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DECRET
ÎNDEPLINIT privind stabilirea datei alegerilor pentru

CU PLANUL
ANUAL

Industria județului Iași a în
deplinit planul anual la pro
ducția industrială, globală și la 
livrările pentru export. Sarcina 
privind productivitatea muncii a 
fost realizată în proporție de 
100,6 la sută, iar la prețul de 
cost s-au obținut economii peste 
plan in valoare de aproape 23 
milioane lei. Din calcule reiese 
că pînă la sfîrșitul anului indus
tria județului va da o producție 
globală suplimentară în valoare 
de 75 milioane lei, iar la export 
se va livra peste plan o pro
ducție valorînd aproape 22 mi
lioane lei.

★
Din Galați s-a comunicat ves

tea realizării de către industria 
județnlui, cu 3 zile înainte de 
sfîrșitul anului, a planului pro
ducției globale. Printre unitățile 
fruntașe se numără Combinatul 
siderurgic, unde în acest an au 
primit botezul product-ei 6 '’în
tre, marile sale obiective, Șan
tierul naval, de la al cărui chei 
au pornit 9 nave de capacitate 
mijlocie, printre care si u” mi
neralier de 12 500 tene, între
prinderea nr. 7 construcții și 
montaje, Fabrica de conserve 
din Tecuci și altele.

★
11 întreprinderi și unități eco

nomice din județul Argeș, prin
tre care întreprinderea de po
duri metalice si prefabricate 
din beton și Fabrica textilă din 
Pitești, Fabrica de confecții din 
Curtea de Argeș și altele, au 
îndeplinit planul anual de pro
ducție.

De la începutul anului șl pînă 
în prezent, întreprinderile arge- 
șenc au realizat peste prevede
rile de jilan 320 tone de țiței, 
340 tone de negru de fum, piese 
de schimb auto și tractoare în 
valoare de 15 milioane lei, 
173 000 mp țesături din bumbac, 
1 700 perechi de încălțăminte, 
confecții în valoare de 8 300 000 
lei etc.

(Agerpres)

Marea Adunare Națională și consiliile populare
In temeiul art. 46 alin. 1 și art. 63 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează: 
ARTICOL UNIC. — Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națio

nală, precum și pentru consiliile populare, vor avea loc la data de 2 martie 1969.
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUSESCU

Pe linia înfăptuirii prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din octombrie anul trecut cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare și majorarea salariilor, 
Consiliul de Miniștri a adoptat re
cent o Hotărîre prin care aprobă, 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1969, majorarea salariilor și expe
rimentarea noului sistem de sala
rizare în întregul învățămînt.

Pe baza acestei Hotărîri salariile

în învățămînt vor fi majorate în 
medie cu 19,1 la sută diferențiat 
pe grade de învățămînt și categorii 
de personal. Astfel, pentru cadrele 
didactice din învățămîntul preșco
lar, obligatoriu de cultură gene
rală, liceal, profesional și tehnic 
creșterile medii vor fi de aproape 
20 la sută, iar pentru cele din 
învățămîntul superior de circa 15 
la sută, acordîndu-se creșteri mai 
mari cadrelor- didactice cu salarii
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Veniturile bănești obținute 
de țărănime din munca 
în cooperativele agricole

Venituri realizate de țărănime 
din vînzarea produselor 

agricole pe piață

1965 1968
5.4 6

43 a 510

în miliarde lei
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AL AGRICULTURII COOPERATISTE
Bilanțul cu care agricultura coope

ratistă încheie activitatea de pro
ducție a acestui an marchează o 
nouă treaptă în înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al IX- 
lea al partidului pentru actualul 
cincinal.

După cum se știe. în acest an 
producția agricolă a decurs în 
condiții mai puțin favorabile. După 
o iarnă cu precipitații puține, 
a urmat o primăvară extrem de 
secetoasă. Lipsa de umiditate a afec
tat cea mai mare parte a teritoriului 
tării, dar cu deosebire județele din 
sud și est, adică zonele, cele mai fa
vorabile producției agricole. în Cîm- 
pia Dunării, Oltenia, Dobrogea și 
Moldova lipsei de precipitații i s-au 
adăugat seceta atmosferică și inso- 
lația deosebit de pronunțată, ceea că 
a pus în pericol producția.

