantațiilor, executarea lucrărilor de îngrijire a livezilor si combaterea dăunătorilor se va obține, peste plan, o producție medie la hectar cu 7 la sută mai mare la struguri și cu 8 la sută la fructe. în sectorul zootehnic efectivele cooperativelor agricole vor crește în anul viitor, față de1968, cu 5 la sută la bovine, cu 14 la sută la porcine și cu 18 la sută la păsări. Producția de'șlapte va crește față de plan cu 6 la sută.Cooperativele agricole de producție vor vinde statului, suplimentar, produse vegetale și animale în valoare de 13 000 000 lei, iar întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările la fondul de stat cu 6 la sută la lapte și carne.Participanții la ședința activului de partid a organizației județene Buzău se angajează să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă în îndrumarea și conducerea organelor și organizațiilor de partid, avînd ca scop mobilizarea tuturor forțelor existente, pe baza unei temeinice munci politice, la îndeplinirea angajamentelor, a tuturor prevederilor planului pe1969.

4 800 tone laminate și bare trase, un motor Diesel de 2 500 CP. 10,4 MW turbine hidraulice, 14 MW generatori electrici și altele. Toate aceste depășiri vor fi obținute pe seama creșterii productivității muncii. Se prevede, de asemenea, creșterea parametrilor tehnico-economici prin reproiectarea și modernizarea în afara sarcinilor de plan a unor produse, cum sînt motorul Diesel de 2 300 CP. boghiurile pentru locomotivele Diesel electrice, macarale, unele tipuri de motoare electrice si altele. Pe plan tehnic se preconizează scurtarea cu 1—3 luni a duratei planificate de asimilare la un număr de 10 produse în întreprinderile constructoare de mașini, asimilarea de noi mărci de oteluri și profile laminate necesare economiei naționale.în vederea creșterii gradului de mecanizare a producției se va extinde acțiunea de autoutilare. se vor proiecta și executa cu forte proprii cel puțin 20 mașini și instalații. Indicii de utilizare extensivi vor 

fi depășiți cu 1 la sută în oțelării, cu 2 la sută la liniile de laminare și cu 5 la sută la mașinile și instalațiile din uzinele constructoare de mașini. Se vor economisi peste 4 000 tone metal, iar în. întreprinderile forestiere, prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a masei lemnoase se vor da în plus economiei 4 500 mc lemn de diferite specii ; se vor obține 20 milioane lei beneficii peste plan.în domeniul investițiilor se vor da în funcțiune, cu 1—3 luni înainte de termenele planificate, cel puțin 80 la sută din obiectivele industriale prevăzute pe anul 1969. Printr-o mai bună organizare a șantierelor se va asigura ca 31 la sută din apartamentele prevăzute a se realiza în 1969, precum și grupul școlar C.S.R., ștrandul din Reșița, alimentarea cu apă a orașului ,Bocșa să fie date în folosință cu 1—3 luni înainte de termen. Prin antrenarea maselor de cetățeni la acțiuni patriotice se vor realiza lucrări edilitar-gos- podărești în valoare de 50 milioane lei.în agricultură, un accent deosebit se va pune pe folosirea cît mai rațională a pămîntului, luîndu-se măsuri pentru creșterea suprafeței agricole cu 500 ha prin lucrări de defrișări, iar prin organizarea unor acțiuni intercooperatiste se va scoate
VASLUI

• 22 MILIOANE LEI PRODUSE INDUSTRIALE PESTE PLAN • SE VOR REA. 
LIZA SUPLIMENTAR 12 000 RULMENȚI, 65 000 BUCĂȚI CONFECȚII, 60 GARNI-, 
TURI DE MOBILĂ • ECONOMII DE 10 TONE METALE NEFEROASE, 50 MC MA
TERIAL LEMNOS, 80 TONE CIMENT • DEPĂȘIREA PLANULUI DE BENEFICII CU 
12 MILIOANE LEI • SUPRAFAȚA ARABILA A C.A.P. SE VA MĂRI CU 1 000 HA. 
o COOPERATIVELE AGRICOLE VOR VINDE IN PLUS STATULUI PRODUSE AGRI
COLE ÎN VALOARE DE 8630 000 LEI.Răspunzînd chemărilor la întrecere adresate de conferințele de partid ale municipiului București și județului Timiș, plenara lărgită a Comitetului județean de partid Vaslui, în numele organizațiilor de partid și al . tuturor oamenilor muncii din județ, se angajează ca în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a celui de al X-lea Congres al partidului, să întreprindă măsuri care să asigure îndeplinirea și depășirea planului de producție la toți indicatorii în industrie, construcții și agricultură.Planul producției marfă industriale va fi depășit cu 22 milioane lei; se vor realiza, peste plan, 12 000 bucăți rulmenți, 65 000 confecții, 60 garnituri mobilă, 60 tone ulei, 30 tone tutun fermentat. Se va asigura ridicarea nivelului tehnic și competitiv al rulmenților, prin reproiectarea și modernizarea unui număr de 50 tipuri, scurtarea cu 15 zile a termenelor de asimilare șl omologare a 20 noi tipuri de rulmenți pre- văzuți în planul de producție pe anul 1969 ; reducerea consumului specific de materii, prime și materiale, obținîndu-se pe această cale economii de cel puțin 10 tone metale neferoase, 50 mc material lemnos, 80 tone ciment, 35 000 mp țesături bumbac.La fondul pieței vor fi livrate suplimentar ‘produse în valoare de circa 10 milioane lei, iar planul de livrări la. export va fi depășit cu cel puțin 6 milioane lei. Prin mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești și reducerea cheltuielilor de producție, ne propunem să reăll- zăm economii peste plan la prețul de cost de 1,8 milioane lei șl depășirea planului de beneficii cu 12 milioane lei.în domeniul investițiilor se arată că se vor scurta cu 1—2 luni termenele de dare în folosință a dezvoltării capacității de producție a morii „Unirea" din Bîrlad, policlinicii tip 1 Vaslui, modernizării drumului județean Buhăești—Vaslui și realizarea înainte de termen a planului anual de investiții la alte obiective. Prin mobilizarea

UN SP0R LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA DE 60 MILIOANE LEI • LA EX
PORT, PESTE PLAN, LIVRĂRI DE 24 MILIOANE LEI • BENEFICII SUPLIMENTARE 
DE 20 MILIOANE LEI • PRODUCȚII PESTE PLAN IN I.A.S. - LA GRÎU SI PO
RUMB CU 7 LA SUTĂ ; ÎN C.A.P. — LA GRÎU CU 6 LA SUTA SI LA PORUMB CU 
4 LA SUTA • IN PLUS FAȚĂ DE PREVEDERI, C.A.P. VOR LIVRA STATULUI PRO
DUSE ÎN VALOARE DE 13 MILIOANE LEI.Plenara comitetului județean Neamț al P.C.R. cu activul din industrie, transporturi, construcții, comerț și agricultură a primit cu entuziasm chemările la întrecere lansate de organizațiile de partid ale municipiului București și județului Timiș, privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor economice pe anul 1969. Analizîndu-se succesele obținute pînă acum, am constatat că în anul ce urmează dispunem încă de mari rezerve interne, care valorificate de fiecare unitate economică vor crea condiții pentru ca rezultatele economice să fie superioare prevederilor sarcinilor din planul pe anul 1969. Plenara comitetului județean, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ se angajează să desfășoare o amplă activitate creatoare pentru traducerea în viață a politicii partidului, să mobilizeze toate forțele materiale și umane pentru îndeplinirea șl depășirea planului pe 1969, pentru a sărbători cu realizări deosebite cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei noastre și a întîmpina Congresul al X-lea al partidului cu noi succese în toate domeniile de activitate.în anul ce urmează ne vom strădui să obținem o creștere substanțială a producției și a eficienței economice prin următoarele angajamente :Realizarea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale planificate cu 60 milioane lei, depășire ce se va realiza în exclusivitate pe seama creșterii productivității muncii. Se va reduce consumul specific de materii prime și materiale cu cel puțin 1 la sută la metal, energie electrică, gaz metan, cherestea ș.a. Planul de livrări la export va fi depășit cu 2 la sută, reprezentînd o valoare de 24 milioane lei. Se va livra la fondul pieței o producție suplimentară în valoare de 3 milioane lei. Se vor da peste plan beneficii în valoare de 20 milioane lei.în domeniul investițiilor se vor da în funcțiune. înainte cu 9 luni de termenele prevăzute, instalațiile cord-relon 3 de la Uzina de fibre sintetice din Săvinești, cu 2 luni, secția de tuburi „Prgmo“-600 de la întreprinderea de prefabricate din Roman, cu o lună secția de drojdie furajeră de la Fabrica „Reconstrucția" din Piatra Neamț. Se va reduce cu 3 luni durata de realizare a parametrilor proiectați la instalațiile cord 2 șl relon 3 de la U.F.S. Săvinești, precum și a altor obiective industriale. Se vor economisi fondurile de investiții prin reducerea ponderii lucrărilor de constructii-montaj cu circa 10—15 la sută. Termenele normate de execuție a locuințelor se vor scurta cu 1—3 luni la cele 1967 de apartamente prevăzute * 

de sub influenta excesului de umiditate o suprafață de 4 600 ha. Producțiile medii planificate la hectar vor fi depășite cu 6 la sută la grîu și cu 3 la sută la porumb în cooperativele agricole, iar în întreprinderile agricole de stat cu 5 la sută la grîu și 4 la sută la porumb.O mare atenție va fi acordată sporirii efectivelor de animale. Față de realizările anului 1968 numărul animalelor va crește cu 20 la sută la ovine, 12 la sută la total bovine, iar la vaci și juninci cu 24 la sută, crescînd ponderea acestora la 48 la sută din efectivul total. Toate aceste măsuri vor asigura depășirea planului producției marfă în cooperativele agricole cu 30 Ia sută la porumb, cu 4 la sută la lapte de vacă și cu 5 la sută la carne, iar în întreprinderile agricole de stat — cu 5 la sută ia grîu, 4 la sută la porumb și 3 la sută la ouă. Ca urmare, veniturile bănești ale cooperativelor agricole vor crește cu 20 la sută față de realizările anului 1968.Organizația județeană de partid, toți oamenii muncii, strîns uniți în jurul Comitetului Central în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, își vor intensifica eforturile, vor munci cu dăruire, manifestîn- du-și astfel adeziunea la politica internă și internațională a partidului și statului nostru.

largă a maselor de cetățeni, la acțiuni patriotice, se vor efectua lucrări în valoare de multe milioane lei.însușindu-ne pe deplin observațiile critice făcute de recenta plenară a C.C. al P.C.R., privind activitatea în agricultură, ne angajăm ca, în această ramură, să realizăm următoarele obiective :Extinderea suprafețelor irigate cu 800 ha ; suprafața arabilă a cooperativelor agricole se va mări cu 1 000 ha ; prin executarea la timp și la un nivel agrotehnic corespunzător a tuturor lucrărilor agricole producțiile medii la ha vor spori față de plan la grîu cu 3 la sută în cooperativele agricole și 5,8 la sută în întreprinderile agricole de stat ; la floarea soarelui — cu 5 la sută în cooperativele agricole și 3 la sută în întreprinderile agricole de stat, iar Ia porumb planul pe județ va fi depășit cu 2 la sută. De asemenea, se vor livra. în plus față de plan, 2 200 tone legume și 1000 tone struguri.Efectivele de animale proprietate obștească a cooperativelor vor crește cu 3,8 la sută la bovine, din care vaci cu 17,6 la sută, la porcine cu același procent, iafe.i'® la ovine cu 6,1 la sută. în 1969 vor fi’...livrate către stat, peste plan, pro- duse zootehnice în valoare de 1535 000 lei. Valoarea totală a produselor ce se vor vinde în plus în anul 1969 de către cooperativele agricole de producție statului va fi de 8 630 000 lei. In angajament se arată că întreprinderile pentru mecanizarea agri- ■ culturii își vor îmbunătăți în continuare munca, realizînd o reducere a cheltuielilor ’'’ planificate cu 2 la sută și venituri suplimentare în valoare de 1,5 milioane lei.Pentru realizarea acestor obiective, Comitetul județean de parțid Vaslui se angajează să îndrume și să ajute organizațiile de partid, economice, de masă și obștești, să organizeze o temeinică activitate politică, de mobilizare a tuturor oamenilor muncii pentru a-șl intensifica eforturile în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor ' de plan pe 1969.

fi date în folosință în anul care urmează. Se mai prevede executarea unor lucrări cu caracter edilitar-gospodăresc în valoare de 45 milioane lei, prin mobilizarea maselor de cetățeni la acțiuni de înfrumusețare a orașelor și satelor.Organizația de partid a județului Neamț, mobilizînd toți oamenii muncii din agricultură în frunte cu comuniștii, își propune între altele să se ocupe de buna gospodărire a fondului funciar. în acest scop, se vor extinde suprafețele cultivabile cu circa 400 ha prin lucrări de desecare. Terenurile irigate vor spori cu 2 300 ha. Prin executarea tuturor lucrărilor agricole la timp și la un nivel agrotehnic ridicat, se vor obține producții suplimentare la hectar, față de prevederi, la grîu cu 6 la sută în cooperativele agricole și cu 7 la sută în I.A.S. ; la porumb cu 4 la sută în cooperativele agricole și cu 7. la sută în I.A.S., iar la cartofi cu 5 la sută. în viticultură și pomicultură, prin efectuarea lucrărilor de îngrijire, se vor depăși producțiile medii la ha cu 6 la sută la struguri și 5 la sută la fructe.Paralel cu sporirea producției vegetale se va dezvolta și ramura creșterii animalelor. Prin măsurile ce vor fi luate, în cooperativele agricole efectivele de animale în 1969 față de anul curent vor spori cu 9 la sută la bovine, cu 3,6 la sută la porcine, cu 6,4 la sută la ovine și cu 20 la sută la păsări. Cooperativele agricole de producție vor vinde statului produse vegetale și animale cu 13 milioane lei peste sarcinile de plan, iar I.A.S. vor depăși livrările la fondul de stat cu 3 la sută la lapte și carne.Plenara comitetului județean cu activul se angajează ca sarcinile sporite ce și le-a propus pentru anul 1969 să fie îndeplinite în mod exemplar, contribuind prin aceasta la traducerea în viață a sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului și de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968.
*în legătură cu ANGAJAMENTUL ORGA

NIZAȚIEI DE PARTID A JUDEȚULUI GA
LAȚI, publicat ieri, paragraful al 2-lea (începînd cu rîndul 5) se va citi: „Prin mai buna organizare a producției și a muncii, siderurgiștii gălățeni vor da în plus, în anul viitor, 3 500 tone laminate peste planul de 807 000 tone laminate — din care 10 000 tone de sortimente cu dimensiuni între 4—6 mm...".
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ANGAJAMENTE PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI ANUA 

DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE
HARGHITA

. ■ ' '

• DEPĂȘIREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PLANIFICATE CU 20 
MILIOANE LEI • ECONOMII, PESTE PLAN, DE 500 MC. MATERIAL LEMNOS Șl 40 
TONE METAL • BENEFICII SUPLIMENTARE DE 2 MILIOANE LEI • PRODUCȚIA 
DE CARTOFI VA SPORI CU 14 LA SUTĂ FAȚA DE PLAN • EFECTIVELE DE ANI
MALE, IN COOPERATIVELE AGRICOLE, VOR CREȘTE, FAȚA DE 1968, CU 9 LA 
SUTĂ LA BOVINE, 3 LA SUTA LA PORCINE Șl 16 LA SUTA LA OVINE • 41 MI
LIOANE LEI — VALOAREA LUCRĂRILOR EFECTUATE PRIN ACȚIUNI PATRIOTICE.

INSTITUTUL PENTRU INSTITUTUL DE BIOLOGIE
PROIECTĂRI DE LAMINOARE „TRAIAN SĂVULESCU"

Plenara Comitetului județean de partid Harghita cu activul a analizat în profunzime rezervele și posibilitățile existente în economia județului și a hotărît cu entuziasm să răspundă chemărilor adresate de conferințele organizațiilor de partid ale munici- Î’iului București și județului Timiș. Punem a temelia răspunsului nostru succese obținute în îndeplinirea în acest an a tuturor sarcinilor, forța mobilizatoare a organizațiilor de partid, priceperea, hărnicia, capacitatea creatoare a oamenilor muncii din județul nostru, români și maghiari, care muncesc înfrățiți pentru traducerea în viață a politicii partidului. Prin organizarea superioară a producției și a muncii în toate unitățile economice, aplicînd pe o scară tot mai largă cuceririle științei și tehnicii moderne, ne propunem :îndeplinirea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale planificate cu 20 milioane lei. Prin reducerea consumurilor specifice de materii și materiale se vor economisi, peste prevederile pianului, 500 mc material lemnos și 40 tone metal. Volumul mărfurilor livrate la export va fi depășit cu cel puțin 3 milioane lei față de plan. Se vor omologa peste plan 21 produse și utilaje noi, din care 5 pentru export.Printre altele, în angajament se arată că 
se va realiza un beneficiu suplimentar de peste 2 milioane lei, vor fi date în funcțiune cu 1 pînă la 4 luni înainte de termenele prevăzute un număr de 10 obiective. Pentru înfrumusețarea localităților se vor efectția prin muncă patriotică lucrări în valoare de peste 41 milioane lei._ în vederea creșterii continue a producției agricole se va acorda o atenție deosebită folosirii chibzuite' a fondului funciar și aplicării măsurilor agrotehnice. Prin acțiuni intercooperatiste se vor face lucrări 
de irigații, peste plan, pe o suprafață de

COVASNA
• ECONOMII SUPLIMENTARE DE 2 MILIOANE LEI Șl BENEFICII PESTE 

PLAN DE 3,5 MILIOANE LEI e PRODUCȚII MEDII LA HA: LA GRÎU 2 200 KG, 
LA CARTOFI 16000 KG, LA SFECLA DE ZAHĂR 24000 KG. • EFECTIVELE DE 
ANIMALE VOR CREȘTE CU 3 000 CAPETE BOVINE, 3 000 CAPETE OVINE, IAR 
LA PORCINE CU 70 LA SUTA ÎN COMPARAȚIE CU 1968 • LA EXPORT — 110 
TONE CARNE DE BOVINE ÎN PLUS FAȚA DE 1968.însuflețită chemare la întrecere lansată de organizațiile de partid ale municipiului București și județului Timiș a fost pri

mită cu viu interes de către participanții la lucrările conferinței organizației jude
țene de partid Covasna. Chemarea de a depăși prevederile planului pe 1969 de dezvoltare a economiei naționale este de natură să ducă mai departe îndeplinirea prevederilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, indicațiile prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 de
cembrie a.c.în 1969, în industria județului, Indicele de sporire a productivității muncii va înregistra o creștere peste sarcina planificată de 0,3 la sută. Este angajamentul ferm, mobilizator al colectivelor întreprinderilor noastre. Colectivul de la întreprinderea minieră Căpeni va realiza o producție anuală de 1 milion tone lignit, ajungînd la sfîrșitul acestui cincinal la o capacitate de brichetare de 440 000 tone anual, față de 100 000 tone realizate pînă în prezent.