Multi dintre noi își amintesc de 
anii 1946—1947. Atunci, în condiții 
asemănătoare, țara a fost, realmen
te, bîntuită de secetă, întreaga eco
nomie, populația avînd de suportat 
grave consecințe. Astăzi, situația este 
eu totul alta. Sigur că deficitul de apă 
din sol și atmosferă a influențat. în- 
tr-o oarecare măsură producția. To
tuși, acum, la fine de an, cînd facem 
bilanțul activității desfășurate, putem 
aprecia că acesta este, în general, po
zitiv. Nivelul producțiilor și venitu
rilor obținute de cooperativele agri
cole sa apropie de cel înregistrat in 
anii normali din punct de vedere cli
materic. Recolta medie de'grîu pe în
treg sectorul cooperatist este de a- 
proape 1 600 kg la hectar, iar cea de 
porumb depășește 2 000. kg la hectar. 
La sfecla de zahăr s-au realizat în 
medie aproape 20 000 kg la hectar, 
la cartofi — peste 13 000 kg etc. A- 
ceasta demonstrează marile posibili-

Constantin IFTODI 
vicepreședinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție

tați ale agriculturii cooperatiste, 
eficacitatea efortului făcut de stat 
pentru mecanizarea agriculturii, pen
tru aplicarea cuceririlor științei și 
în acest sector al economiei noas
tre naționale.

Capacitatea agriculturii coopera
tiste de a asigura o producție satis
făcătoare și în ani mai puțin favora
bili este demonstrată de producțiile 
obținute în județele mai puternic a- 
fectate de secetă. Astfel, în coopera
tivele agricole din județul Constanta 
s-a realizat o recoltă medie de grîu 
de peste 2 500 kg la hectar, 
în județul Ialomița de 2 338 kg la 
hectar, iar în județul Brăila — de 
2 260 kg Ia hectar pe întreaga su
prafață cultivată. La porumb, pro
ducția medie înregistrată în coope
rativele din județul Brăila se ridică 
la 3050 kg la hectar, iar în cele din 
județele Constanta. Ialomița. Arad 
și Timiș — la 2 500—3 000 kg la hec
tar. Rezultate asemănătoare s-au ob
ținut în multe din județele tării.

Toate acestea denotă că din an în 
an agricultura noastră cooperatis
tă este capabilă să asigure spo
rirea recoltelor. Acest lucru a- 
pare și mai pregnant dacă se ur
mărește dinamica producțiilor medii 
pe o perioadă mai lungă. Deosebit de 
grăitoare sînt. în acest sens, compa
rațiile dintre ultimii trei ani (1966— 
1968) și cei trei ani anteriori (1963— 
1965). cu toate că seceta accentuată

din primăvară și vară pune în in
ferioritate — sub aspectul condițiilor 
climaterice — prima grupă fată de 
cea de a 'doua. Astfel, producția me
die de gnu obținută
1963—1965 a fost de 1 420 kg la hec
tar. în timp ce între anii 1966—1968 
ea a crescut la 1 672 kg. recolta 
porumb
2 226 kg.
la 1 078
cartofi a 
proape 3 000 kg la hectar iar cea

în perioada

a sporit de la 1 891 'kg 
cea de floarea-șoarelui 

la 1 387 kg.. producția 
înregistrat o creștere de

(Continuare în pag. a III-a)
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mici și celor cu vechime mare în 
învățămînt.

Noul sistem de salarizare apro
bat. prevede ca salarizarea să se 
facă în raport cu funcția îndepli
nită, pregătirea cerută pentru ocu
parea ei, stagiul în învățămînt, 
calitatea activității instructiv-edu- 
cative și științifice, gradul didactic 
obținut și condițiile specifice de 
activitate.

Diferențierea salariului tarifar 
lunar, potrivit cu calitatea muncii 

’ instr.yxt.tiv->educative a, Xiecărni.. ca
dru didactic, se va face priritr-un 
număr de 5 gradații 
din 5 în 5 ani de 
învățămînt.

Stagiul de 5 ani 
redus la 4 ani pentru acele cadre 
didactice care au obținut rezultate 
deosebii de valoroase în activita
tea instructiv-educativă și științi
fică în perioada în care se acordă 
gradația. De asemenea, el poate fi 
redus la 3 ani pentru cadrele di
dactice din învățămîntul preșcolar, 
obligatoriu de cultură generală, 
liceal, profesional și tehnic dacă 
unitatea de învățămînt este si
tuată într-o localitate rurală cu 
condiții deosebite.

Se prevede, de asemenea, posi
bilitatea acordării unei gradații de 
merit cadrelor didactice cu o ve
chime de peste 25 ani în învăță- 
mînt, care au obținut, rezultate re
marcabile-în activitatea ce au des- 
făsurat-o. Această gradație va da 
dreptul la salarii tarifare majorate 
cu circa 10 la sută față de salariile 
tarifare prevăzute pentru funcțiile 
îndeplinite, la gradația cea mai 
mare.

Ținînd seama de necesitatea ri
dicării continue a calificării și a 
cunoștințelor profesionale salariile 
sînt diferențiate și în raport cu 
gradele didactice obținute. Astfel, 
salariile prevăzute pentru cadrele 
didactice care au obținut gradul II 
vor fi. mai mari cu circa 10 la sută 
față de cele ale cadrelor definiti
vate, iar cele corespunzătoare gra- 

. dului I cu circa 15 la sută față de 
salariile stabilite pentru gradul di
dactic II. în învățămîntul superior 
se prevăd salarii diferențiate pen
tru profesorii și conferențiarii cu 
titlul științific obținut 
titlu științific.

în cadrul fondului 
planificat ca urmare 
salariilor se va constitui un fond 
de premiere de pînă la 2 la sută 
pentru stimularea, prin acordarea 
de premii anuale, a personalului 
didactic, didactic ajutător, tehnico- 
administrativ și a muncitorilor care 
au obținut rezultate individuale 
meritorii.

Tot pe aceeași dată se vor ma
jora corespunzător și salariile per-

ee se acordă 
activitate în

și cei fără

de salarii 
a majorării

(Continuare în pag. a TV-a)

Telegramă

Excelenței Sale
LYNDON B. JOHNSON

Președintele Statelor Unite ale America

CASA ALBA, WASHINGTON

Domnule președinte,
In numele poporului român și al meu personal, adresez călduroase 

felicitări Excelenței Voastre, cosmonauților Frank Borman, James Lovell, 
William Anders, tuturor oamenilor de știință, tehnicienilor și muncito
rilor americani care au contribuit la succesul zborului circumlunar al 
cabinei spațiale „Apollo-8“, realizare remarcabilă pe calea cuceririi Cos
mosului.

NICOLAE CEAUSESCU

1NTIINIREA CONDUCĂTORILOR OL PARTID 
Șl DE STAT Cil REPREZENTANȚII 

UNIUNILOR DE CREAȚIE Șl Al UNOR
u

în ziua de 28 decembrie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil și Dumitru Popescu s-au 
întîlnit la sediul Comitetului. Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu membrii birourilor uniunilor de 
creație, conducătorii unor instituții 
de artă și alți oameni de cultură.

Cu acest prilej au luat cuvînțul 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Ion. Dumitres
cu, președintele Uniunii Compozi
torilor, Brăduț Covaliu, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Radu Beligan, directorul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariș
tilor, Ion Popcscu-Gopo, președin
tele Asociației Cineaștilor, Valerin 
Pop, președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune. în- 
fățișînd realizările obținute în 
cursul acestui an, în diferite do
menii ale creației literar-artistice 
și în munca de presă și mulțumind 
conducerii de partid și de stat 
pentru îndrumarea și sprijinul 
permanent acordat acestor sectoa
re, vorbitorii au exprimat hotărîrea 
creatorilor de artă și â publiciști
lor de a-și intensifica eforturile 
pentru înflorirea activității artis
tice și de presă din țara noastră 
corespunzător cerințelor dezvoltă
rii conștiinței socialiste a maselor, 
intereselor progresului societății 
noastre, pentru făurirea unei arte 
militante puse în slujba edificării 
socialismului în România.

în numele scriitorilor, compozi
torilor, muzicienilor, artiștilor 
plastici, oamenilor de teatru, zia
riștilor, vorbitorii au transmis căl
duroase felicitări și au urat con
ducătorilor de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, să
nătate, noi succese în anul ce vine 
în activitatea de înaltă răspundere 
pusă în .slujba propășirii patriei 
noastre, a bunăstării și fericirii 
poporelu' ..rucnân... .....