O însemnată pondere din suprafața teritorială a județului nostru o dețin pădurile. în centrul preocupărilor organizației județene de partid și al comitetelor de direcție de la întreprinderile forestiere de la Tîr- gul Secuiesc și întorsura Buzăului va sta ca un obiectiv major exploatarea rațională, superioară a masei lemnoase, inițierea unor măsuri tehnico-organizatorice de perfecționare a producției și a muncii, ale căror efecte finale să se concretizeze în sporirea indicilor de utilizare cu circa 2 la sută peste plan. Pe ansamblul județului, pînă la sfîrșitul anului viitor, se vor. realiza economii suplimentare la prețul de cost de circa 2 milioane lei și beneficii peste plan de 3.5 milioane lei.în prezent — datorită politicii partidului de industrializare socialistă — la Tg. Secuiesc se construiesc 3 importante obiective : fabricile de șuruburi, de amidon șl 
de confecții. Angajamentul constructorilor 
este acela ca, pînă la 30 septembrie 1969, fabrica de confecții să fie dată în funcțiune, 
cu o lună mal devreme decît termenul planificat în orașul Sf .Gheorghe se va

TIMIȘ
• 100 MILIOANE LEI VOR REPREZENTA DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI INDUS- 

TRIALE PREVĂZUTE « PESTE PLAN : 20 MACARALE, 50 000 CORPURI DE ILUMINAT 
FLUORESCENTE, 100 TONE DETERGENȚI, 10 000 PERECHI ÎNCĂLȚĂMINTE, 
260 000 MP ȚESĂTURI DE BUMBAC, 200 000 BUCĂȚI TRICOTAJE PENTRU 
COPII • SUPLIMENTAR LA EXPORT PRODUSE ÎN VALOARE DE 50 MILI
OANE LEI • ECONOMII : 800 TONE METAL, 20 TONE FIRE TEXTILE SI 
BENEFICII SUPLIMENTARE DE 30 MILIOANE LEI.Conferința organizației județene de partid Timiș a primit cu deosebită satisfacție chemarea la întrecere a conferinței municipale de partid București, pentru a întîm- piria cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al X-lea Congres al P.C.R. cu rezultate remarcabile în toate domeniile de activitate. în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile județului Timiș — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — conferința organizației județene de partid asigură că se vor concentra toate eforturile spre găsirea de noi căi de sporire a producției și productivității muncii, de ridicare a eficientei întregii activități economica.Ne vom îndrepta toată atenția spre introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în scopul diversificării producției, îmbunătățirii performanțelor tehnico-economice și calității produselor la nivelul exigențelor mereu sporite ale beneficiarilor interni și externi, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județ, conferința noastră adoptă angajamentul ca în anul 1969 județul Timiș să realizeze peste prevederile planului următoarele obiective :Depășirea producției industriale cu 100 milioane lei din care 80 la sută să se obțină pe seama creșterii productivității muncii ; se vor produce peste prevederile planului: 20 macarale. 50 000 corpuri de iluminat fluorescente, 100 tone detergenți, 10 000 perechi de încălțăminte, 260 000 mp țesături de bumbac. 200 000 bucăți tricotaje pentru copii și alte produse ; livrarea suplimentară la export a unui volum de produse în valoare de 50 milioane lei ; reducerea cheltuielilor de producție și în primul rînd a consumurilor de materii 

prime, materiale, combustibil și energie, 

1200 hectare și de desecări. Vor fi efectuate defrișări de arborete pe 3 000 hectare pășuni, iar lucrări de curățiri, nivelări și regenerări de pajiști naturale pe 6 300 ha.Prin executarea tuturor lucrărilor agricole la timp și la un nivel agrotehnic corespunzător vom spori producțiile medii la hectar, față de plan, la cultura cartofului cu 14 la sută, iar la cultura porumbului — cu 5 la sută. La pomii aflați pe rod producția de fructe va crește cu 6 la sută peste plan. în ce privește creșterea animalelor, în cooperativele agricole de producție se va realiza o sporire a efectivelor, față de anul curent, de 9 la sută la bovine, 19 la sută la vaci și juninci, 3 la sută la porcine și 16 la sută la ovine. Producția totală de lapte vacă va crește cu 15 la sută, iar greutatea medie de livrare la tineretul bovin îngrășat cu 18 kg.întreprinderile agricole de stat și întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii își vor perfecționa în continuare formele de organizare și conducere în vederea creșterii producției și a productivității muncii, a reducerii prețului de cost, asigurîndu-se astfel condițiile rentabilizării lor. în I.M.A. veniturile proprii vor crește cu peste 600 000 lei.Plenara comitetului Județean de partid consideră că în urma dezbaterilor ce vor avea loc în toate întreprinderile și unitățile agricole socialiste pe marginea cifrelor de plan pe anul 1969, aceste angajamente vor putea fi îmbunătățite — oa- men*j muncii din județul nostru, în frunte cu comuniștii, exprimîndu-și în acest fel dragostea și devotamentul nemărginit față de Partidul Comunist Român, dorința de a aduce o contribuție tot mai de seamă la dezvoltarea și înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.

ridica un nou cinematograf, importante investiții sînt prevăzute din fondurile statului pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației: în 1969 se vor construi în județ 862 apartamente, se va îmbunătăți simțitor alimentarea cu apă. în lumina acestor perspective organizațiile de partid vor trebui să desfășoare o muncă politică permanentă încît rezultatele acesteia să se oglindească într-o mai judicioasă organizare a muncii pe șantiere, în calitatea lucrărilor și în întărirea disciplinei.în ce privește agricultura, munca politică a organizațiilor de partid de la sate se va îndrepta spre consolidarea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole și sporirea producției. în acest sens vor fi luate măsuri ca în fiecare unitate agricolă fondul funciar -să fie gospodărit cu maximum de eficiență prin organizarea judicioasă a teritoriului. Prin desecări se va îmbunătăți fertilitatea a 2 300 ha teren agricol, iar terenurile irigate se vor extinde cu încă 800 ha.în aceste condiții, cu sprijinul prețios al mecanizatorilor, ne propunem ca în anul 1969 să obținem, în medie la hectar, circa 2 200 kg grîu, 16 000 kg cartofi, 24 000 kg sfeclă de zahăr, ceea ce, în procente, reprezintă o creștere a producțiilor de 5 la sută la grîu, 14 la sută la cartofi și 7 la sută la sfecla de zahăr. în' zootehnie ne propunem ca, în 1969, să sporim efectivul actual de bovine cu aproape 3 000 capete, la ovine cu cel puțin 3 000, iar la porcine cu 70 la sută în comparație cu anul acesta. Cooperativele agricole din județ vor obține circa 2100 litri lapte pe vacă furajată. De asemenea, vor spori cantitățile de carne de bovine destinate exportului de la 40 tone în anul 1968, la peste 150 tone în anul viitor.Avem certitudinea că aceste obligații pe care ni le asumăm pentru cel de-al 4-lea an al cincinalului vor constitui tot atîtea imbolduri mobilizatoare pentru toți cetățenii județului nostru, români și maghiari, care, înfrățiți în muncă, năzuințe și idealuri comune, vor depune eforturi sporite pentru realizarea sarcinilor stabilite, contribuind într-o măsură mai mare la înflorirea scumpei noastre patrii — România socialistă.

realizînd economii la prețul de cost peste plan de 35 milioane lei, care se vor reflecta în obținerea unui beneficiu suplimentar în valoare de 30 milioane lei; reducerea consumului de metal cu 800 tone, de fire textile cu 20 tone și folosirea pe scară mai largă a înlocuitorilor.în scopul îmbunătățirii calității produselor se vor reproiecta și moderniza un număr de 20 mașini și utilaje fabricate de întreprinderile constructoare de mașini, în afara celor prevăzute în plan și șe va. reduce durata planificată de asimilare la un număr de 25 produse industriale. Pentru ridicarea nivelului de mecanizare a producției se vor moderniza și executa prin acțiunea de autoutilare un număr de cel puțin 150 mașini și utilaje și se vor realiza din credite bancare rambursabile 300 asemenea lucrări. în vederea înfrumusețării orașelor și localităților rurale, locuitorii județului Timiș vor executa lucrări prin muncă patriotică șl contribuții în valoare de 65 milioane lei ; pentru ridicarea nivelului de deservire a populației se va lărgi rețeaua comercială cu două complexe comerciale și 11 magazine noi în orașele județului și se vor moderniza 30 magazine în mediul rural.Sîntem convinși că muncitorii, inginerii și tehnicienii, oamenii muncii din județul nostru vor depune toate eforturile pentru realizarea angajamentelor pe anul 1969, contribuind prin aceasta la înfăptuirea mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român
(Angajamentele în domeniul agricol s-au 

publicat în ziarul nostru nr. ,7924 din 22 
decembrie a.c.. județul Timiș lansînd che
marea la întrecerea pentru depășirea obiec
tivelor planului pe 1969 în agricultură).

Colectivul de lucrători al Institutului pentru proiectări de laminoare, luînd cunoștință de chemarea institutelor de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, subscrie cu entuziasm la realizarea obiectivelor acestei chemări și se angajează să traducă în viață următoarele obiective în munca de proiectare pe care o va desfășura în 1969—1970 :
1) Reducerea volumului de utilaje, agregate și instalații prevăzute a fi aduse din import, prin proiectarea Și executarea a- cestora în țară. Institutul va elabora pentru obiectivele din cadrul Combinatului siderurgio Galați, Combinatului siderurgio Hunedoara, Uzinei de oțeluri aliate, laminorului nou de sirmă, proiecte tennice Ș* de execuție însumînd circa 3 500 t în 1969 și 4 000 t în 1970.Astfel vom proiecta :— utilaje pentru liniile de tăiere a benzilor laminate la cald și la rece pentru laminoarele de la Combinatul siderurgio Galați ; linii de debitare la rece a pi lulelor pentru Combinatul siderurgio Hunedoara ; cajele degrosisoare și cajele intermediare pentru un nou laminor de sîrmă ; utilajele laminorului degrosisor pentru noua uzină de oțeluri aliate.2) Elaborarea de oferte generale și materiale tehnice pentru prospecte privind instalații complete, utilaje, cuptoare, construcții și instalații din domeniul laminoa- relor și punerea acestora la dispoziția întreprinderilor de comerț exterior, in cadrul acțiunii de creștere a volumului de export.Astfel se vor elabora documentații pentru :— laminoare de țevi de oțel fără sudură de 3“ și 6“, laminoare de tablă subțire în foi, linii de profile îndoite, cuptoare adinei, cuptoare cu vatră rotativă, cuptoare de tratament termic, linii de zincare a țevilor, utilaje pentru trăgătorii de țevi și sirmă, construcții și instalații pentru laminoare și gospodăriile de apă aferente.3) Reducerea ponderii cheltuielilor pentru lucrările de construcții-montaj din totalul investițiilor, în proiectele ce se vor elabora în anul 1969 pentru Combinatul

BRAȘOV
(Urmare din pag. I)Comitetului Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, să mobilizeze întregul potențial material și uman, să asigure toate condițiile politice, organizatorice, tehnice si economice pentru depășirea prevederilor planului pe anul 1969 ia toți indicatorii.Vom obține o depășire a planului producției globaie industriale cu aproape 300 milioane lei. Nivelul producției industriale pe anul 1969 va fi pe ansamblul județului cu circa două miliarde lei mai mare decît prevederile inițiale pentru cel de-al 4-lea an al cincinalului. Sarcina de creștere a productivității muncii va fi depășită cu 0,5—1 la sută, iar indicele de folosire a mașinilor și utilajelor va spori în medie față de 1968 cu 5 la sută în fiecare întreprindere.Se va scurta perioada de asimilare cu 1—3 luni la un număr de 40 produse din care : 3 tipuri de tractoare de 40 C P, autocamionul cu cabina avansată și sarcina portantă de 7 tone, transmisia hidraulică TH-3 pentru locomotivele Diesel de 150—250 CP. Totodată, prin extinderea acțiunii de autoutilare vor fi realizate 320 mașini și utilaje. în valoare de peste 70 milioane lei. Pe această cale și prin asimilarea în producție a unor noi materii prime și materiale, se vor reduce prevederile inițiale de import cu 60 milioane lei. Vor fi reproiectate și modernizate un număr de 65 produse, în afara celor prevăzute în plan ; se va extinde folosirea înlocuitorilor, realizîndu-se pe a- ceste căi o economie de metal de cel puțin 1 800 tone. Beneficiile suplimentare se vor ridica la 80 milioane lei. Se va asigura sporirea volumului produselor pentru export cu 100 milioane lei peste sarcina de plan.în vederea sporirii eficienței investițiilor vor fi luate măsuri pentru revizuirea proiectelor și a documentațiilor tehnico- economice, în așa țfel încît ponderea lucrărilor de construcții-montaj să fie redusă cu 10—15 la sută fără a afecta realizarea planului de investiții. Se vor reduce termenele de dare în funcțiune cu 2—9 luni a unui număr de 35 obiective. însemnate sporuri de producție vor fi realizate pe seama atingerii cu 2—6 luni înainte de termenul planificat a parametrilor tehnico-economici proiectați la fabrica de articole tehnice de cauciuc, fabrica de platforme auto, stația de condiționare a semințelor de sfeclă de zahăr din Ghimbav. filatura de lînă Ghimbav. în vederea îmbunătățirii condițiilor de lo

ARGEȘ
(Urmare din pag. I)dului Comunist Român. în numele comuniștilor, al muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor. al țăranilor și intelectualilor, ne propunem să realizăm următoarele obiective :Planul producției globale industriale va fi depășit cu peste 85 milioane lei, prin creșterea productivității muncii cu cel puțin 1 la sută. Va fi ridicat nivelul tehnic al producției și al caracteristicilor tehnice și economice ale produselor, punîndu-se accent pe modernizarea a 5 produse în a- fară de cele prevăzute în plan, printre care autoturismul de teren M 461, motorul M 207, cutii de viteză. De asemenea, va fi redusă cu 1—2 luni durata planificată de asimilare a 15 produse noi. Se vor proiecta și executa prin autoutilare cel puțin 25 de mașini și instalații, se vor reduce consumurile specifice cu cel puțin 1 la sută, iar la metal se va realiza o economie de cel puțin 200 tone peste prevederile planului pe anul 1969.Se mai prevede livrarea suplimentară la fondul pieței a unor produse de larg consum în. valoare de 20 milioane lei. iar la export — produse în valoare de 30 milioane lei peste planul anual. Beneficiile peste plan vor însuma 50 milioane Iei. Se preconizează scurtarea termenelor de punere in funcțiune cu 1—3 luni la 10 capacități și obiective ; atingerea și depășirea parametrilor proiectați lă un număr de 8 capacități si obiective cu 1—3 luni înainte de termenele Dlanificate.Vor fi date în folosință, cu circa o lună înainte de termenele planificate. 20 la sută din apartamentele ce se vor construi în 

siderurgio Galați, Combinatul siderurgio Hunedoara, I.S.C.T. și U.P.A. Slatina cu 11 la sută în comparație cu valorile din studiile tehnico-economice întocmite sau față de lucrări similare realizate.4) Printr-o analiză judicioasă a soluțiilor constructive, prin stabilirea ipotezelor reale de încărcări și folosirea oțelurilor cu caracteristici superioare la elementele la care prezintă eficiență economică, se vor realiza economii de metal la proiectele de construcții de 6 Ia sută față de proiecte similare.5) în vederea stabilirii necesarului optim de personal pe baze științifice, se vor elabora, începînd din anul 1969,. criterii și măsuri de organizare a activității de conducere, producție și întreținere a unităților ce se vor proiecta.Călăuzindu-ne după indicațiile mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind aplicarea în practică cît mai repede a rezultatelor cercetării, vom intensifica colaborarea cu Institutul de cercetări metalurgice (ICEM) și Institutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor (ÎNCERC)), în vederea introducerii în proiectele noastre a rezultatelor cercetării, și vom acorda asistența tehnică necesară aplicării lor în practică.Prin soluțiile ce le vom adopta în proiecte și prin asistența tehnică ce o vom acorda beneficiarului și constructorului, ne vom aduce aportul la micșorarea consumurilor specifice în procesele de producție. la reducerea duratei de execuție a investițiilor și la îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici proiectați fată de realizările anterioare.Colectivul Institutului de proiectări laminoare. în frunte cu comuniștii, este ferm hotărît ca prin realizarea exemplară a tuturor sarcinilor ce îi revin să contribuie la continua dezvoltare a economiei și înflorirea scumpei noastre patrii, să în- tîmpine cu noi și însemnate succese cea de-a 25-a aniversare a eliberării țării noastre și cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.
cuit ale oamenilor muncii, se vor diversifica tipurile de locuințe și scurta cu 15—20 Ia sută durata de execuție a celor circa 2 000 apartamente fizice prevăzute pentru anul 1969.Mobilizînd masele largi de cetățeni, vor fi executate lucrări gospodărești în valoare de 200 lei pe locuitor, ceea ce înseamnă economii, de circa 90 milioane lei.Asemeni oamenilor muncii din taoricile și uzinele brașovene, lucrătorii de pe ogoarele județului sînt hotărîți să întîmpine sărbătorirea unui sfert de veac de la eliberarea patriei și cel de-al X-lea Congres al partidului, prin folosirea cît mai judicioasă a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție în vederea obținerii unui belșug de produse agroalimentare. în acest scop o atenție deosebită va fi acordată lucrărilor de îmbunătățiri funciare. în cursul anului 1969 se vor deseca 4 000 hectare, iar în zona Făgăraș se vor efectua arături în spinări pe întreaga suprafață cu exces de umiditate care reprezintă aproape 10 000 hectare și se va depăși cu 10 la sută suprafața planificată a se amenaja pentru irigații.Cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat vor spori producțiile medii la hectar față de prevederile planului cu5 la sută la porumb. 4 la sută la orz — orzoaică și cu 5 la sută la cartofi ; se va realiza o producție medie de cel puțin 24 000 kg sfeclă de zahăr la ha. Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic în cadrul cooperativelor agricole numărul de taurine va crește cu 4 000 capete, ceea ce reprezintă un spor cu 8,3 la sută fată de anul 1968, iar în întreprinderile agricole de stat — cu 1 000 capete, adică 7,3 la sută. Efectivele de ovine vor crește. în anul viitor, cu6 la sută în cooperativele agricole și cu 3 la sută în întreprinderile agricole de stat, iar numărul păsărilor în cooperativele agricole — cu 40 la sută. Cooperativele agricole din județ vor Jivra, peste prevederile planului. 3 000 tone legume, 3 000 tone cartofi. 4 500 tone sfeclă de zahăr. 10 000 hl lapte, 300 tone carne, iar întreprinderile agricole de stat — 350 tone cereale, 1 400 tone cartofi, 3 400 hl lapte de vacă, 170 tone carne și 1 milion ouă.Pentru îndeplinirea cu cinste a acestor angajamente, organizația județeană de partid Brașov va desfășura o largă muncă politică de masă, o susținută activitate organizatorică. mobilizînd pe toți oamenii muncii din industrie și agricultură astfel ca județul nostru să-și aducă un aport cît mai mare la dezvoltarea economiei noastre naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii.

anul 1969. Prin acțiuni patriotice vor fi executate lucrări cu caracter gospodăresc în valoare de 30 milioane lei.în agricultură se va urmări ca prin lucrări de îmbunătățiri funciare suprafața agricolă să crească cu 300 ha. iar cea irigată să ajungă la 8 500 ha. Prin aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice producția planificată se va depăși, în cooperativele agricole, cu 6 la sută la grîu și 3 la sută la porumb, iar în întreprinderile agricole de stat cu 8 la sută la grîu și 7 la sută la porumb. Planul la producția de legume va fi depășit cu 1 800 tone. în pomicultură și viticultură se va asigura depășirea producțiilor medii planificate cu 5 la sută la struguri și 6 la sută la fructe.în cooperativele agricole, efectivele de animale vor crește în 1969 cu 12 la sută la bovine. 25 la sută la porcine și 8 la sută la ovine, fată de cele existente la sfîrșitul anului în curs. Pentru asigurarea bazei furajere se vor însămînta. în culturi duble, 13 500 ha. Ca urmare a creșterii producției vegetale și animale. întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție vor vinde statului produse în valoare de 12 milioane lei peste sarcinile de plan. Alte angajamente se referă la reducerea prețului de cost al produselor în I.A.S.. Creșterea eficientei economice în I.M.A.. consolidarea economico-organizato- rică a cooperativelor agricole de nroductie.Pentru realizarea acestor’ obiective, organele și organizațiile de partid din iudetul Argeș vor subordona întreaga lor activitate rezolvării sarcinilor economice și vor stabili măsuri eficiente care să conducă la depășirea prevederilor de olan la identificarea a noi rezerve de sporir" a producției, la creșterea eficienței economice..

AL ACADEMIEICadrele de cercetare din Institutul de biologie ..Traian Săvulescu" al Academiei Republicii Socialiste România au primit cu viu interes chemarea adresată de institutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, către toate unitățile de cercetare din tară îri vederea intensificării activității de cercetare științifică și folosirii pe scară tot mai largă a rezultatelor ei în producția de bunuri materiale.în lumina sarcinilor ce revin biologiei, reieșite din materialele Plenarei C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968, a conferinței organizației de partid a municipiului București și îndeosebi din cuvîn țările secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, cercetătorii Institutului de biologie „Traian Săvulescu" se angajează să concentreze tematica de cercetare pe colective complexe, în vederea rezolvării eficiente și într-un timp mai scurt a problemelor biologice utile sectoarelor e- conomice, care ‘ să constituie astfel cadrul favorabil trecerii treptate Ia folosirea contractelor ca mijloc de finanțare.Colectivele institutului nostru se angajează ca în perioada 1969—1971 să pună la dispoziția unor ministere, a diferitelor institute departamentale următoarele rezultate cu aplicabilitate practică :1. în cadrul planului de amenajare hidrotehnică a cursului inferior al Oltului vom pune Ia dispoziția Institutului de studii și proiectări hidroenergetice, cu un an mai devreme (1971), date biologice concrete, necesare pentru : a) plantarea malurilor cu specii fixatoare : b) popularea lacurilor cu pești, scoici și faună nutritivă pentru pești;c) indicarea unor zone rezervate pentru scop peisagistic și turistic.2. Se vor pune la dispoziția Ministerului Industriei Alimentare în anul 1970 date privind arealul de răspîndire a algelor industrializabile din Marea Neagră (litoralul românesc) și metodele de recoltare în vederea obținerii materiei prime necesare fabricării unor produse folositoare industriei alimentare și ușoare (agaroizi).3 Punerea la dispoziția Ministerului Industriei Alimentare pînă în anul 1970 a metodelor de lucru privind alegerea reproducătorilor de cegă, in vederea înmulțirii lor pe cale artificială.
CENTRUL DE CERCETĂR

DE CHIMIE ORGANICĂ
AL ACADEMIEICercetătorii din Centrul de cercetări de chimie organică al Academiei Republicii Socialiste România se asociază cu entuziasm la chemarea lansată de institutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al municipiului București, prin care se definesc obiectivele propuse pentru îmbunătățirea activității de cercetare. Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru realizarea acestor obiective în cadrul institutului nostru, să intensificăm munca noastră în vederea rezolvării în cele mai bune condiții a temelor cuprinse în plahul de cercetare.Pe linia legării mai strînse a activității de cercetare cu nevoile industriei chimice, Centrul de chimie organică al Academiei își va consacra o bună parte din activitate pentru îmbunătățirea parametrilor de funcționare a fabricii de acetile- nă și a altor instalații industriale de la Combinatul chimic Craiova.Ne exprimăm satisfacția că procedee pe care le-am studiat de mai muiți ani, dintre care unele au fost aplicate în alte țări, se vor aplica și în țara noastră, aducindu-se importante economii valutare. Pe această linie ne luăm angajamentul să dăm asisten

INSTITUTUL DE ENERGETICA
AL ACADEMIEI

(Urmare din pag. I)cialiste România răspunde cu entuziasm a- cestei inițiative și, însușindu-și cele 4 obiective cu caracter general propuse institutelor de cercetare din domeniul științelor tehnice, își ia angajamentul să le traducă în viață prin :1. Sprijinirea activă a rezolvării unora din problemele fundamentale și complexe privind dezvoltarea energeticii românești, ca :a) participarea la acțiunea de lărgire a posibilităților de utilizare rațională a tuturor resurselor de energie disponibile în țară, prin elaborarea, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale, a planului optim de aprovizionare cu combustibil a economiei naționale pe anul 1969, acțiune care va conduce la economii efective evaluate la 60 000 000 lei.b) participarea nemijlocită la întocmirea planului de dezvoltare a energeticii românești pe perioada 1970—1975 prin definitivarea metodicii de preevaluare a necesarului de energie, elaborarea bilanțului energetic național de perspectivă, punerea lor la dispoziția organelor centrale de planificare și efectuarea, în colaborare cit acestea și cu alte unități de cercetare, a celorlalte lucrări de bază necesare.c) sprijinirea dezvoltării energeticii nucleare românești, prin stabilirea elementelor necesare optimizării structurii sistemelor energetice, a parametrilor reactorilor nucleari ce urmează a echipa centralele nucleare, precum Și prin elaborarea unei scheme originale de regulator auto adaptiv, realizabil în țară, pentru reglarea puterii unui reactor nuclear.d) participarea la ridicarea nivelului tehnic de conducere a sistemului electro- energetic național, prin studiul și realizarea, in colaborare cu Institutul de cercetări energetice și termoficare și cu Institutul de studii și proiectări energetice ale Ministerului Energiei Electrice, a unei instalații pilot pentru vizualizarea comportării sistemului în nodul Craiova, permițind luarea rapidă a unor decizii de mărire a siguranței funcționării.

4. Vom pune la dispoziția Consiliului Su- ’ perior al Agriculturii în anul 1969 o metodăde determinare a nevoii de îngrășăminte chimice necesare plantelor de cultură, cu ajutorul algelor microscopice verzi.5. Se vor pune la dispoziția Consiliului Superior al Agriculturii date privind răs- pîndirea în livezile de sîmburoase din România a două bacterii, deosebit de păgubitoare, nestudiate pînă în prezent, prec-.im și a raselor fiziologice caracteristice diferitelor zone pomicole, cu indicarea meto- -> delor de diagnostic.6. Vom pune Ia dispoziția Institutului de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr — Brașov (în anul 1969) metode și tehnici de identificare a biotipuri- . lor ciupercii Phytophtora infestans care produce mana cartofului. Pe baza acestor rezultate vom colabora cu institutul menționat la alegerea celor mai buni genitori, la începerea procesului de ameliorare, cu rezistență de cimp față de această boală caro compromite cultura cartofului.7. Se vor pune la dispoziția Direcției Generale a Arhivelor Statului, bibliotecilor >; centrale, bibliotecilor universitare și a altor , unități interesate, în anul 1970, metodele de prevenire și combatere a degradării mi- * crobiologice a materialelor documentare din depozitele de arhivă și biblioteci, elemente importante din patrimoniul cultural al tării.8. Colaboratorii cu experiență din institutul nostru își iau angajamentul să sprijine , specializarea a 10 cadre în plus fată de anul trecut în folosirea diferitelor _ metode de cercetări cu înaltă tehnicitate (structură electronomicroscopică, imunochimie. croma- r tografie, citologie, citogenetică). De a- semenea, institutul nostru se oferă să pri- : mească doctoranzi în biologie pe uncie probleme cu subiect cerut, necesare în formarea unor cadre care lucrează în unități departamentale.Cercetătorii Institutului de biologie „Traian Săvulescu" vor folosi întreaga lor capacitate creatoare șl putere de muncă pentru a contribui la rezolvarea sarcinilor ■ ce revin biologiei în asigurarea creșterii eficientei activității de cercetare șl a legării ei strînse de nevoile economiei naționale.

ță tehnică pentru realizarea și darea în funcțiune a instalației semiindustriale de obținere a polictilenei după procedeul românesc Ia Combinatul chimic Pitești) termen de realizare în anul 1979). De asemenea, vom asigura condiții optime pentru funcționarea instalațiilor în vederea obținerii glicerinei conform procedeului elaborat în colectivul nostru, instalații ce se vor realiza în cursul anilor 1969 și 1970.Vom experimenta procedee pentru obținerea în condiții economice din resurse indigene a unor intermediari și produși finiți ceruți de industria chimică.Vom dezvolta în continuare cercetări pe linia obținerii de produși noi, le vom studia proprietățile în vederea unor viitoare utilizări în economia națională.Vom acorda tot sprijinul pentru ridicarea calificării cadrelor din industrie, pentru însușirea de noi metode folosind tehnici moderne de lucru.Asigurăm conducerea de partid și de stat că vom mobiliza toate forțele de muncă pentru ca prin rezultatele cercetărilor noastre să contribuim la dezvoltarea economiei naționale și la ridicarea prestigiului științific internațional al țării noastre.

e) sprijinirea acțiunii de îmbunătățire a calității motoarelor cu ardere internă fabricate în Republica Socialistă România ' prin determinarea formulelor energetice optime Ia motorul Diesel înalt supraali- - mentat și aplicarea, în colaborare cu unități de cercetare și proiectare ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, a acestor formule în producție.2. Abordarea și rezolvarea unor probleme energetice cu eficiență imediată, care să conducă incepînd din anul 1970 la realizarea unor însemnate economii la :a) raționalizarea consumului specifio de combustibil și energie la marii consumatori, cu obținerea unor economii anuale de 4 000 000 Iei.b) cercetarea, studiul, proiectarea și realizarea, în colaborare cu beneficiarul, a unei instalații de ardere a reziduurilor fenolice produse în Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, realizare ce va conduce la economii anuale de 800 000 lei.c) introducerea compresoarelor cu jet în cîmpurile de gaze de sondă, conducînd Ia reducerea fondului de investiții în industria petrolieră cu 500 000 Iei anual.3. Autofinanțarea parțială a institutului prin încheierea unor contracte în valoare totală de peste 2 000 000 lei.4. întărirea colaborării multilaterale cu unitățile de cercetare, proiectare și producție, precum și cu cele din învățămîntul superior, urmărindu-se concentrarea eforturilor pentru rezolvarea problemelor energetice complexe. Totodată vom lărgi utilizarea în comun a instalațiilor și a utilajelor experimentale costisitoare și vom sprijini ridicarea calificării profesionale a specialiștilor din aceste unități, prin efectuarea doctoratului și a unor specializări, în cadrul laboratoarelor Institutului.Colectivul Institutului de energetică al Academiei Republicii Socialiste România, care a împlinit 20 de ani de activitate știin- tifică.este pe deplin hotărît să asigure realizarea acestor angajamente, cu convingerea fermă că. unindu-și eforturile cu cele ale tuturor oamenilor muncii, aduce o contribuție corespunzătoare la asigurarea progresului neîntrerupt al patriei noastre.
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REFLECȚII DESPRE 
CRONICA LITERARĂ
„Cronica literară" este, cred, forma cea mai fericită prin care critica poate să imprime o anumită o- rientare creației scriitoricești. Multi își închipuie că pentru așa ceva sînt necesare articole speciale. Nu neg că și ele își au rostul lor. Dar aș îndrăzni să spun că astfel de intervenții se impun mai cu seamă atunci cînd analiza atentă și sistematică a producției literare nu are loc, sau nu se face ca lumea. Cîtă vreme, înaintea primului război mondial, examenul amănunțit și neîntrerupt al operelor apărute nu devenise încă la noi un obicei, am a- vut mai ales „critici de direcție" : Iorga, Ibrăileanu, Mihail Dragomi- rescu. Cînd lucrurile s-au schimbat și s-au ivit „criticii profesioniști", a- ceștia le-au luat imediat locul Să observăm însă că Eugen Lovinescu, Perpessicius, Pompiliu Constantines- cu, G. Călinescu, Șerban Ciocules- cu, Vladimir Streinu au făcut toti. măcar o vreme, „cronică literară".Sainte Beuve îi asemăna pe criticii foiletoniști cu medicii curanți, care își vizitează periodic pacientii în scop preventiv. Tocmai aceasta îi -scutește — zicea el — să se trezească obligați a trata cazuri disperate și a recurge la terapeutici energice și periculoasei „Cronica literară" îngăduie actului formării de opinie să se sprijine pe temelii solide. Ea obligă la demonstrație, la desprinderea generalizărilor din urmărirea efectivă a tendințelor scrisului „pe viu" și după o lungă cercetare comparativă, care îmbrățișează ansamblul mișcării literare. Toate acestea însă cu anumite condiții, și despre ele aș vrea să spun cîteva cuvinte aici.Prima e ca întotdeauna să 1 se dea „cronicii literare" funcția adevărată care îi revine. Să o reamintesc ? Poate că nu strică, de vreme ce unii par să o fi uitat. „Cronica literară" e chemată înainte de orice să urmărească periodic, sistematic și cu competentă producția scriitoricească. Foiletonul cu acest obiect nu se rezumă la niște impresii comunicate de critic’ autorului, care i-a trimis cartea spre lectură. Pentru un asemenea serviciu nu e nevoie de o revistă, ajunge o sciis.oare pusă la poștă. „Cronica literară" se adresează în primul rînd publicului larg cititor cu scopul de a-1 informa și de a-i permite să-și formeze o opinie cît

Ov. S. CROHMĂLNICEANU

mai judicioasă asupra - scrierilor apărute. Dar ce constatăm ? Ziarele noastre, care pot cel mai bine, ba chiar sînt datoare să îndeplinească o asemenea operă extrem de utilă, atribuie rareori spațiu pentru „cronica literară". Cărțile importante nu apar comentate regulat în paginile lor de un critic autorizat; uneori volumele discutate par a fi alese la în- tîmplare sau, și mai trist, după simpatii redacționale. Chiar cînd rarele recenzii publicate poartă titlul de „cronică literară", și-1 arogă pe nedrept, pentru că, să fim înțeleși, fără regularitate, fără suită, fără posibilitatea emiterii unor judecăți comparative, fără cronicar, nu există cronică. De ce am lăsa să piară o frumoasă tradiție a presei românești, foiletonul critic săptămînal, așa cum l-au ținut ani de zile Perpessicius sau Șerban Cioculescu ? "De fapt, nici în revistele literare lucrurile nu stau cu mult mai bine. Criticii cu experiență s-au deprins să lase obligația de a se pronunța asupra cărților noi care apat aproape exclusiv colegilor lor foarte tineri. Nu putini dintre ei se achită conștiincios șl cu vădit talent de a- ceastă magistratură dificilă, dar șl destui într-un chip nesatisfăcător. „Cronica" devine în mîna unora instrumentul principal destinat să le „consacre" amicii sau să le „desființeze" adversarii. Elogiul și blamul se împart adesea fără simț de răspundere ; un poet la volumul său de debut ajunge într-o cronică să rivalizeze cu Lucian Blaga sau Ion Barbu, în timp ce alta îi contestă cea mai vagă înzestrare. Pe prea multi cronicari literari îi devorează ambiția eseistică. în loc de o analiză pertinentă și de o judecată limpede, foiletonul lor tine să ne comunice niște febre lirice și metafizice. Arta de a face sub pretextul cri-'* ticii „creatoare" o dubious narali- • teratură își eăseste în fiecare zi noi amatori. Se citește încă abia o mică parte din volumele publicate. Cu cît acestea sînt mai subțiri și se pot parcurge mal rapid, cu atît au mai