In încheiere a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a apreciat re
zultatele pozitive obținute de oa
menii de artă și de ziariști in 
cursul anului 1968. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subliniat 
importanța programelor elaborate 
în cadrul adunărilor generale ale 
scriitorilor și compozitorilor și al 
conferinței pe țară a artiștilor 
plastici pentru dezvoltarea în con
tinuare a unei arte inspirate din 
realitățile societății socialiste, din 
lupta eroică a poporului român 
pentru ridicarea patriei pe culmi 
tot mai înalte de progres șî civi
lizație.

Și activitatea în domeniul tea
trului și cinematografiei — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
marcat o serie de succese, deși e 
de înțeles că dorința noastră este 
de a avea lucrări tot mai bune. Am 
înțeles din ce s-a spus aici că 
angajamentele pentru anul viitor 
în domeniul cinematografiei se 
bazează pe premise mai certe ; 
sperăm ca publicul nostru să aibă 
satisfacția de a vedea noi filme 
românești de valoare. Cinemato
grafia are un rol educativ impor
tant și de aceea noi am dori ca 
atît filmele de actualitate cît și 
cele istorice să transmită un pro
fund mesaj de idei.

In ce privește presa, a arătat 
în continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ea oglindește bine pre
ocupările partidului și guvernului, 
eforturile și victoriile poporului 
nostru în construcția socialistă. De
sigur, presa trebuie să-și îmbună
tățească în continuare activitatea. 
La rîndul lor, publicațiile literar- 
artistice trebuie să reflecte ceea 
ce au subliniat pe larg adunările 
generale și conferințele oamenilor 
de artă, să exprime în paginile lor 
concepția marxist-leninistă a parti
dului nostru despre literatură și 
artă, să militeze activ împotriva 
concepțiilor ideologice și estetice 
străine acesteia. Sperăm că con
ducătorii revistelor vor ține scama 
dc orientarea_stabilită <(e adună

rile generale ale scriitorilor și com
pozitorilor, de conferința națională 
a artiștilor plastici, vor reflecta 
mai bine hotărîrile acestora.

Rclevînd în continuare realiză
rile obținute în cursul anului 
1968 în activitatea radiotelevi- 
ziunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Am dori ca 
televiziunea și radioul să fie mai 
exigente în alcătuirea programelor 
lor, în alegerea lucrărilor pe care 
le transmit. La televiziune trebuie 
să-și găsească locui tot ceea ec 
este mai bun în artele noastre, 
să-și facă apariția interpreții cel 
mai valoroși din România. Să nu 
uităm că, dacă la teatru vin cîteva 
sute de spectatori, televiziunea 
este supusă judecății unui for ex
trem de larg, cetățenilor din toate 
colțurile țării. De aici și exigența 
foarte mare ce se pune în fața 
acestei instituții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat convingerea că oamenii 
de artă vor făuri în anul ce vine 
noi opere de înaltă valoare artis
tică și socială, cu un profund con
ținut de idei, străbătute de concep
ția niaterialist-dialectică a parti
dului nostru, care să îmbogățească 
patrimoniul spiritual al patriei, să 
contribuie la formarea omului nou 
al societății noastre. S intern în
credințați că toți cei ce lucrează 
in aceste importante sectoare de 
activitate — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — toți tovarășii 
care dețin funcții de conducere în 
aceste domenii, membrii și nemem
brii de partid. își vor îndeplini șl 
mai bine însărcinările încredin
țate de uniunile și instituțiile res
pective, vor aplica linia generală 
a partidului nostru de făurire a 
unei culturi superioare, de con
strucție socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urat celor prezenți, tuturor mem
brilor uniunilor de creație, artiști
lor șî ziariștilor din țara noastră 
un an nou rodnic, multă sănătate 
și fericire.

Shnbată la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț și Manea Mănes- 
cu, s-au întîlnit, la sediul Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, cu membri ai Bi
roului executiv al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
membri ai Prezidiului Academiei, 
cu directori ai unor institute de 
cercetare departamentale și ai unor 
institute de proiectare.