Stabilirea variantei optime 
a programului de producție

(Urmare din pag. I)lui. care au participat direct la lucrare :Ing. Gheorghe Boldur, șeful secției „Cercetări operaționale" :— Solicitarea pe care uzina ne-a făcut-o cu cîtva timp în urmă privea elaborarea unui plan lunar rational pentru una din secțiile productive ce se remarca printr-o mare diversitate a utilajelor, produselor. activităților (sute de repere, mii de operații) : secția de construcții mecanice, profilată pe realizarea unor produse cu caracter de unicat, complexe și cu ciclu lung. Era necesară o eșalonare de așa manieră a operațiilor pe mașini și muncitori încît să se asigure o maximă productivitate în condițiile u- tilizării superioare a resurselor și a timpului de muncă. încercările de a o realiza în cadrul uzinei, prin cercetare și calcule efectuate manual, nu au fost fructuoase, dar au permis formularea exactă a cererii și a căii posibile de soluționare a ei.Practic, am atacat tema cu ajutorul unor metode moderne de programare (metoda PERT) — caracterizată prin posibilități mai largi în ceea ce privește analiza unor fenomene de mare complexitate. Astfel, datele furnizate de un colectiv de specialiști din uzină, condus de ing. Valeriu Petrovici, de la serviciul organizarea producției și a muncii, au fost prelucrate în comun de specialiștii centrului și cei din uzină, iar trecerea lor pe calculator a fost făcută la Centrul de calcul din Drumul .Taberei al Direcției Centrale de Statistică.După numai două luni de zile s-a predat uzinei programul dorit, alcătuit dintr-un plan grafic și mai multe tipuri de liste (unele cuprinzind ce va face fiecare muncitor, la fiecare mașină, în fiecare moment, timp de o lună ; altele analizînd executarea planului pentru conducerea secției, iar altele pricind eșalonarea activităților de îndeplinit pe zile sau gradul de folosire a resurselor). Rămîne ca secția să lucreze după indicațiile cuprinse în acest program, iar periodic să se analizeze situația, ținîn- du-se seama de diferitele pertur- bații intervenite pe parcurs (schimbări de comenzi, stagnări.din motive obiective etc.). Toate acestea, intro- ' duse din nou în calculator, permit să se reactualizeze planul.Ing. Gheorghe Micu, cercetător :— Pe parcursul cercetărilor, noi am ajuns la unele concluzii interesante privind posibilitățile mari de extindere a acestui gen do programe de producție și în alte sectoare ale industriei noastre. Dar pentru aceasta este necesar ca uzinele să-și formeze specialiști capabili să „surprindă" matematic fenomenele și să le formuleze astfel încît ele să poată fi prelucrate pe calculator. Experiența de la uzinele „23 August" reprezintă un început bun din acest punct de vedere, constituind o problemă tipică de organizare științifică a producției. Si noi, cercetătorii, am tras unele concluzii utile privind cîmpul de acțiune pe care ni-1 oferă cadrul contactelor cu fabricile și uzinele, posibilitățile pe care le oferă activității noastre folosirea metodelor moderne de programare. în cazul de fată cea denumită PERT, care pînă nu de mult era aplicată doar în soluționarea unor probleme mari, ca repartizarea investițiilor pentru construc- ții-montal. probleme generale ale dezvoltării unor ramuri ale industriei etc. Or. în momentul de Jață. tinîndu-se seamă și de perfecționările ce au fost aduse metodei amin

tite cu prilejul acestei lucrări, putem afirma că ea poate fi folosită în mare măsură și la realizarea unor „planuri optime" pentru sfere de activitate cu caracter mai restrîns, în întreprinderi și chiar la nivelul unor secții.Desigur, posibilitățile sînt încă limitate de capacitatea calculatoarelor existente, care pot prelucra modele matematice pînă la un anumit grad. de complexitate, dar utilizarea lor chiar și în aceste condiții la astfel de lucrări se soldează, credem. cu importante cîștiguri. Iar h- vantajele privesc atît domeniul producției, respectiv aspecte de productivitate. preț de cost, rentabilitate, cît și exploatarea cu maxim randament a calculatoarelor, instalații deosebit de complexe și de costisitoare. y,Iată acum și unele păreri și aprecieri ale beneficiarilor, exprimate prin intermediul tov. ing. Valeriu Petrovici de la serviciul de organizarea producției și a muncii a uzinelor „23 August".„Realizarea acestui contract de colaborare confirmă utilitatea colaborării dintre cercetarea .științifică și producție, interesul sporit din partea întreprinderilor fată de a- plicarea metodelor preconizate de cercetare.Pe baza unor căutări și preocupări științifice mai vechi ale uzinei. în direcția stabilirii unor programe o- perative de activitate în secțiile productive, ne-am intensificat în ultima vreme căutările de acest gen. efectuînd — concomitent cu diferite încercări — și o intensă muncă de documentare. Drept urmare, au devenit posibile, prin colaborarea cu cercetarea, nu numai obținerea unei soluții avantajoase, dar și conturarea unor contribuții utile aduse de cercetarea uzinală la o temă atît de importantă. Concret, arh ajuns la concluzia că este posibilă, programarea operativă a fabricației prin a- plicarea metodei PERT către presupune neapărat „calcul automat" a- naliza resurselor si planificarea mul- tiproiectelor.In ceea ce privește programul ce ne-a fost pus la dispoziție cu cîteva săptămîni în urmă, el se aplică deocamdată experimental. împreună cu conducerea secției în care se utilizează. putem estima că rezultatele, din ce în ce mai bune, confirma străduințele depuse. Astfel. chiar dacă nu putem încă vorbi de randamente spectaculoase, cum oferă aplicarea metodei PERT pe plan mondial — creșteri de pînă la 10 la sută — apreciem că și numai 1 la sută asigură, la nivelul acestei singure secții, economii de circa 200 000 lei lunar. Subliniem totodată că aceste beneficii sînt realizate fără investiții mari (5—6 000 lei lunar) și numai- prin simpla raționalizare și ordonare a activității secției. înfăptuite „din mers"; Se ridică acum nu numai problema respectării acestui program de producție cu o alcătuire net superioară, dar și aceea a corelării activității celorlalte sectoare din uzină, neprogramate încă „electronic", dar care condiționează randamentul si ritmul activității secției în cauză".Sînt cîteva din aspectele pe care le implică acest rezultat rodnic al colaborării dintre cercetarea științifică și producție — primul program operativ de producție ..electronizat" aplicat în țara noastră, care deschide perspectiva unor noi perfecționări pe linia organizării superioare a producției si a muncii, perspectiva abordării altor teme majore de cercetare.

multe șanse de a fi comentate. Numeroase scrieri rămîn complet ignorate, fie că o merită sau nu.E oricum o anomalie ca majoritatea criticilor noștri maturi să nu-și spună părerea despre operele cele mai discutate. Spațiul ,pe care îl acordă publicațiile literare unui a- semenea act necesar e cu totul insuficient. Se tipăresc în ultima vreme atîtea cărei noi. încît chiar o cronică ținută cu maximă conștiinciozitate nu le poate singură face fată. Publicul cititor are însă nevoie de o informare și o orientare competentă în oceanul titlurilor care îl asaltează. Nu ar putea deveni oare o publicație cum este buletinul de informare bibliografică „Cărți noi" o revistă în stare să ofere oglinda întregii producții editoriale și să supună comentariului atent și serios nu numai lucrările de beletristică, dar și de filozofie, de știință și de artă ?O a doua condiție, la fel de importantă privește însuși caracterul acestui examen. Neîndoios, el își propune să aprecieze mai întîi valoarea diferitelor scrieri care umplu vitrinele librăriilor. E incontestabil iarăși că într-o operă de creație problema realizării artistice primează. Dacă o narațiune, o plachetă de versuri, o piesă de teatru esteticeste vorbind, nu există, orice discuție în jurul a ceea ce și-a propus să spună ea devine vană. Dar se poate mulțumi exegeza literară numai cu o asemenea constatare ? G. Călinescu ne avertiza că atunci întreaga critică s-ar reduce la a afirma : „această operă e bună, aceasta nu e bună". Tot el preciza că a discuta conținutul unei lucrări literare ca o realitate care a dobîn- dit existenta artistică nu înseamnă a te îndepărta de obiectul specific al criticii. Aceasta e o formă de a dovedi vitalitatea operei. Prin urmare „a face psihologia și patologia lui Hamlet, a face sociologia lumii lui Dostoievski, ori a determina gîn- direa eroilor lui", a apela așadar la „blestemata" continutistlcă de care fug atîtea cronici, „nu este deloc o lucrare în afara esteticii, ci critica literară însăși". Refuzul de a discuta ce spun cărțile comentate" sărăcește grav exegeza lor si-i rănește o parte considerabilă din interes. Critica a primit pe drept cît se poate de favorabil romanul lui Marin Preda. „Intrusul". Dar am sentimentul că n-a reușit să scoată convingător la iveală ce aduce el nou în orientarea prozei noastre, tocmai fiindcă a ezitat să-i dezbată serios conținutul. A)te asemenea exemple se mai pot da. Fără o analiză inteligentă și profundă a ceea ce spun cu o Impresionantă vigoare artistică o serie de romane recent apărute, ca „Șatra" și „Ce mult te-am iubit" de Zaharia Stan- cu. „îngerul a strigat" de Fănuș Neagu. „Animale bolnave" de N. Breban sau .Coborînd" de Paul Georgescu va fi greu, dacă nu .imposibil a arăta că ble marchează un adevărat „moment literar". Orice considerații asupra direcțiilor către care are a se îndrepta cu șanse sporite de succes scrisul românesc astăzi presupune discutarea orientării sale proprii în marile dileme spirituale ale lumii contemporane. Dacă însă atunci cînd cineva schițează o observație de ordin social se trezește fulgerător acuzat că traduce niște preocupări înalte într-un ..cifru dezolant" o asemenea dezbatere rodnică e împiedicată înaint° să înceapă. „Cronica literară" poate să contribuie în modul cel mai eficient la orientarea scrisului. Cu condiția, bineînțeles, să se întrebe care sînt preocupările lui centrale si cît de acut pătrunde el în problematica prezentului. Dacă vrea cu adevărat să influențeze mersul literaturii, critica nu se poate sustrage de la descifrarea tendințelor manifeste în diferite opere și de la confruntarea a- cestora cu cerințele vremii. Fără o comprehensiune largă, fără renunțarea la dăscăleli prezumtioase, exegeza nu va reuși niciodată să se situeze în interiorul creației. Dar fără verte- brare ideologică n-are șanse să joace vreun rol orientativ.Autorul mai scrie, publicul mal citește. criticul își mai spune o părere, nu acesta este spiritul momentului nostru cultural.
(Urmare din pag. I)Este lesne de observat că am avut de-a face cu o adevărată antologie de literatură română, realitate demnă de subliniat cel puțin pentru cîteva motive : o asemenea configurație a repertoriului vădește dragostea artiștilor amatori fată de literatura dramatică națională : ea exprimă totodată convingerea lor că spectatorul este profund interesat să urmărească pe scenă întîmplări care reflectă năzuințele maselor populare. din rîndul cărora el însuși, acest spectator, face parte ; în al treilea rînd. apare plin de semnificație faptul că cele mai importante succese de interpretare înregistrate în finala bienalei au fost prilejuite tocmai de repertoriul românesc, re- levîndu-se și sub acest aspect caracterul profund patriotic al mișcării artistice de amatori.Această importantă direcție de dezvoltare a teatrului amator are nevoie pentru valorificarea ei plenară de un sprijin mai susținut din partea dramaturgilor noștri. De la ei așteaptă artiștii amatori mai multe piese izvorîte din realitatea contemporană. apte să contribuie prin construcția caracterelor și arhitecturii dramatice la continua perfecționare a măiestriei actorilor amatori.Firește, din paleta atît de bogată și de intens colorată a repertoriului bienalei n-au lipsit lucrările dramaturgiei universale, clasice și contemporane, într-o largă diversitate de genuri, stiluri și epoci.Privind în ansamblu problemele repertoriului, ni s-a părut caracteristic faptul că niciodată . în precedentele ediții ale bienalei n-au existat criterii atît de ferme și totodată suple în alegerea pieselor în funcție de necesitățile, dar și de posibilitățile echipelor respective ; un asemenea registru amplu denotă cît șe poate de limpede pasiunea artiștilor amatori pentru cultivarea unei arte demne de exigentele zilelor noastre și în același timn antă de a fi răsnîn- dită în toate colturile tării (tinînd seama si de faptul că majoritatea echipelor activează la sate sau în localități urbane unde nu există teatre profesioniste).
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• Becket: PATRIA — 10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer : 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Aventurile lui Tom Sawyer și 
Moartea lui Joe indianul : SALA 
PALATULUI — 18,30 (seria de bi
lete — 2722) ; EXCELSIOR — 9 ; 
GLORIA - 9.
• Profesioniștii î FESTIVAL — 
8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, MELODIA — 9,45 ; 12,15 ;
15.15 ; 17,45 ; 20,15, FEROVIAR -
8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21,
EXCELSIOR - 14,30 ; 17 ; 19,45.
• Astă seară mă distrez : LUCEA
FĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Urletul lupilor : CAPITOL —

20,30, GLO- 
; 20,30, MO- 
-----  16.30 ;

, 1O,0U , IO , 1O,C. ,
• Urletul lupilor î
8.30 ; 10,45 ; 15,30 ; 18 
RIA — 13,30 ; 16 ; 18,15 
DERN - 9,30 ; 11,45 ; 14,15 ;
18.45 ; 21.
• Vera Cruz î VICTORIA
11,15 ; 13,45 ; 15,45 ț 18,15 ;
FLOREASQA - 9 ; 11,15 
16 ; 18.15 ; 20,30.
• Noaptea : CENTRAL
18.30 ; 21, BUCEGI —
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Aventura : CENTRAL 
11 ; 13,30.
• Columna : LUMINA — 9—16,45
în continuare ; 19,45, GRIVIȚA — 
10 ; 13 ; 16 ; 19,30, AR’TA — 9,30—16 
în continuare ; 19,15, FLAMURA
— 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Căderea imperiului roman : 
DOINA - 11,30 ; 16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Valea albinelor : UNION — 18.
• Piramida Zeului Soare î UNION
— 10 ; 15,30 ; 20,30.
• Să rîdem cu Pat și Patachon : 
CINEMATECA (bilete la casă) : 
10 ; 12 ; 14 ; 16.
• Mondo-cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Trei copii „minune" : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.30 ; 20.
• Neînțelesul J BUZ&ȘTI — 18 ;
20.30. UNIREA — 15,30J; 18 ; 20,15.
• Fete în uniformă î BUZEȘTI —
15.30.
• Samuraiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Prințesa : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,45 ; 20.
• Judoka, agent secret : GIU- 
LEȘT1 — 15,30 ; 18 ; 20,30.
q Un bărbat și o femeie : COTRO- 
CENI - 18 ; 20.30.
• Superautomatul : COTROCENI
— 15,30.
• Hombre : VOLGA — 9,30—16 în
continuare ; 18,15 ; 20,30, VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VII
TORUL - 16 ; 19,30.
• Made în Italy : AURORA —
9.45 ; 11,45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; t 20,30, 
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 
18 ; 20,15.
• Ziua în care vin peștii î MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• Winnetou (seria a IlI-a) : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• înțeleptul de pe muntele bles
temat î POPULAR — 15,30 ; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
• Lustragiul : POPULAR - 18.
• Heidi : PROGRESUL — 18, PA
CEA — 16 ; 18 : 20.

Cultura unui p'opor trebuie privită în totalitatea ei și trebuie interpretată nu prin prisma influențelor, ci prin ceea ce a dat omenirii, ce-i este caracteristic și briginal, prin prisma acelui „ceva" prin care îmbogățește patrimoniul culturii universale și totodată se diferențiază de alte culturi.în țara noastră aproape toți cercetătorii din trecut și din zilele noastre au fost perfect con- știenți de sensul acestor realități și, pornind de la asemenea considerente, au izbutit să ne ofere studii, unele mai concise, altele ample, dedicate minunatului edificiu ce astăzi se înalță maiestuos și pe care îl denumim cu mîndrie și o legitimă satisfacție : cultura românească.în ultima vreme au a- părut însă și unele teze în care se încearcă prin fel de _ fel de argumente exclusiviste să se producă separări artificiale, derutante, epoci, cu mult decît domeniul critici nu s-au sfiit să umbrească opera lui Eml- nescu și să minimalizeze ■ autori ca Vlahuță, Labiș și alții... Cred că nu atît convingerile i-au împins la asemenea afirmații, cît speculațiile „savante' cu scop în sine și mai ales setea de a atrage cu orice preț atenția asupra persoanei lor. Din păcate, chiar și în unele țări de o bogată tradiție artistică întîlnim tendința de a reliefa „cum se spune lucru* și nu „ceea ce spune în fond". într-o vistă de mare tira) a părut un articol intitulat: „A bas Wagner I* — ca și unele păreri exprimate

carea imensului tezaur pe care-1 constituie moștenirea enesciană. Iar studiile, ca și luările de cu- vînt în cenacluri, ale unor muzicieni ca Zeno Van- cea, Tudor Clortea, Sigismund Toduță, Aurel Stroe, Ștefan Niculescu, Lazăr, Octavian Coama, Vasile Tomescu, George Bălan, precum și ale multor altora, vor rămîne ca

s-au Impus în foarte multe centre muzicale mondiale de mare prestigiu. Dar compozitori ca Mihail Jora — mai ales în domeniul armoniei, Mihail Andricu — în domeniul arhitecturii sonore, obținînd o nouă Intuiție a timpului și un extraordinar echilibru, latin și a- polinic prin excelență, Di- mitrie Cuclin în corurile
puncte de vedere /

între diferitele delimitări mai arbitrare 1 în literaturii, unii

so un se re-a-

Ideea de
continuitate
în cultura
muzicală
romanească

Doru POPOVICI

• Opera Română : Giselle
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliei ; (sala Studio) : Orașul nos
tru — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; Comedie pe întuneric 
•— 15 ; D-ale carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Sfîrși- 
tul pămîntului — 16 Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Ma-
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30 ; (sala Studio) :
Scaunele — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
- 20.
• Teatrul Giuleștl : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Muș
chetarii... măgăriei sale — 10 ; Năz
drăvăniile lui Păcală — 14 ; Re
gele Cerb — 18,30.
• Studioul I.A.T.C. „1. L. Cara- 
giale" R.U.Rju - 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
• Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) — 16 ; 19,30.

O, E ECalitatea și varietatea unui repertoriu cum a fost cel promovat în etapa finală a bienalei au ridicat, bineînțeles, probleme de interpretare multiple și dificile. In general se poate aprecia că măiestria artiștilor amatori a înregistrat însemnate progrese în raport cu precedentele ediții ale concursului, progrese vizibile în portretizarea personajelor. în varietatea mijloacelor de expresie (izvorîte dintr-o concepție de joc clară și realistă). în armonia și omogenitatea ansamblului scenic (am cita aici colectivul Teatrului popular din Lu

o mărturie a dorinței de a populariza ceea ce este T. ______ t______ _..J__________ nobil, măreț și înălțător,de către muzicologi din Chiar și iară aceste ati- zilele noastre prin care Hector Berlioz, Cesar Franck sau Arthur Ho- ,_negger apar ca niște „sublimi mediocri* sau „admirabili compozitori de mina a doua* 1Unii specialiști în domeniul artelor plastice au lăsat a se înțelege — fie în articole, fie în conferințe — că arta plastică românească începe cu Brâncuși. Și o dată cu o asemenea afirmație au trecut cu buretele peste minunile de la Voroneț, peste străvechea sculptură în lemn, peste țesătura sublimă a covoare- lor oltenești, peste ceea ce înaintași de talent dăduseră. Dar, fără să-și dea seama, ei au evidențiat în cele expuse și un nonsens. Oare opera lui Brâncuși nu este o identificare cu spiritul acestei arte populare de pe pă‘- mîntul tării noastre nu ne apare nouă, temporanilor, ca și treaga artă autohtonă, a- semenea unui „lanus bi- frons", cu o față încărcată de experiența trecutului și cu alta îndreptată profetic spre viitor ?Nici în muzică asemenea păreri nu au fost ocolite. Nu de mult se afirma de către unii publiciști că muzica românească începe cu Enescu, în a- celași timp redueîndu-se la dimensiuni minuscule realizările de loare ale enesciene și postenesci- ene. Desigur că s-au făcut și ceea ce

și con- în-

o certă va- generației
unele greșeli în privește valorifi-

tudirii, demne de 'o sinceră prețuire, la care s-.a alăturat șl semnatarul acestor rînduri în articole publicate în presa zilelor noastre, opera lui George Enescu ar fi triumfat, căci o valoare autentică purtată de popoare veacuri dincolo de țiu și timp 1 De-aici la sensul unor exagerări exclusiviste este o cale lungă. Monodiile populare, cele din timpul lui Ștefan cel Mare, cele culese <de Anton Pann a- nunțau cu mult înaintea unor compozitori de a- vangardă din Occident noile mijloace de expresie din muzica de azi. Nu văd de ce s-ar face o separație artificială între Enescu șl tradiție După cum nu are rost să facem o delimitare precisă între spiritul inovator al unei tradiții milenare și muzica expresivă, cu elementele noului, a- desea creâtă formați decenii.se cum lui EnescuGrigoriu, Sonata pentru vioară șl plan de Pascal Bentoiu, Concertul pentru violoncel și orchestră de Anatol Vieru, Sonatapentru clarinet solo de Tiberiu Olah, „Stețarul Iul Horia’ de Cornel Ța- ranu — șl cîte altele 1 — sînt revalorificate creator procedeele unor vechi monodii și fonii populare și tîmplător aceste

este prin spa- pînă

convingătoare, de compozitorii în ultimele două De pildă, în pie- sînt : „Omaaiu de Theodor

stră- etero- nu în- lucrări

sale — cu elemente- po- limodale foarte originale — sau în generația post- enesciană Paul Constan- tinescu, Zeno Vancea, Sigismund Toduță, Tudor Ciortea, frații Ion și Gheorghe Dumitrescu nu valorifică de " pe poziții contemporane moduri și ritmuri populare ? Deci iată că fiecare în felul său apelează Ia Inovație și nu avem dreptul să considerăm această mult

discutată, noțiune ca fiind atributul unui grup restrîns de creatori. Există o unitate în varietate, ca și un clasicism structural al artei noastre, pe care străinii le-au observat și le-au apreciat așa cum se cuvine. Iar apropierea dintre compozitorii, scriitorii, pictorii și sculptorii noștri va reieși în viitor mai bine în relief, ca și cum astăzi cu toții distingem puncte comune — dar și muzica valdi, parte, lui Bach și Haendel pe de altă parte. Perioada ex-• clusivismului a trecut pentru totdeauna. Au dispărut și dătătorii de rețete. N-au dispărut încă vanitățile, egoismul și răzbunările personale șl mai ales „cazul Beck- messer", transformat într-un nociv „tip Beck- messer", pe care de altfel Richard Wagner l-a înfierat pe vecie în capodopera sa „Maeștrii cîn- tăreți”. Dacă totuși acest tip negativ își mai face apariția, abil șl derutant, el nu poate constitui niciodată esența artistică a epocii incandescente pe care o trăim. Iar cinstea omului de artă trebuie să fie exemplară, încît un artist al timpului nostru trebuie să ne apară, cum zicea un mare filozof, ca o minunată făptură situată între pămînt și cer, a- vînd deasupra sa cerul înstelat și în sine legea morală. Și în virtutea a- cesfor nobile cuvinte să nu eliminăm „fișe* muzicologice, literare sau din domeniul artelor olastice din lexicon, ci, dimpotrivă, să le amplificăm și să introducem altei noi, care să dovedeasdă în mod limpede că în această țară au existat, există și vor exista nenumărate talente. Cei ce nu se vor lămuri e bine să nu uite că nu s-a născut și nici nu se va naște o ființă sau putere omenească care să poată despărți sau distruge ceea ce înaintașii noștri de veacuri au unit pentru eternitate!

deosebiri — între ' unui Corelli, Vi- Vitali, pe de o sau între muzica

PROGRAMUL I <
11,00 — Limba germană — lecția a 36-a (reluare). 11,30 /

— TV. pentru specialiștii din agricultură. „Legumi- 2 
cultura". Pregătirea terenului agricol pentru irigarea 2 
culturilor șl mecanizarea lucrărilor de întreținere (re- < 
luare). 12,00 — TV. pentru specialiști „Medicină". Diag- > 
nosticul afecțiunilor reumatismale. Prezintă prof. dr. ) 
C. G. Dlmitriu. 12,30 — închiderea emisiunii de dimi- ; 
neață. 17,30 — Telex TV. 17,35 — Pentru elevi. Con-. > 
suitațil la chimie (clasa a VIII-a). Tema : Metan > 
ți'ței — cauciuc. Prezintă prof. Marieta Sava. 18,05 
Limba rusă — lecția a 38-a. 1B;3O — Studioul pionierilor > 
„File de calendar". 19,00 — Telejurnalul de seară. — J 
Buletinul meteorologic. 19,30 — Mlcroavanpremlera. > 
19,45 — Medicul vă sfătuiește. 20,00 — Roman foileton ; 
„Forsyte Saga" (IX). 20,50 — Mens sana... corpore sano )
— emisiune concurs cu premii. Temele : Michelangelo. ; 
Concerte celebre pentru pian. Concurenți : Romeo ? 
Dimitriu (student), ștefanla Costea (funcționară). 21,50 ;
— Seară de romanțe. Cîntă o formație instrumentală ;
dirijată de Nicușor Predescu. Soliști : Lizeta Chircu- > 
lescu șl Constantin Dumitrescu. 22,15 — Prim plan : ; 
Oscar Han. 22,35 — Lira „Metafore in piatră". Versuri > 
în lectura autorilor. 22,45 — Telejurnalul de )
noapte. 23.00 — închiderea emisiunii programului I. >

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. In pro
gram : „Studii pentru orchestră- de Livlu Glodeanu 
„Concertul pentru plan șl orchestră nr. 2 în fa minor" 
de Chopin. Interpretează Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii. Dirijori : Iosif Conta șl Emanoil Elenescu. 
Solistă : Marla Fotino. 20,45 — Desene animate : „Aven
turile lui Filopat și Patafil". 20,55 — O samă de cu
vinte. Al. Vlahuță „România pitorească". Prezintă Dan 
Zamfirescu. 21.25 — Film artistic „Faraonul" (II) — 
producție a studiourilor poloneze. 22,45 — închiderea 
emisiunii programului II.

@ @ @ @ B @Hălmagiu (căminul cultural dinZlatna).La fel de importantă ni se pare prefigurarea în cadrul acestei ediții a bienalei a preocupării pentru valorificarea tradițiilor folclorice (linie pe care s-a înscris spectacolul de obiceiuri maramureșene Ursitoarele, prezentat de căminul cultural din Vadul Izei) și a prelucrărilor lor culte. Un bun exemplu în această privință ni l-a oferit emoționantul spectacol al căminului cultural din Bîrsana (Maramureș) cu Balada lui Pintea viteazul, de I. Rîpă, jucat cu

m @ o oromanul Baltagul de M. Sadoveanu (sindicatul învătămînt Bicaz) și după povestirea Stan pățitul de Creangă (sindicatul spitalului nr. 1 Iași).Dat fiind succesul de care s-au bucurat asemenea manifestări, deosebit de importante pentru mișcarea artistică de amatori și extrem de bine acordate cu sarcinile ei, poate că ar trebui ca pe viitor ele să fie întregite, să capete o pondere mai mare, o principală direcție de dezvoltare a acestei mișcări devenind preluarea și prezentarea tradițiilor populare ale .teatrului românesc (și

VALORI Șl PASIUNI
ARTISTICE

goj), în vigoarea, prospețimea, spontaneitatea și fantezia jocului (de exemplu Opinia publică de A. Ba- ranga, la Casa de cultură „Grivița Roșie".Dacă în ceea ce privește comedia au mai existat rezolvări scenice inspirate și în precedentele ediții ale bienalei, se impune remarcarea faptului că acum, pentru prima dată, au apărut soluții originale de interpretare și în drama istorică națională, vizibile, în pofida dificultăților mai mari îndeobște cunoscute pe care le implică această specie, într-un șir de spectacole din care cităm : Io Mircea Voievod (Sindicatul învățămînt Alexandria). Petru Rares (Teatrul popular al sindicatelor din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej). Apus de soare (căminul cultural Dolhas- ca), Serenadă din trecut (Casa de cultură Tîrgoviște). Croitorii cei mari din Valahia (Casa de cultură a sindicatelor din Craiova), Iancu la

măști expresive, din lemn de ciubăr, cu un interpret principal impunător și sensibil, cu un cor vorbit foarte bine armonizat, cu o plastică scenică simplă, dar foarte sugestivă, bine ritmat, totul pe baza unui text plin' de autenticitate. Calități asemănătoare a demonstrat și spectacolul de balade, realizat pe versuri de Dominic Stanca, de către Casa de cultură a municipiului Galați. Ținem să mai menționăm reușita recitalului de balade populare, in limba maghiară, ăl căminului cultural din Bicălat (in specia! evocarea legendei Meșterul Manole). Clubul sindicatului întreprinderii „Flacăra II" Moreni a realizat, la rîndu-i. cu spectacolul intitulat Reacție în lanț, o interesantă modalitate de legare a trecutului de prezent, prin suprapunerea sugestivă a legendei pe realitatea zilelor noastre. Nu putem omite, apoi, din aceste scurte mențiuni, succesul dramatizărilor după

ale poeziei epice), eventual chiar prin constituirea unei secții speciale a festivalului.Din toate cele expuse s-ar putea deduce cîteva concluzii utile pentru dezvoltarea ulterioară a mișcării noastre artistice de amatori. Una din ele s-ar referi la faptul că nivelul atins în prezent în acest domeniu solicită forme noi, mai variate, de îndrumare și de propulsare a valorilor relevate, tinîndu-se seama, evident, de împrejurarea că oricît ar fi de reprezentative aceste valori, ele exprimă străduințele a zeci și zeci de mii de artiști amatori, care nu pot constitui o unitate. întrucît componența mișcării e mereu variabilă (cu toate că o bună parte din formațiile actuale au și intrat în tradiție. unele existînd de aproximativ două decenii, cum sînt cele ale căminelor culturale din Dolhasca și Lipănești. ale sindicatelor din învătămînt Bicaz și de la Uzina de au

tocamioane Brașov, ale teatrelor populare din Mediaș, Plopeni, municipiul Gh. Gheorghiu-Dej și Palatului culturii din Pitești, ca să nu mai vorbim de cei 127 de ani de existență ai Teatrului popular din Lugoj) ; pe de altă parte, pe toate treptele competiției se pune problema perfecționării modului de selectare a celor mai bune echipe și a celor mai buni artiști, accentuîndu-și în mai mare măsură decît pînă acum ponderea criteriului calității.Selecționarea și formarea talentelor presupune în viitor o îndrumare mai calificată. Atragerea unui număr cît mai mare de artiști valoroși ai scenei profesioniste la nobila muncă de instruire a colectivelor amatoare de teatru ni se pare o cerință iminentă. N-ar fi lipsit de interes să se studieze posibilitatea formării unui specialist cu calificare superioară pentru a prelua sarcina de îndrumare a unor formații cu activitate continuă. Se impune revizuirea programelor analitice de la secția de artă dramatică a școlilor populare de artă, prin introducerea unor discipline indispensabile în pregătirea actorului contemporan, cum ar. fi aceea ce se referă la educația expresiei corporale a interpretului scenic.' Editarea unor materiale de îndrumare reflectînd prin tematica lor stadiul de dezvoltare al mișcării amatoare de teatru și organizarea unor dezbateri în cadrul caselor' de cultură și al marilor cluburi, dezbateri ce ar putea să însoțească sub forma unor colocvii chiar diversele etape ale competițiilor bienalei, inclusiv finala, ar contribui la stimularea spiritului creator manifestat atît de pregnant în zilele recentei competiții. Totodată, să nu uităm că un asemenea concurs nu trebuie să devină un scop în sine și că realizările valoroase trebuie să fie larg cunoscute de public, să ajungă realmente un bun al maselor populare (ideea organizării unei stagiuni în capitala tării, cu cele •^ai bune creații, ni s-ar părea, de pildă, și utilă și realizabilă). în' felul acesta Festivalul bienal de teatru amator „I. L. Caragiale" și-ar măr! prestigiul de care se bucură în prezent, pe linia continuării bogatelor tradiții la care ne-am referit, și ar contribui tot mai mult, la înflorirea culturii noastre socialiste.



Cronica zilei
La Spitalul de neuropsihiatrie 

„Socola" din Iași a avut loc 
miercuri o festivitate cu prilejul 
semicentenarului Societății de neu
rologie, psihiatrie, psihologie și en
docrinologie, creată în acest așe- 
zămînt spitalicesc.

Acad. Vasile Rășcanu, președin
tele filialei ieșene a Societății de 
medici și naturaliștî, prof. Mihai 
Duca, rectorul Institutului de me
dicină și farmacie din Iași, prof. 
Petre Brînzei, directorul Spitalului 
„Socola", prof. Maria Briese, dr. 
Charlotte Ballif, prof, emerit 
Gheorghe Năstase, prof. Zoe Cara- 
man, prof. Vasile Pavelcu, au evo
cat figurile luminoase ale înteme
ietorilor acestei societăți, savanți 
care s-au impus în știința româ
nească și mondială, printre care 
C. I. Parhon. în cuvîntul său, tov. 
Miu Dobrescu, prim-secretar al

vremea
de țară :Timpul probabil pentru zilele27, 28 și 29 decembrie. în (___ _Vreme umedă și în răcire ușoară. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații locale mai ales sub
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® 271 noi cîștiguri în autoturisme acordate de C.E.C.

și cîștiguri în autoturisme pentru tragerea la sorți

s

Depunerile în autoturisme, 
unul din principalele avanta
je de care beneficiază titularii 
libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autotu
risme, sporesc de la o tragere 
la sorți la alta, o dată cu 
creșterea soldului economiilor 
depuse pe aceste librete.

Majorînd cîștigurile în auto
turisme față de tragerea la 
sorți anterioară, la 31 ianua
rie 1969, Casa de Economii șl 
Consemnațiuni va acorda cu 
prilejul tragerii la sorți pen
tru trimestrul IV a.c. un nu
măr de 271 autoturisme din 
următoarele mărci: MERCE
DES 190, FIAT 1800, FIAT 
125, VOLGA M. 21, RENAULT

★

© Unitățile Q.E.C. efectuea
ză pînă la data de 31 decem
brie a.c. inclusiv, operațiuni 
de depuneri pe libretele de 
economii cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme, necesare 
participării depunătorilor la 
tragerea la sorți pentru pri
mul trimestru al anului 1969.