Tn cadru] întîlnirii au luat cu- 
vîntul tovarășii Constantin Dincu- 
lescu, președintele Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor, Dumitru Lăzăroiu, directorul 
Institutului de cercetări și proiec
tări pentru industria electroteh
nică, acad. Remus Răduleț, vice
președinte al Academiei, Nicolae 
Drăgan, directorul Institutului de 
cercetări metalurgice, Ion Ursu, 
directorul Institutului de fizică a- 
tbihică, acad. Athanase Joja, vice
președinte al Academiei, acad. Eu
gen Rădhlescu, directorul Institu
tului de cercetări pentru protecția 
plantelor, acad. Andrei Oțetea, pre
ședintele secției de științe istori
ce. a Academiei, Sorin Dumi
trescu, directorul Institutului de 
cercetări hidrotehnice, Ion Stoian, 
directorul Institutului pentru stu
dierea conjuncturii economice in
ternaționale, acad. Costin D. Ne- 
nițescu, președintele secției de chi
mie a Academiei, Tudor Io- 
nescu, directorul Institutului de 
cercetări alimentare, acad. Ște
fan Milcu. vicepreședinte al Acade
miei, acad. Nicolae Teodorescu, 
membru în Biroul executiv al 
C.N.C.S.. acad. Șerban Țițeica, vi
cepreședinte al Academiei, Nicolae 
Murguleț, președintele Consiliului 
National al Cercetării Științifice, 
șî acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei.

Vorbitorii au relevat rezultatele 
valoroase obținute în 1968 în toate 
ramurile cercetării științifice, re
zultate care contribuie la perfec
ționarea proceselor tehnologice 
din întreprinderi, la sporirea pro
ducției industriale și agricole, la 
înflorirea culturii și ridicarea ni
velului de viață al poporului nos
tru. Datorită orientării juste și 
grijii manifestate de conducerea

de partid și de stat fată de dez
voltarea rapidă a științei româ- 

. nești — au spus vorbitorii — 
crește contribuția cercetării știin
țifice la înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul, al IX-lea și 
Conferința Națională a P.C.R. Re- 
levînd cursul modern pe care-1 ur
mează cercetarea în țara noastră, 
vorbitorii au subliniat hotărîrea 
oamenilor de știință din România 
de a-și uni eforturile pentru a asi
gura legarea mai strînsă a cerce-

★

în încheiere a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ««« » :
Această întâlnire prietenească s-a 
transformat, am putea spune, in
tr-o discuție asupra activității de 
cercetare științifică. Prin cuvînțul 
tovarășilor care au vorbit aici s-au 
relevat rezultatele diverselor sec
toare ale cercetării științifice atît 
din cadrul Academiei, cît și de pe 
lingă ministerele productive. Cred 
că putem spune acum, Ia sfîrșitul 
anului, eu satisfacție, că avem 
roade bune în activitatea de cer
cetare și, mai cu seamă, că avem 
un detașament valoros de oameni 
de știință din toate generațiile, o 
forță remarcabilă în stare să re
zolve multiplele sarcini pe care 
le ridică dezvoltarea societății 
noastre. Fiecare este în drept să 
se mândrească cu rezultatele obți
nute în domeniul în care lucrează 
și, trebuie să vă mărturisesc, și 
partidul nostru, conducerea parti
dului se mîndresc cu rezultatele 
dumneavoastră, ale cercetătorilor.

S-au făcut lucruri bune, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
dar tot așa de adevărat este că 
avem încă multe de făcut. Pro
gramul dc dezvoltare a societății 
noastre este vast, cere eforturi 
mari. Dumneavoastră înțelegeți 
bine că nici un progres nu se poate 
obține astăzi, în nici un domeniu 
de activitate, fără știință. Poporul 
nostru și savanții săi au dovedit 
atît în trecut cît și astăzi că au 
capacitatea de gîndire, inteligența 
necesară pentru a crea opere ști
ințifice de mare valoare. Vom 
avea și mașini electronice, mașini 
complicate, dar cea mai compli
cată mașină rămîne în continuare

tării de nevoile producției, ale prac
ticii, pentru ridicarea eficienței 
cercetării, pentru afirmarea tot mai 
puternică a științei românești.

Cu prilejul Anului Nou, vorbi
torii ' — în numele instituțiilor și 
colectivelor în care lucrează — au 
adresat conducerii de partid șî de 
stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
urări călduroase de sănătate, ani 
multi de activitate spre binele și 
fericirea poporului român, pentru 
progresul României socialiste.