-/■ I

o Libretele de economii 
pentru construirea de locuin
țe care dau dreptul titulari
lor să participe la tragerea la 
sorți pentru trimestrul 1/1969 
se emit de unitățile C.E.C. 
pînă la data de 31 decembrie 
a.c. Inclusiv.

1

• Emiterea libretelor de e- 
conomii cu cîștiguri în mate
riale de construcție (noul li
bret de economii pus de 
C.E.C. la dispoziția populației), 
care dau dreptul titularilor lor 
să participe la tragerea la 
sorți pentru primul trimestru 
al anului 1969 se efectuează

TO
Ig

DE ANUL NOU
al ziarului „Scînteia"

SUPLIMENTUL

LA TOATE UNITĂȚILE DE DIFUZARE A PRESEI, LA 
DEBITELE O.C.L. SI MAGAZINELE COOPERAȚIEI DE 
CONSUM

DIN CUPRINS
0 20 000 000 DE PASAGERI IN BOLIDUL TIMPULUI: într-o secundă

— zece milioane de operații • București—lași — de la 5 zile la 5 ore 
0 în fiecare oră — din 300 de cetățeni ai țării, unul e în tren sau în 
avion o Un oraș, cît Clujul într-un an 0 La fiecare oră — investiții de 
7 milioane de lei.

0 NOUTĂȚI INDUSTRIALE ROMÂNEȘTI IN 1968.
O RENDEZ-VOUS ÎN LUNA IN ANUL 2000 I „Iarba miraculoasă* 1 * * 4; a 

fanteziei cosmice : spre Lună pe o corabie cu pînze 0 De la Galilei 
la Gagarin 0 în aceeași zi : arșițe supratoride și înghețuri ultrană- 
praznice o Urma unei tălpi de om pe solul lunar? Ploaie cu... bulgări 
de diamant o O declarație în exclusivitate pentru dv. a cosmonautului 
Borman — aflat în aceste zile în zbor cosmic.

Tragerea concursului nr. 52 decembrie 1968.Extragerea 1: 11 35 '39 45 Fond de premii : 394.284 lei.Extragerea a II-a : 3325 29 12 Fond de premii :lei.

tinse. Intr-un mod fericit a fost re
zolvată și problema finisajelor atit 
in interior, cit și in exterior.

Aspectul funcțional nU a fost nici 
el neglijat. Clădirea, ai cărei pereți 
sînt în cea mai mare parte din sticlă, 
oferă călătorilor multă lumină. O 
noutate este faptul că. deși există 
săli de așteptare, atit pentru clasa 1, 
cit și pentru clasa a Il-a, gradul de
confort este același. Grupul social 
este și el diferit, chiar față de sta
țiile nou construite. Aci el oferă con
diții mai largi de deservire a turiști
lor, care se pot spăla, își pot schimba 
îmbrăcămintea etc. Intre clădirea de 
călători și corpul serviciilor de ex
ploatare se află un portic folosit ca 
sală de așteptare j 
schiuri, săniuțe, sau 
turistic.

Predealul jeste un 
vizitat de numeroși 
a veni în sprijinul celor care nu 
cunosc limba română, stația este do
tată cu un sistem informațional ba
zat pe pictograme, ușurînd astfel ori
entarea străinilor.

Prin darea în exploatare a noii 
stații de la Predeal se asigură călă
torilor condiții excelente de deser
vire.

pentru protecția și lărgirea actualelor terenuri din sfera agriculturii, precum și cele de combatere a eroziunii pe văile Almaș, Crasna Superioară, Sîncrai și Simișna vor asigura județului Sălaj o producție agrozootehnică și pomiviticolă sporită, dînd astfel posibilitatea creării unei importante industrii alimentare — de lactate, carne, marmeladă, conserve

de legume și fructe, sucuri, vinuri selecționate etc.
•frSînt 53 comune în județul Sălaj (în medie fiecare cu o populație de4 211 locuitori) cu 296 sate (din care 232 electrificate; în 19G9 vor fi e- lectrificate toate) și 4 orașe.Aceste localități inaugurează azi trecerea în spre urbe. împodobin- du-se cu dotatii edilitare noi si impunătoare.Capitala județului. Zalău (Zălaul, cum îi spun localnicii) • încă un

0 CONTRABANDIȘTII ÎN CAPCANA (micro-roman polițist autentic)
— O ilustrată suspectă o întâlnirea din pădure 0 Cocoșeii din cavou 
0 Cheia cifrului și urma descoperită de colonel.

o SPLENDORILE PALATELOR Șl TRAGEDIA FAVELEI ÎN CARNA
VALUL DE LA RIO o Confetti contondente și slăbiciunea cosmetică a 
zeiței Jemanjâ 0 Trec cohortele regelui Momo 0 Cad măștile O Dolce 
vita.

o CUNOAȘTEȚI TAINA CĂSNICIILOR FERICITE? O anchetă pe 
treptele tuturor vîrstelor o Trei reporteri în căutarea rețetelor fericirii.

0 INEDITUL ALB AL SPAȚIULUI MIORITIC O Poezia, panoramica, 
ftirismul și sportul în iarna carpatică.

SATIRA, ANECDOTE, CARICATURI, TESTE ETC.
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SPORT
Turneele în Franța ale rughiștilor hucureștenide

la Tel Aviv

et 
ca

CORESPONDENȚA DIN SOFIA DE LA GII. IEVA

învingători

Fotbaliștii români

Comitetului județean de partid 
Iași, președintele Consiliului popu
lar județean, a transmis un salut 
din partea organelor locale 
partid și de stat.

ir
L’Academie des inscriptions 

belles lettres din Franța, a ales 
membru corespondent străin al său 
pe prof. dr. docent Dionisie 
Pippidi, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Faptul a fost comunicat 
printr-o scrisoare primită recent 
din partea Institutului Franței — 
forul științific cel mai înalt din 
această țară. Cunoscut prin cerce
tările în domeniul istoriei vechi și 
epigrafiei greco-romane, prof. D. 
Pippidi este și membru corespon
dent al Institutului arheologic din 
Berlin.

(Agerpres)

formă de ninsoare. Vînt potrivit pre- dominînd din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade izolat mai coborîte iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. în București : Vreme umedă și în general rece. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Ceață slabă dimineața.

16, FIAT 124, RENAULT 10, 
DACIA 1.100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1000 M.B. și TRA
BANT 601.

în vederea participării de
punătorilor la tragerea la 
sorți pentru primul trimestru 
al anului 1969 a acestor libre
te, Casa de Economii și Con
semnațiuni face cunoscut că 
depunerile sau completările de 
sume necesare se efectuează, 
în continuare, de oricare fi
lială și agenție C.E.C. din țară 
pînă la data de 31 decembrie 
a.c. inclusiv.

în afara cîștigurilor în au
toturisme, titularii libretelor 
beneficiază, după cum este 
cunoscut, și de dobînzi anuale.

★

de unitățile C.E.C., pînă în 
ultima zi a anului, respectiv , 
pînă la data de 31 decem
brie a.c. inclusiv.

• în afara cîștigurilor în 
autoturisme și bani acordate 
prin trageri la sorți de Casa 
de Economii și Consemnațiuni, 
ca și a dobînzilor anuale (în 
cazul depunerilor pe libretele 
de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme), de
punătorii care folosesc aceste 
librete beneficiază și de avan
tajele generale ale păstrării 
banilor la C.E.C.: garanția 
statului pentru sumele depu
se, acestea putînd fi restituite 
oricînd la cererea titularilor 
sau a persoanelor îndreptățite 
să dispună asupra depuneri
lor ; păstrarea secretului pri
vind numele depunătorilor și 
a operațiunilor efectuate; 
scutirea de orice fel de impo
zite și taxe a depunerilor, do
bînzilor și cîștigurilor etc.

Continuîndu-și turneul în Fran
ța, echipa de rugbi Steaua Bucu
rești a întîlnit la Foix o selecțio
nată a Pirineilor. Rugbiștii români 
care au desfășurat un joc specta
culos au repurtat victoria cu sco
rul de 12—5 (6—5) prin punctele 
marcate de Giugiuc (6) și Durbac 
(6), Pentru gazde a înscris Llop 
dintr-o încercare care a fost trans
formată de Galey. Comentatorul

Campionatul de hocheiîn cadrul manșei a doua a campionatului de hochei, s-au disputat ieri partidele Dinamo-Petrol geologie, scor 13—0 (5—0, 1—0, 7—0), și Steaua-
★Sancțiunile severe pronunțate de clubul Dinamo față de unii jucători care s-au abătut de la conduita sportivă, au fost ratificate de către Federația de hochei. în plus, aceasta a cerut întărirea măsurilor de ordine în incinta arenei și interzicerea vînzării de băuturi alcoolice la bufetul patinoarului. Ieri, cu prilejul disputării meciurilor din cadrul campionatului, mai multi oameni de ordine se găseau postați la locurile lor dar eficacitatea măsurilor n-am putut-o constata, pentru simplul motiv că tribunele erau aproape... goale. Așa că ne rămîne să așteptăm disputarea unui alt derbi. în schimb. în privința vînzării. băuturilor alcoolice, nici o schimbare ! Poți liniștit să bei țuică, vreun păhărel de coniac sau de rom, sau chiar mai multe, cum am văzut ieri bînd niște adolescenți cu numărul școlar lipsă de pe mîneca paltonului. Cum se mai poate tolera o asemenea situație este

ÎN Cî TEVA RÎNDURIîn urma unui plebiscit organizat în rîndurile ziariștilor de sport din Ungaria, titlul de cel mai bun sportiv maghiar al anului a revenit cunoscutului atlet Giula Zsivotzki, campion olimpic în proba de de aruncarea ciocanului la Ciudad de Mexico.Cea mai bună sportivă a anului a fost desemnată atleta Angela Nemeth, de asemenea, campioană olimpică la Ciudad de Mexico în proba de aruncarea suliței.Federația internațională de nata- ție, întrunită recent la Naperville (Illinois) a omologat 30 de noi recorduri mondiale stabilite în acest an. Printre noile recorduri ale lumii se numără cele patru stabilite la stilul liber de Debbie Meyer (200 m : 2’06”7/10 ; 400 m :4’24”5/10 ; 800 m : 9’10”4/10 ; 1 500 m : 17’31”2/10), performanța sovieticului Nikolai Pankin la 100 m bras: 1’06”2/10, precum și timpul de 5272/10 realizat în proba de 100 m libel" de australianul Mike Wenden.Orașul Santiago de Chile va găzdui la mijlocul lunii ianuarie a anului viitor un mare turneu internațional de fotbal la care și-aii anunțat participarea echipe din Argentina,

15 Reduceri de prețuri
NOUA STAȚIE

DE CĂLĂTORI PREDEAL
la paltoane

Decembrie — luna cadouri
lor — iată un prilej de a ne 
gîndi ce oferim celor dragi. Și 
cum oamenii pregătesc în fie
care an, în preajma sărbăto
rilor de iarnă, cadouri pentru 
cei din familie, pentru cei 
dragi, unitățile cooperației de 
consum oferă o bogată paletă 
de articole specifice pentru 
toate vîrstele. Se pot alege, 
după preferințe și apreciere, 
articole de îmbrăcăminte și 
încălțăminte modernă, de 
bună calitate. Au intrat în 
magazine confecții, tricotaje, 
încălțăminte, articole de sport 
și voiaj, articole de galanterie 
și marochinărie.

în plin sezon, în toate ma
gazinele și raioanele de con
fecții ale cooperației de con
sum se pot cumpăra paltoane 
pentru adulți, adolescenți și 
copii, cu un preț mai mic, de 
pînă la 30 la sută.

ÎN AJUTORUL
(Urmare din pag. I)

Detergenții pastă ARILAN 
și ULTRA (produse ce se des
fac prin rețeaua noastră co
mercială) sînt destinați pen
tru spălarea țesăturilor din 
bumbac, in, cînepă, a țesătu
rilor din fibre sintetice sau 
mătase, cît și a articolelor 
confecționate din lînă. De a- 
semenea, pot fi folosiți și pen
tru înmuiatul rufelor.

Datorită multiplelor lor în
trebuințări, acești detergenți 
sintetici sînt considerați uni
versali. Pot fi folosiți cu suc
ces la efectuarea spălărilor 
pentru care se întrebuințează 
detergenții Alba, Perlan și 
Trial.

O caracteristică importantă 
a acestor detergenți sintetici 
o constituie conținutul unor 
substanțe care împiedică în- 
gălbenirea sau grisarea texti
lelor albe, ele devenind din 
nou strălucitoare, iar materia
lele colorate spălate cu acești 
detergenți devin mult mai vii.

Pentru obținerea eficienței 
maxime este necesar să se 
respecte cu strictețe indicațiile 
de folosire. 

sportiv al agenției „France Presse" 
remarcă în cronica sa că rugbiștii 
români au fost superiori datorită 
jocului excelent prestat de înain
tași.

Lovitura de începere a întîlnirii 
a fost dată de cunoscutul atlet 
francez Claude Piquemal.

La Nice, Grivița Roșie a întrecut 
o selecționată a litoralului medite
ranean francez cu 22—17.

5—2Avîntul Miercurea Ciuc, scor (0—1, 3—0, 2—1).în clasament continuă să conducă Steaua--cu 24 de puncte, urmată de Dinamo cu 22 de puncte.
★ .greu de înțeles. Să ne mai mirăm apoi că spectatori turmentați aruncă pe gheată cu pahare, sticle, bucăți de lemn smulse din gradene, iar mai la urmă invadează și terenul de joc I La ce sport și la ce competiții, asemenea manifestări nu atrag după sine suspendarea stadionului și sancționarea organizatorilor ? Oare numai sportivii trebuie să fie pedepsiți pentru abaterile lor ? Cerem interzicerea imediată a vînzării băuturilor alcoolice în incinta patinoarului „23 August", arenă de sport și. concomitent, intensificarea răspunderii organizatorilor, inclusiv în sectorul educării spectatorilor. multi dintre aceștia foarte tineri. (Se pare că unii provin de la școala profesională de construcții situată în apropierea patinoarului și în legătură cu comportarea cărora cei însărcinați cu ordinea, ca și locuitori ai cartierului, au aprecieri deloc măgulitoare).

V. M,

Brazilia, Iugoslavia, U.R.S.S. și Chile. Este vorba de formațiile Dinamo Moscova, Corinthias (Brazilia) și San Lorenzo de Almagro (Argentina). Federațiile de fotbal din Chile și Iugoslavia nu au stabilit încă e- chipele care le vor reprezenta la acest turneu.în localitatea Contamines se desfășoară în prezent un concurs internațional de schi (probe alpine).Proba masculină de slalom special s-a încheiat cu victoria sportivului francez Jean-Noel Augert cronometrat cu timpul de 92"24/100. L-au urmat în clasament compatriotul său Alain Penz — 94” șl italianul Pier Lorenzo Clataud — 96”62/100.Proba de slalom uriaș a revenit italianului Bruno Piazzalunga cu l’32"5/10, urmat de Jean-Noel Augert — l’32"28/100 și Alain Penz —» l’32”34/100.
TENISMENII ROMANI IN INDIAîn turul III al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional de tenis de Ia Calcutta, jucătorul român Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 6—1, 12—10 pe indianul Das. Petre Mărmureanu l-a eliminat pe Akbari (Iran) cu 6—0, 6—0, 3—1 (a-

Ieri s-a dat în exploatare noua clă
dire a stației C.F.R. Predeal. Prin 
concepția constructivă și arhitecto
nică, stația Predeal se deosebește de 
tot ce s-a construit pînă acum în 
țară în acest, domeniu. Este o con
strucție sveltă — sprijinită pe 8 co
loane fundate pînă la o adîncime de 
circa 20 m. Una din părțile cele mai 
originale și spectaculoase este aco
perișul. Privit de pe Cioplea sau 
Clăbucet, el pare un uriaș vultur cu 
aripile lăsate în jos. Acoperișul este 
format dintr-o pînză autoportantă, 
cu o deschidere de circa 47 m, com
pusă din 169 plăci din prefabricate 
alveolare, cu grosime de numai 4—5 cm. Fiecare din cele 169 plăci are o 
altă dimensiune. Partea interioară 
a acoperișului este executată din be
toane aparente spălate, cu adaos de 
stiplex. Invelitoarea acoperișului este 
protejată cu plăcuțe de sticlă de 20 
mm. Este o soluție mai avantajoasă 
decît folosirea tablei, deoarece sticla 
prezintă o rezistență mai mare la ac
țiunea distructivă a agenților atmos
ferici și este mult mai ieftină. Folo
sirea pietrei de Perșani în construc
ția zidurilor dă clădirii un plus de 
originalitate.