★

omul. In legătură cu aceasta to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
E nevoie să organizăm mai bine 
activitatea de cercetare științifică, 
să unim eforturile tuturor oame
nilor noștri de știință. Astăzi tot 
mai multe creere trebuie să 
concure Ia elaborarea unei idei, 
și tot mai mulți oameni trebuia 
să lucreze pentru materializarea 
ei. Iată de ce trebuie să înțelegem 
că numai unind eforturile putem 
obține rezultate de preț în știință.

Tn continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Aș dori să sub
liniez cu acest prilej că dacă am 
salutat inițiativa celor trei insti
tute din sectorul 7 al Capitalei, 
dacă avem satisfacția că multe in
stitute au răspuns chemării lor, 
nu trebuie să considerăm că prin 
aceasta problema s-a și rezolvat. 
Este un început. Trebuie mers mai 
departe, asigurînd atît în cadrul 
Academiei cît și al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
intre institute, cea mai strînsă 
colaborare. Numai astfel putem 
asigura un progres rapid cer
cetării noastre, putem face ca 
potențialul uriaș de care dis
punem în știință să fie pus în ser
viciul dezvoltării societății socia
liste. al bunăstării întregului po
por. Aceasta este dorința noastră, 
aceasta este direcția spre care con
ducerea partidului cheamă pe cer
cetători. Am înțeles din toț ce s-a 
spus aici că împărtășiți acest 
punct de vedere, că această orien
tare este însușită de toți oamenii 
noștri de știință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu » 
urat apoi oamenilor de știință re
zultate tot mai mari în munca de 
cercetare, care să servească și pa
triei noastre și științei universale, 
multă sănătate și fericire tuturor»
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FAPTUL

O facem 
cu plăcere

PE CINE PROMOVAM
ÎN FUNCȚII

DE RĂSPUNDERE?

Soții Eftimiu își 'pierduseră 
orice speranță. Intr-o seară so
ția uitase în tramvaiul 5 o po
șetă conținând mai multe o- 
biecte de valoare între care un 
colier, o brățară de aur si a- 
proape 700 lei. Investigațiile 
(atît la capătul liniei tramvaiu
lui cît si la biroul de obiecte 
pierdute) rămăseseră fără re
zultat. Dar duminică diminea
ța, la locuința celor doi, a so
sit tînărul Tudor Catrina, mun
citor dulgher la întreprinderea 
de construcții căi ferate, care 
aducea cu sine poșeta intactă. 
Rugat să primească o recom
pensă bănească, tînărul a re
fuzat, afirmând că oricine ar fi 
procedat la fel. Profund impre
sionați, cei doi soți ne roagă 
să inserăm întâmplarea în co
loanele „Faptului divers".

Vremea 
socotelilor

în ultimii trei ani. Alexan
dru Robu, deși avea anteceden
te penale, a detinut funcția de 
contabil principal la șantierul 
3 construcții din Roman. Aici, 
el, împreună cu șeful contabil 
Cristea Șindrilaru, Alexandru 
Socor, șeful serviciului finan
ciar, Aurel Bofu, casierul cen
tral. și Victor Gherman, fostul 
director al șantierului, au bă
gat mina în banii statului. 
Cum ? întocmeau state de n’at.ă 
fictive (în total sau în parte), 
în total au delapidat peste 
843 000 lei. Acum infractorii vor 
da socoteală de faptele comise. 
Dar celor ce n-au controlat atî- 
ția ani scriptele contabile nu li 
se „alocă" nimic ?

Pseudocine- 
getică

Vasile Manea si Nicolae Bu
ruiană, din comuna Roșiori, ju
dețul Bacău, amândoi vînătotâ 
pasionați, nu avuseseră noroc. 
S-au gîndit că asa, cu mina 
goală, nu se pot întoarce-n sat. 
S-ar face de ris. Si ei țineau 
la prestigiul lor de vânători! 
De aceea întâlnind, dumnealor, 
pe cîmp, doi berbeci — pac, 
pac ! si gata. I-au fript hoțește. 
A fost un chef pe cinste ' Ce 
„chef" a ieșit pe urmă, cînd au 
aflat autoritățile comunale, nu-i 
întrebați. „Vînătorii" nu v-ar 
răspunde. Nu mai au... chef.

Ceva care 
să scuture

Recent, miliția municipiului 
Craiova a organizat un control 
la unele obiective industriale și 
economice din oraș. Printre 
alte constatări reținem : 14 paz
nici — cinci din paza contrac
tuală și nouă din cea civilă — 
dormeau pe rupte, lăsînd la 
voia întîmplării valorile a căror 
pază erau obligați să o asigure. 
Alți șapte paznici civili pără
siseră și ei obiectivele încredin
țate. Noi atît am avut de spus. 
Ce vor spune însă organele în 
drept e cu totul altă chestiune. 
Dacă li s-ar da o „cafea tare" 
paznicilor adormiti ? Ar fi, ori
cum, un remediu împotriva 
somnului.

Ce vă doriți 5
în ’69?

La întrebarea noastră au răs
puns bătrîni și copii, tineri si 
tinere. Dintre răspunsuri con
semnăm : Nicolae Păun —
O.C.L. Textila : „Să cîstig o ma
șină la' Loto" ; Dumitru Apos- 
tolescu — pensionar, 73 de ani : 
„La vîrsta mea 2 Sănătate 
Ella Panait — studentă la fi
lologie : „Să găsesc adevărata 
iubire" ; Vasile Dumitru — că
lător în mașina I.T.B. : „Să 
vină și mașina 36 la tâmp" ; Ioa
na și Ion Bădescu — de curînd 
căsătoriți: „...dar să fie nea
părat băiat" ; Eugen Serban — 
5 ani și jumătate : „Să mă fac 
mare" ; Nicolae Mărășescu — 
student la arhitectură : „Filme 
românești bune" ; Noi ce să 
zicem 2 Le urăm tuturor îndepli
nirea dorințelor.

Selecționarea, pregătirea și pro-: 
movarea cadrelor constituie o la
tură esențială a muncii de partid, 
cu influență determinantă asupra tu
turor laturilor vieții sociale. Tocmai 
de aceea organele și organizațiile de 
partid acordă o atenție deosebită 
politicii de cadre, se preocupă cu 
exigență și răspundere de alegerea 
din rîndul membrilor de partid a 
acelor oameni care întrunesc în ce! 
mai înalt grad trăsăturile specifice 
comunistului — elan, competentă, 
principialitate, înaltă ținută morală 
— capabili de a se situa în pri
mele rînduri, de a mobiliza colec
tivele de muncă la înfăptuirea po
liticii partidului. Această exigență și 
răspundere își găsesc confirmarea 
de zi cu zi, în existența unui va
loros fond de cadre de nartid si 
de stat, a căror abnegație, devo
tament și capacitate s-a verificat 
în examenul decisiv al luptei pen
tru edificarea României socialiste.

Subliniind rezultatele bune cu care 
poporul nostru încheie anul în curs, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, 
recent, la plenara C.C. al P.C.R. din 
16—17 decembrie a.c. că acestea sînt 
„un rezultat al faptului că partidul a 
promovat și promovează cu curaj în 
activitatea de partid și de stat oa
meni care se preocupă continuu dc 
ridicarea calificării lor profesionale 
și politice, tovarăși ieșiți din rînduri- 
le clasei muncitoare, ale maselor ce
lor ce muncesc, animați de atașament 
profund față de cauza socialismului. 
Aceasta face ca organele noastre de 
conducere, de partid și economice să 
poată rezolva cu competență sporită 
problemele pe care le ridică dezvol
tarea continuă a orînduirii noastre".

Desigur, selecționarea cadrelor, 
promovarea lor prezintă o multitu
dine de aspecte. Alături de expe
riența înaintată, de rezultatele bune, 
apar uneori erori ale căror efecte 
nu se lasă așteptate. O deficientă 
la care intenționăm să ne referim 
în rîndurile ce urmează este aceea 
determinată de îngăduința față de 
tarele morale ale unor oameni că
rora Ii se încredințează răsnunderî 
sociale. Cum se ajunge așadar Ia 
acest „rabat" la principialitate în 
promovarea cadrelor ? Care sînt 
cauzele și urmările lui ?