Un element de eleganță aduc și cele două copertine, care țîșnesc 
din corpul clădirii ca două aripi în-

Unitățile agricole din județ dispun de mari livezi. Pe lingă bazinele pomiaole importante existente (Plopiș-Hălmașd, Valcău- Boghiș-Sig, Agriș-Buciumi, Stîrciu- Horoatul Crasnei-Meseșeni) se vor crea bazine noi la Nușfalău, Here- clean, Borla și Petrindu. în primăvara acestui an âu fost plantate cu pomi fructiferi încă 858 ha, mai ales cu meri și pruni, Ne preocupă și plantarea nucului și acordăm o mare atenție arbuștilor (coacăzul negru și căpșunul) care aduc venituri mari și pot fi plantați pe terenuri slabe din punct de vedere al fertilității. Cit privește vița de vie, cultura ei reprezintă o îndeletnicire cu vechi tradiții pe aceste pămînturi. Vinurile de Măgura Șimieului sînt renumite. Vom mări baza viticolă existentă, de 1 000 ha, plantînd noi zone și înlocuind soiurile hibride cu soiuri altoite, ceea ce va duce la o creștere cantitativă și calitativă a producției vinicole. Se preconizează înființarea unui centru de vinificație.Și legumicultura — continuă interlocutorul nostru — se poate dezvolta cu succes, pe solurile aluvionare de luncă. Căci există aici și o frumoasă tradiție a grădinăritului, iar localnicii au obtinut în decursul anilor soiuri trebui pentru ditateCrasnei, Almașului și ale altor ape. Astfel de amenajări, ca și lucrările
renumite. în acest scop vor însă făcute unele amenajări eliminarea excesului de umi- de pe luncile Someșului,

Peste 12 000 de spectatori au ur
mărit miercuri la Tel Aviv meciul 
internațional de fotbal dintre e- 
chipa combinată a cluburilor din 
Israel și selecționata divizionară 
din România. Jocul desfășurat pe 
stadionul „Bloomfield" s-a înche
iat cu scorul de 5—4 (3—3) în fa
voarea fotbaliștilor români. în 
prima parte a meciului, gazdele au 
dominat mai mult și au reușit la 
un moment dat să conducă cu 3—1 
prin punctele înscrise de Feigen- 
baum (min. 10), Talby (min. 12) și 
Spiegler (min, 16). în minutul 14, 
Nunweiller VI a redus din han
dicap. în continuare, fotbaliștii 
români au controlat jocul, reușind 
să egaleze prin Dembrowski și 
Sătmăreanu.

în partea a doua a meciului, e- 
chipa română și-a impus superio
ritatea, înscriind două puncte prin 
Dembrowski și Pantea. Cu două 
minute înainte de sfîrșitul parti
dei, Spiegler a înscris ultimul gol 
al selecționatei Israelului.

I

bandon), iar Viorel Marcn a dispus cu 6—3, 6—4, 6—1 de Menon (India). Pentru turul următor s-a mai calificat șl Sever Dron.Ca urmare a plebiscitului organizat în rîndurile ziariștilor de sport din R. F. a Germaniei, cel mal bun sportiv vest-german al anului a fost desemnat Franz Keller, campion olimpic la combinata nordică. Titlul de cea mai bună sportivă a anului a revenit atletei Ingrid Becker, campioană olimpică la pentatlon la Ciudad de Mexico.Miercuri la Izmir a început campionatul balcanio masculin de baschet. în primul meci echipa României a întîlnit formația Iugoslaviei. Baschetbaliștii iugoslavi au obținut victoria cu scorul de 86—77.
PRONOEXPRES

32 38 36
6317.78510

pentru cei cu 
i alt echipament

centru turistic 
străini. Pentru

Date noi in monografia

Perspective noi 
pe magistrala

Am făcut recent o călătorie în valea Mariței, regiune în care, după cum se spune aci, se făurește „coloana vertebrală” a energeticii bulgare.A trecut doar ceva mai mult de un deceniu de cînd în această cîm- pie acoperită de vii, livezi și pășuni, geologii bulgari au descoperit bogate zăcăminte de lignit, aflate aproape de suprafață. De atunci, multe s-au schimbat în această zonă a țării. îndată ce traversezi munții Stara Pianina și ajungi pe plaiurile cîmpiei trace din sud-estul județului Stara Zagora, te întîmpi- nă un peisaj industrial necunoscut odinioară prin partea locului : acela al coșurilor noilor termocentrale, al stîlpilor metalici pentru transportul energiei electrice, al carierelor exploatărilor carbonifere, al păienjenișului de linii ferate pe care trenuri electrice transportă cărbunele. Toate la un loc formează complexul energetic industrial „Marița-est“ sau, cum îi spun localnicii, „Marița-Iztoc".Am vizitat pentru început termocentrala „Marița-Iztoc-1“ — primul obiectiv al complexului, a cărui construcție s-a încheiat acum cinci ani. în prezent, el livrează anual economiei naționale bulgare trei miliarde kWh energie electrică, folosind în acest scop cîte 20 000 — 22 000 tone de lignit zilnic — mi-a relatat inginerul șef al centralei, Dimitar Iliev. Interlocutorul a ținut să arate că acest combustibil sărac dicat mare multă prelucrat într-o rețea complexă de instalații. De altfel, această primă termocentrală a complexului a servit într-un fel drept „bază de experimentare" a zăcămintelor carbonifere din bazinul respectiv și de pregătire a numeroase cadre de energeticieni bulgari.Al doilea obiectiv al complexului — termocentrala „I.M.l™ 2“, cu o capacitate de 600 MW, pro

în calorii, cu un procent ride umiditate și un conținut de praf, este valorificat cu eficiență, fiind în prealabil

viața internațională

din 25 Sesiunea Marelui Hural Popular
al R. P.

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
La 25 decembrie s-a deschis Ia 
Ulan Bator sesiunea Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole. La lucrări participă J. 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, J.

ÎMPOTRIVA ADOPTĂRII LA 0. N. U.
A REZOLUȚIEI IN AȘA-ZISA

55PROBLEMA COREEANA"PHENIAN 25 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care protestează cu hotărîre împotriva adoptării la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U. a „rezoluției" în așa-zisa „problemă coreeană". Această rezoluție, se arată în declarație, a fost adoptată fără participarea și acordul reprezentanților guvernului R.P.D. Coreene, împotriva voinței și intereselor poporului coreean.Guvernul R.P.D. Coreene respinge afirmațiile S.U.A. cu privire la nece- 
tîrg a cărui populație e împărțită între îndeletniciri specific orășenești (mulțime de meseriași, cu vechi tradiții meșteșugărești) si rurale. Se află aici un muzeu valoros. Cîțiva profesori, în frunte cu Vasile Lucăcel, directorul instituției, au adunat din pasiune și dăruire un adevărat tezaur de obiecte, documente și relicve ale acestui stră

epoca și
lucit ținut istoric. Se află aici un la- pidarium și o importantă colecție numismatică de monede dacice, romane și' bizantine ; valoroase colecții de obiecte din neolitic și bronzului (cultura Cotofeni) ca de ceramică dacă, romană și greacă (un fragment dintr-o impunătoare statuie a împăratului Caracalla, descoperită la Porolissum- Moigrad este unul din exponatele cele mal prețioase ale muzeului).Cronicile din trecut aminteau de calamități și năpaste, sau tăceau ne- avînd ce grăi despre tîrgul ador-

•

duce astăzi cea mai ieftină energie electrică din R. P. Bulgaria. Nu departe de ea, au început să se înalțe zidurile celui de-al treilea obiectiv similar, care va avea o putere instalată de 800 MW și va intra în funcțiune treptat, pe măsura instalării turbinelor, ur- mînd să ajungă la capacitatea proiectată în 1972. Potrivit planului, în acest bazin se vor construi, în afara celor amintite, încă trei termocentrale — ultima din ele ur- mînd să intre în funcțiune în 1980. Aflîndu-mă în zona respectivă, m-am oprit și la exploatarea carboniferă la zi de lingă Troianovo — cea mai mare de acest gen din Bulgaria. De pe înălțimea coastei abrupte pe care ne-am urcat, am privit căldarea enormă cd se căsca în fața noastră și în interiorul căreia zeci de excavatoare cu mai multe cupe se agitau fără contenire. încărcat în vagoane, cărbunele extras era expediat direct spre termocentrale. Ceva mai departe, alte excavatoare înlăturau straturi de pămînt, scoțînd la iveală noi porțiuni ale zăcămîntului de lignit, în prezent, mina „Troianovo-1“ livrează obiectivelor energetice o mare cantitate de lignit. Totodată, însemnate cantități de cărbune sînt expediate la fabrica de brichetare din apropiere. Ing. Gh. Gheorghiev, directorul întreprinderii miniere de stat „Marița-Iztoc", ne-a schițat perspectivele dezvoltării complexului energetic-industrial în viitor. Ca și în cazul termocentralelor, după „Troianovo-1“ a început și exploatarea minei „Troianbvo-2“. în ritm intens se efectuează lucrările pregătitoare pentru deschiderea unei noi mine, unde se va folosi transportul pe benzi. în total, aici se vor construi șapte mine de . cărbune.în stadiul său final, complexul • „Marița" va realiza 40 la sută din energia electrică produsă de toate ,Marita-Iztoc-' centralele din Bulgaria și 60 la sută din cărbunele extras în țară.
I

Mongols
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, și alți con
ducători de partid și de Stat.

Sesiunea va dezbate proiectul 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1969, pro
iectul bugetului de stat pe 1969 și 
executarea bugetului de stat pe 
anul 1967.

sitatea de a perpetua, sub steagul O.N.U., ocuparea Coreei de sud do către trupele americane, de a mențino „Comisia O.N.U. pentru refacerea și unificarea Coreei".Pentru soluționarea justă a problemei reunificării țării, se arată în declarație, este necesar în primul rînd să fie evacuate trupele americano din Coreea de sud, să fie dizolvată „Comisia O.N.U. pentru refacerea și unificarea Coreei". Problema coreeană, se arată în declarație, trebuie să fie soluționată de poporul coreean însuși.
mit al Zalăului. Cronicile de azi însă consemnează viața nouă a o- rașului, neastîmpărul lui febril, năzuința unanimă a cetățenilor săi da a confirma și întări prestigiul recent cîștigat. de capitală a județului. Sălaj.E aici un liceu, dar alături da el vremile contemporane au mai a- dăugat alte 17 școli, precum și o casă de cultură, trei cămine culturale, 4 cinematografe, 24 biblioteci publice, 2 spitale (cu 507 paturi) și două policlinici.Din cele 30 străzi ale Zalăului, numai cîteva erau pavate. Azi a- menajările rutiere sporesc. Aleile de pe coastele dealurilor încep să capete atributele urbanizării. Asistăm la geneza unui oraș. De o parte și de alta a străzilor, pe tije de oțel. înfloresc nuferi de lumină. Pe cea care duce spre gară se înalță noi blocuri, toate cu etaj, desprinse parcă de pe planșeta arhitectului. Se înaltă acolo pe două rînduri. ca lojile intr-un circ roman.Seara, puzderia de lumini tine tovărășie citadină podgoriilor și lanurilor de grîu. adormite rural în jur. Constelațiile liniare si paralele ale noilor clădiri sînt scrise De o hartă cu latitudini și meridiane care trebuie căutate în inimile oamenilor. Ale oamenilor de azi. locuitorii u- nei noi canitale de iudeț. care muncesc cu hărnicie și însuflețire pentru ca orașul lor — părticică a marilor transformări economice și sociale din cuprinsul întregii țări — să se înscrie cit mai ferm pe orbita civilizației socialiste.

*



vizita ministrului
EXTERNE AL ROMÂNIEI

W TUNISIA
„AP0LL0-8"

ORIENTUL APROPIAT

25. — Trimisul special 
C. Benga, transmite :

TUNIS 
Agerpres, 
Corrieliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, împreună cu so
ția, care se află în vizită oficială 
în Tunisia, a făcut în zilele de 
marți și miercuri o călătorie prin 
țară. Oaspeții români, însoțiți de

Habib Bourguiba jr., secretar de 
stat al afacerilor externe al Tuni
siei, cu soția, au vizitat orașul isto
ric Kairouan, precum și orașul Gaf- 
sa, situat pe locul unde acum a- 
proape două milenii se afla o re
numită așezare romană. Au fost 
vizitate, de asemenea, oazele To- 
zeur și Nefta.

Schimb
de focuriA 
israeliano- 
iordanian

VIETNAMUL DE SUDîntr-un comunicat militar al postului de radio Umuahia se arată că, după 12 ore de la intrarea în vigoare a ordinului de încetare a focului, dat de șeful militar biafrez, avioane aparjinînd forjelor federale nigeriene barda! orașul Umuahia și împrejurimile sale. în fotografie iUmuahia în timpul bombardamentului au bom- Piafa din Armata populară de eliberare 

a hotărît punerea in libertate

Aplicarea ACȚIUNI ALE a unor prizoniera americani

reformei agrare PARTIZANILOR

in Yemenul de Sud TAILANDEZI

întreprinde un turneu
Preșe- a Ye- Shaabl,ADEN 25 (Agerpres). — dintele Republicii Populare menului de Sud, Qahtan Al prin tară,pentru a participa la ceremoniile înmînării unor acte de proprietate țăranilor fără pămînt, conform prevederilor reformei agrare care se aplică în tară. Președintele și persoanele care-1 însoțesc au vizitat o serie de localități din provinciile a patra șl a cincea ale țării, unde peste 800 de familii de țărani săraci au fost împroprietărite. Luînd cuvîntul la unul din mitingurile care au avut loc cu acest prilej, Qahtan Al Shaabi a subliniat spiritul de abnegație al populației rurale care s-a alăturat luptei împotriva elementelor care blicii.Deși țara conomice și președintele,jutorul englez, întrucît acesta condiționat de anumite renunțări la actuala politică. „Nimic nu ne va a- bate de la calea pe care ne-am angajat", a declarat președintele Qahtan Al Shaabi.

BANGKOK 25 (Agerpres). — în 
o serie de zone muntoase din nor
dul Tailandei continuă să se des
fășoare lupte între forțele guver
namentale și partizani, anunță a- 
gențiile de presă. Guvernul tai- 
landez intenționează să întreprin
dă în viitorul apropiat acțiuni de 
amploare, destinate să pună capăt 
acestor mișcări de guerilă.

HANOI 25 (Agerpres). — Agen
ția „Eliberarea" citată de VNA a- 
nunță hotărîrea Comandamentului 
forțelor armate populare de eli
berare din regiunea sud-vietna- 
meză Nam Bo de a elibera trei 
prizonieri de război americani. A- 
ceastă hotărîre, precizează agen
ția, a fost adoptată conform u- 
nui ordin al Comitetului Central 
al F.N.E. și al Comandamentului 
forțelor armate populare de eli
berare din Vietnamul de sud, pri
vind eliberarea unor prizonieri de 
război americani, cu prilejul ce
lei de-a 8-a aniversări a creării 
Frontului Național de Eliberare.

SAIGON (Agerpres). — După < 
cum a anunțat un purtător de < 
cuvînt militar american, miercuri ' 
a avut loc într-un punct situat la ' 
80 km nord de Saigon, în pro- < 
vincia Tai Ninh, o întîlnire între ’ 
reprezentanți ai F.N.E. și ai co- ’ 
mandamentului forțelor S.U.A. 
la Saigon, în cadrul căreia 
fost examinate modalitățile 
predare a celor trei prizonieri 
mericani.

VIZITA FĂCUTĂ K

uneltesc contra repu-întîmpină greutăți e- financiare. a subliniat guvernul a refuzat a- era

SOFIA 25 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
l-a primit miercuri pe ambasado
rul Republicii Socialiste România 
la Sofia, Nicolae Blejan.

(Urmare dîn pag. I)

Amploarea preocupărilor, caracte
rul de lucru al activității desfășurate 
de sesiunea care s-a încheiat sînt ilu
strate grăitor de faptul că pe ordinea 
ei de zi au figurat aproape 100 de pro
bleme. sfera de cuprindere a acestora 
fiind extrem de vastă și diversă. Și 
chiar dacă nu toate dezbaterile pe 
marginea punctelor cuprinse în agen
dă s-au încheiat cu rezultate favora
bile, se poate afirma că dosarul volu
minos al documentelor și rezoluțiilor 
adoptate oferă depline temeiuri pen
tru a califica aceste lucrări drept 
fructuoase.

O trecere în revistă a rezoluțiilor 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
ne pune în față o gamă largă de 
probleme internaționale care preocu
pă în prezent într-un grad înalt opi
nia publică mondială. Această pre
zentă a O.N.U. în actualitate a con
stituit — în ciuda cîtorva excepții 
— un prilej de mărturisită satisfac
ție pentru participanta la lucrările 
Adunării Generale. Ca și în anii tre- 
cuți, problemele dezarmării au stat 
în centrul dezbaterilor sesiunii. A- 
ceastă prioritate este pe deplin jus
tificată de importanta extremă, în 
contextul relațiilor internaționale 
actuale, a stăvilirii vertiginoasei 
curse a înarmării. în special nuclea
re. de conexiunea directă a acestor 
probleme cu pacea și securitatea 
omenirii. Rezoluțiile adoptate de A- 
dunarea Generală scot în mod clar 
în evidentă aceste concluzii și reco
mandă. printre altele, intensificarea 
eforturilor pentru elaborarea unui 
acord de dezarmare generală și totală. precum și în adoptarea unor 
măsuri parțiale de dezarmare. în
cheierea unui tratat de interzicere 
a experiențelor nucleare subterane, 
dezvoltarea Cooperării internaționale 
în domeniul folosirii energiei nuclea
re în scopuri pașnice etc.

Pe cît de remarcabile sînt realiză
rile Organizației Națiunilor Unite. în 
cei 33 de ani de existentă. în spriji
nirea dreptului la independentă al 
țărilor și popoarelor coloniale — rea
lizări atestate și de actuala compo
nentă * organizației — pe atît de .difi

AGENDA ECONOMICA
• APEL LA B.I.R.D.

AL FEDERAȚIEI ' 
EMIRATELOR 

DIN GOLFUL PERSIC

ton" din Texas există un con
tract de cumpărare-vînzare în
cheiat pe o perioadă de 20 de 
ani.

de 
au 
de 
a-

© DESPRINDEREA DE PE ORBITA CIRCUMLUNOĂ A 
FOST CEL MAI PERICULOS MOMENT AL ZBORULUI 
© OBSERVAȚIILE ȘTIINȚIFICE ALE CO'SMONAUTILOR 
© VINERI — ULTIMA FAZĂ CRITICĂ LA INTRAREA 
NAVEI ÎN ATMOSFERA TERESTRĂ

CAPE KENNEDY 25 
(Agerpres). — Nava 
cosmică „Apollo—8" 
se îndreaptă în pre
zent spre Pământ, du
pă ce a efectuat cu 
succes 10 revoluții în 
jurul Lunii.

Potrivit programu
lui de zbor, cosmo
nauts Frank Bor
man, James Lovell și 
William Anders . au dus în funcțiune 
miercuri dimineața 
motorul propulsor al 
navei „Apollo—8", ca
re a accelerat viteza 
navei de la 5 890 km 
Pe oră la 9 763 km. 
Nava a ieșit de pe 
orbita circumlunară. 
o dată cu aceasta de- 
pășindu-se cel 
periculos moment 
zborului.

în timpul
rului în jurul Lunii, 
cosmonauta au proce
dat la o serie de 
servații științifice 
căror rezultate 
fost transmise pe 
mint. Ei au putut 
tinge craterele, piscu
rile. „mările și oceanele" de praf lunar. 
Au identificat cu u- 
șurință „Marea li
niștit" și craterele 
„Colomb" și „Guten
berg" șl alte zone se- 
lenografice cunoscute 
de pămînteni. Specia
liștii de la NASA au 
insistat în mod deo
sebit ca Borman, 
veil și Anders să rifice cu precizie 
loarea gri-albă a 
prafeței lunare și 
repereze 
„Langrenus".

Emirul Qatarului, șeicul Al Thani, a adresat guvernatorului Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) cererea de a trimite o echipă de experți care să studieze situația economică a tuturor statelor din Golful Persic în vederea elaborării unui plan global de dezvoltare a acestei zone. Hotărîrea de a se apela la ajutorul B.I.R.D. a fost luată cu prilejul recentei reuniuni de la Doha a Consiliului Superior al Federației emiratelor arabe din Golful Persic.

• EXPORTURILE JAPO 
NEZE DE AUTOMOBILEJaponia a exportat în luna y noiembrie 53 593 autovehicule, z depășind cu 6 la sută volumul /, exporturilor din luna oc- ?< tombrie, a anunțat Asociația << producătorilor japonezi de au- \ tomobile. Comunicatul adaugă V că în ultima vreme exportu- << rile au crescut în America de (< Nord și Asia de Sud, în timp << ce exporturile către Australia. << America Latină si Europa au y cunoscut o ușoară scădere. £

MOSCOVA 25. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : La 25 decembrie Teo
dor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S., a făcut o vizită lui M. A. 
Suslov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire prietenească.

Aceasta este ultima imagine a Lunii transmisă de echipajul navei cosmice

AMMAN 25 (Agerpres). — 
Miercuri forțele militare israeliene 
au deschis foc de mitraliere asu
pra pozițiilor iordaniene în regiu
nea podului Uman Al Shurat, la 
nord de Valea Iordanului, se arată 
într-un comunicat dat publicității 
la Amman. Forțele militare iorda
niene au ripostat. în timpul schim
bului de focuri, care a durat 
peste o oră, se precizează în comu
nicat, partea iordaniană nu a înre
gistrat pierderi.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar a de
clarat la Tel Aviv că forțele ior
daniene au supus miercuri unui 
tir de arme automate pozițiile de 
pe malul vestic al Iordanului. După 
ce a arătat că israelienii au ri
postat, purtătorul de cuvînt a pre
cizat că nu s-au înregistrat pier
deri.

• COSTUL VIEȚII 
ÎN LUME A CRESCUT

® CANADA DOREȘTE 
SA ȘI VALORIFICE 

PROPRIILE RESURSE 
DE GAZ NATURAL

Biroul canadian pentru ener
gie a refuzat să aprobe cererea 
firmei „Union Gas Company of 
Canada" de a importa din 
S.U.A. circa 370 miliarde mc 
de gaz natural. Motivîndu-și 
hotărîrea. acest organism a- 
preciază că înainte de a se a- 
proba licența de import soli
citată trebuie să se studieze 
toate posibilitățile interne de 
folosire a resurselor. între 
„Union Gas Company of Ca
nada" și „Panhandle Eastern 
Pipe Line Company of Hous-

Revista americană „Newsweek" scrie că în cursul primelor 9 luni ale acestui an costul vie(ii pe scară mondială a crescut cu 3,5 la sută. Intr-o serie de țări, cum ar fi Argentina, Italia, Iran și altele, preturile au rămas nivelul celor de aproximativ la anul trecut.SUPERSONICprototipulo AVIONUL „CONCORDE 001“, fabricat în Franța, a ieșit marți din atelierele de fabricație, fiind trimis la centrul de probe de zbor de la Toulouse. Primele probe Ia sol încep în curînd. .Concorde" va efectua primul , său zbor de încercare în jurul datei de 20 ianuarie.

ob- 
ale 
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Pa- -■ 
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să 

craterul 
Acesta

are. spre deosebire de 
celelalte cratere lu
nare. un con central 
și șase sau șapte te
rase plasate pe mar
ginile sale care au 
putut fi observate cu 
ochiul liber de cos- 
monauti.'

Ieri la ora 19,39 (ora 
Bucureștiului). cabi
na spațială „Apol
lo—8“ a atins punc
tul unde începe zona 
de atracție a gravita
ției Pămîntului. . în 
momentul în care/ a 
intrat în această zo
nă, nava avea o vi
teză de 4 828 km pe ..

oră. La ora 20,00, ve
hiculul spațial se gă
sea la 324 407 km de 
Pământ, viteza sa -fiind în continuă creștere.

Ultima fază critică a 
zborului va avea 
loc vineri 27 decem
brie. în jurul orei 
17,40 (ora Bucu- 
reștiului), cînd „A- 
pollo—8“ va trebui să 
intre în atmosfera te
restră cu o viteză de 
40 000 km pe oră, fo- 
losifid un ..coridor" cu 
o lărgime de numai 
42 km. după care va 
ameriza în Oceanul 
Pacific.

agențiile de presă transmit:
0 serie de noi legi care 

prevăd sporirea impozitelor 
în Austria vor *ntra *n v's°are 
1 ianuarie 1969. Astfel, impozitele pe venituri vor crește cu 10 la sută. Simultan, prețurile unor mărfuri urmează să se majoreze ca urmare a a- plicării unor noi impozite asupra investițiilor de capital și a producției.

Populația celui mai mare 
oraș din lume, Tokio,era la 1 decembrie de 11 350 369 locuitori.

cile și grave sînt sarcinile care îi stau 
în prezent în fată în acest domeniu. 
Rezistenta înverșunată a ultimelor 
fortărețe ale colonialismului, persis
tența rasismului, menținerea și chiar 
expansiunea apartheidului stîrnesc 
o profundă îngrijorare în rîndul po
poarelor. Nu o dată, de la tribuna 
Adunării Generale s-au auzit 
accente critice la adresa eficacității 
acțiunilor întreprinse de O.N.U. A- 
dunarea Generală a reafirmat, în 
rezoluțiile adoptate în acest an. drep
tul la autodeterminare și indepen
dență al popoarelor din Angola, 
Mozambic. Guineea-Bissau. Namibia și alte teritorii, a condamnat poli

latoarelor electronice în slujba dez
voltării, suveranitatea permanentă a- 
supra resurselor naturale, folosirea 
în scopuri pașnice a fondurilor eli
berate prin dezarmare, sprijinirea 
industrializării țărilor în curs de 
flezvoltare, valorificarea deplină a 
resurselor umane și multe altele.

Un vast plan de acțiune pe sca
ră mondială a inițiat Adunarea 
Generală prin adoptarea rezolu
ției cu privire la situația socia
lă în lume. Tot în capitolul pro
blemelor social-umanitare se înscriu 
numeroasele documente adoptate cu 
privire la Anul internațional al 
drepturilor omului, rezoluția cu pri

loniale, pentru îmbunătățirea clima
tului politic internațional, realizarea 
destinderii șl ,a coexistentei pașnice.

Semnificativ a fost modul în care au 
fost întâmpinate în timpul lucrărilor 
sesiunii inițiativele delegației române, 
atenția cu care au fost urmărite inter
vențiile reprezentanților români, 
simpatia cu care aceștia au fost în
conjurați. sprijinul și colaborarea 
care le-au fost solicitate de către 
numeroase delegații în concretizarea 
diferitelor acțiuni. Din acest punct 
de vedere se poate spune că această 
sesiune a confirmat o dată în plus 
că România are astăzi mai multi 
prieteni în lume decît oricând

tica guvernelor portughez, sud-afri- 
can. precum și pe sprijinitorii aces
tora. marile monopoluri străine, a 
recomandat o serie de măsuri ener
gice împotriva regimului minoritar 
rasist din Rhodesia.

O intensă activitate a desfășurat se
siunea Adunării Generale in ce pri
vește problemele relațiilor economice 
internaționale. Ponderea lor tot mai 
mare în raporturile dintre state, peri
colele crescânde pe care le implică 
accentuarea decalajului dintre țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic și cele aflate în curs 
de dezvoltare — au determinat o 
concentrare a preocupărilor statelor 
membre ale O.N.U. asupra acestui 
„pachet" de probleme. Dintre reali
zările sesiunii în acest domeniu se 
desprind recomandările privind o- 
biectivele prioritare ale celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării, re
zoluțiile privind cooperarea inter

națională în vederea folosirii calcu

vire la educarea tineretului lumii 
în spiritul egalității în drepturi a 
oamenilor, elaborarea primei părți a 
Declarației cu privire la progresul 
social și dezvoltare etc. De aseme
nea, problemele elaborării unor noi 
principii și norme juridice menite să 
consolideze și să extindă baza legală 
a raporturilor dintre state. ca și multe alte aspecte legate de activi
tatea O.N.U., completează tabloul 
preocupărilor sesiunii.

Devotată sincer promovării înțele
gerii^ și colaborării între state, pe 
baza respectării neabătute a princi
piilor consfințite în Carta Națiunilor 
Unite, țara noastră s-a situat con
stant, în cursul actualei sesiuni, de 
partea forțelor păcii și progresului, 
de partea forței dreptului și împo
triva dreptului forței, s-a pronunțat 
cu fermitate pentru apărarea lega
lității internaționale, eliminarea fo
carelor de încordare. împotriva agre
siunii. a rasismului și asupririi co

in istoria sa, că este respectată 
și prețuită pe măsura sincerității și 
fermității pe care le investește în 
eforturile de a-și aduce contribuția, 
alături de toate popoarele, mari sau 
mici, la clădirea unei lumi a păcii, 
legalității și înțelegerii.

Și în acest an. delegația României 
și-a adus din plin contribuția la 
dezbaterea și strădaniile de solu
ționare a problemelor care stau în 
fața O.N.U., inițiind o serie de ac
țiuni . care s-au bucurat de un spri
jin unanim. Amintim dintre acestea 
rezoluția privind „cooperarea inter
națională pentru folosirea calcula
toarelor electronice și a tehnicilor 
de calcul în scopul dezvoltării", cea 
cu privire le educarea tineretului 
lumii în spiritul demnității umane, 
a egalității în drepturi a oamenilor 
indiferent de rasă, culoare, limbă, 
sex sau credință, în spiritul întăririi 
respectului pentru drepturile si libertățile fundamentale ale omului.

Delegația română a elaborat, de ase
menea. o serie de propuneri — in
serate într-un document oficial ce a 
fost inclus în raportul Consiliului 
economic și social — cu privire la 
acțiunile ce urmează să fie între
prinse în cadrul decadei dezvoltării 
pentru valorificarea resurselor uma
ne. Totodată. România se numără 
printre coautorii a numeroase alte 
rezoluții adoptate de Adunarea Ge
nerală. printre care cele privind in
tensificarea eforturilor Comitetului 
celor 18 de la Geneva în scopul rea
lizării unor progrese în elaborarea 
unui acord de dezarmare generală 
și totală, folosirea în scopuri pașnice 
a teritoriilor submarine situate în 
afara limitelor jurisdicției naționale, 
proclamarea anilor 1970—1980 drept 
„Deceniu internațional al explorării 
oceanelor", adoptarea unor măsuri de 
prevenire a poluării apelor mărilor, 
împiedicarea deteriorării mediului în 
care își desfășoară omul existenta, 
precum și o serie de- rezoluții pri
vind diferite aspecte ale codificării 
dreptului internațional, continuarea 
lucrărilor Comitetului special pentru 
definirea agresiunii și altele. Româ
nia s-a numărat, de asemenea, prin
tre coautorii proiectelor de rezoluție 
în legătură cu restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze în 
O.N.U., retragerea trupelor america
ne și a celorlalte trupe străine din Coreea de sud dizolvarea așa-numl- 
tei comisii O.N.U pentru unificarea și refacerea Coreei încetarea discutării la Națiunile Unite a proble
mei coreene.

Toate aceste aspecte ale lucrărilor 
sesiunii Adunării Generale reflectă 
concludent atît importanta și diver
sitatea problemelor care confruntă 
astăzi comunitatea internațională, cît fi eforturile manifestate în cadrul 
O.N.U. în direcția consolidării auto
rității și' eficienței acțiunilor între
prinse de această organizație care — 
după cum au arătat numeroși deleqați 
in cursul dezbaterilor — a fost clădită 
nu numai pe speranțe, ci și pe ‘egi 
ferme, legile conviețuirii între state, 
înscrise în Cartă sub forma unor principii care se cer unanim respec
tate

Trei experimentatori sovietici au trăit timp de un an într-o încăpere ermetic închisă, pentru a studia condițiile de viață în cazul unui zbor cosmic îndelungat. Foto : cei trei experimentatori privind un program de televiziune în încăperea lor 
în urma grevei de lungă 

durată a docherilor din por
tul japonez Yokohama,admi- nistrația a fost nevoită să satisfacă revendicările lor. Cei 14 000 de muncitori portuari, care au organizat în- cepînd cu luna noiembrie 7 greve perlate, au cerut majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Tradiționalul festival „Iar
na rusească" 3 încePut ieri 13 Moscova. Această manifestare artistică va permite moscoviților și oaspeților lor să cunoască cele mai reuși- ■ te creații ale artei naționale rusești, H începînd cu cele mai vechi jocuri și cîntece rituale și terminînd cu marile creații simfonice, de operă și balet ale lui Musorgski, Ceaikovski, Rahmaninov, Prokofiev, Șostakovici.

Noi zăcăminte de petrol 
în R.fl.U. au fost descoperite de echipe de specialiști egipteni în colaborare cu compania americană „Philipps". Agenția M.E.N. menționează că petrolul descoperit pe coasta Me- diteranei, la aproximativ 100 km de Mersa, este de calitate superioară. Zăcămîntul se află la o adîncime de 3 227 metri.

La Sofia 3 avut i°c m'ercur> ° întîlnire între o delegație bulgară, în frunte cu Ivan Budinov, ministru) comerțului exterior, și o delegație guvernamentală sovietică, în frunte cu Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. Au fost examinate unele probleme legate de- schimburile Jde mărfuri dintre cele două țări (B.T.A.).
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil «0.660
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graficaLa începutul anului 1970, 23 de nave din 11 -țări (S.U.A., Franța, R.F.G., Cuba, Guatemala, Jamaica, Mexic, Olanda, Anglia, Uniunea Sovietică, Venezuela) vor începe studierea în colaborare, pe o perioadă de trei ani, a Mării Caraibilor și a regiunii Oceanului Atlantic situată la sud de confluența cu Amazonul. Centrul de operațiuni a fost stabilit la Curasao. Mostrele geologice „recoltate" vor fi tratate în Mexic.Această campanie oceanografiei internațională a fost precedată de expediția internațională din Oceanul Indian, f la care au luat parte 25 de țări,’de o altă campanie de studiere internațională în comun a Atlanticului tropical și de una a curentului Kuroșivo din Pacificul occidental.Noua ofensivă conjugată o- ceanografică se va desfășura în patru direcții principale : oceanografie fizică și chimică ; geologia și geofizica mărilor ; biologie marină ; resurse de pescuit.De ce au fost alese Caraibele ? Savanții sînt siguri că este vorba de o regiune ce deține încă multe secrete, în ciuda
CORESPONDENȚA 

DIN PARIS
DE LA AL. GHEORGHIUfaptului că ea a reținut atenția a numeroși exploratori și natu- raliști încă din 1492, cînd a „descoperit-o“ Cristofor Columb.Se urmărește îndeosebi stabilirea unui inventar al speciilor marine. Există părerea că numeroase viețuitoare ale adîncurilor ar putea fi afectate de eventuala construire a unui canal în America Centrală, între Atlantic și Pacific. Unele eventuale migrări ale speciilor marine ar putea fi periculoase. Profesorul american Karl Hubbe se teme, de pildă, că Felamys Platurus, un șarpe de mare foarte veninos, ar putea să părăsească Pacificul și să se răspîndească și în Atlantic. De asemenea, se 'consideră că anumiți paraziți, bacterii sau viruși ar putea contamina în Atlantic specii nerezistente, din care unele au o reală importanță economică. De aceea un inventar științific va servi ca reper important savan- ților, înainte de săparea viitorului canal.— Ce importanță prezintă a- ceastă experiență în Caraibe — l-am întrebat pe Konstantin Fedorov, directorul Biroului de oceanografie al UNESCO.— Este prima expediție de 

acest gen în Caraibe. Ea ar pu
tea avea, printre altele, conse
cințe economice de preț pentru 
exploatarea comercială ulterioa
ră. Totodată, va 'furniza date 
valoroase și pentru alte expedi
ții oceanografice internaționale.— Ce noi expediții oceanografice internaționale sînt proiectate pentru anii următori ?

— O nouă expediție va înce
pe în 1969 în Mediterană, cu 
participarea a 10—15 țări. Se 
va întreprinde un studiu de fond 
al problemelor concrete ale Me- 
diteranei. Apoi se proiectează o 
expediție oceanografică în Ocea
nul Austral, în Antarctica, la 
care vor participa savanți din 
opt sau zece țări. Asemenea ex
pediții internaționale constituie 
un efort util pe planul coope
rării științifice în domeniul o- 
ceanografiei, la care participă 
tot. mai multe țări. Ele oferă un 
cadru important, de cooperare 
pentru știința și economia mon- 
r’tn’ă