„Activistul de partid si de stat, ne 
spunea tovarășul loan Jinga, secretar 
al Comitetului județean de partid 
Ploiești, are o înaltă responsabilitate 
morală. Promovarea unui comunist 
într-o astfel de muncă incumbă, la 
rîndul ei, maximă responsabilitate 
organului de partid respectiv. O gre
șeală cu oarecare grad de frecventă, 
este că nu întotdeauna pornim de 
la cunoașterea aprofundată a oame
nilor cărora urmează să le încredin
țăm sarcini. Așa s-a întimplat. de 
pildă la noi. cînd. înlocuind cunoaș
terea vie. din procesul muncii de zi 
cu zi. cu studierea unor referate 
întocmite în grabă, am- încredințat, 
pe baza unei prime impresii..’..răs
punderi în domeniul social-cultural 
unor oameni care, destul de repede.

s-au dovedit inapți pentru asemenea 
îndatoriri".

A porni de la. cunoașterea apro
fundată a omului, a capacității sale, 
a posibilităților de dezvoltare și a 
receptivității sale față de nou, iată 
obligații care conferă muncii de se
lecționare a cadrelor atribute foarte 
complexe. Numai respectîndu-le 
poate fi înlăturat subiectivismul,, se 
pune stavilă grabei și superfi
cialității. Cunoașterea profundă a 
oamenilor este izvorul nesecat de 
împrospătare a cadrelor.

„Rabatul la principialitate în po
litica de cadre cunoaște diferite ma
nifestări, își exprimă opinia tovarășul 
Constantin Sandu, secretar al Comi
tetului județean de partid Buzău. 
Există cazuri cînd anumiți oameni, 
deși s-au făcut vinovat! de abateri 
incompatibile cu calitatea de activist 
de partid sau de stat, continuă să fie

viața de partid

menținuți în unele munci de oare
care răspundere. Presa a scris 
despre fostul șef al secției sa
nitare din Buzău, Valeriu Brîn- 
cuși, care, după repetate abateri,, 
a fost sancționat prin numirea ca... 
director al unui spital. Nu e de mi
rare că după o asemenea „sancțiune", 
el a continuat să se comporte ca si 
înainte. In cele din urmă, comu
niștii din organizația respectivă au 
hotărît excluderea lui din rîndurile 
partidului. Dar pînă s-a ajuns aici, 
cite daune morale a pricinuit com-

. portarea lui..." ■
— Cum este posibil ca asemenea 

oameni să ajungă în funcții de răs
pundere ?

„Pe lîngă lipsa de cunoaștere con
cretă, aici intervine și o anumită 
optică, potrivit căreia, dat fiind fap
tul că omul este perfectibil, se lasă 
pe seama viitorului lichidarea unor 
metehne. — opiniază tovarășul Con
stantin Marînov, secretar al Comite
tului județean de partid Ploiești. Ast
fel. în Ioc să se țină seama cu exi
gență de toate componentele pro
filului profesional și moral caracte
ristice unui activist, se supralicitează 
unele trăsături pozitive, în timp ce 
altele, negative, sînt trecute cu ve
derea"

De obicei, trăsăturile supraevaluate 
sînt cele profesionale („este un bun 
specialist" etc.,' etc.), sau experiența 
pe care. în virtutea unei activități 
îndelungate, se presupune că o po
sedă cel în cauză. La Ploiești, de 
exemplu, a fost înlocuit, nu de mult, 
din funcția de președinte al Consi
liului municipal al sindicatelor. 
Gheorghe Cojocaru. In anii, nu pu- 

. tini la număr, cît s-a perindat în 
! diferite munci de răspundere el, a 

dobîndit firește o oarecare experien
ță. fapt de care comitetul județean de

Tragerea specială 
a revelionului Loto

La această tragere se atri
buie în număr nelimitat auto
turisme FIAT 1800, DACIA 
1100, SKODA 1000 MB, 10 au
toturisme WARSZAWA. DA
CIA 1100, MOSKVICI 408, 
SKODA 1 000 MB, iar prin tra
gere Ia sorți, 40 excursii în 
U.R.S.S. (Asia Centrală). Se

mai acordă și premii fixe în 
bani de 25 000 lei, 10 000 
Iei ș.a.

Se vor extrage 30 de nu
mere. Se cîștigă și cu 2 nu
mere din 6 extrase.

Cu bilete de 10 lei se poate 
participa la toate extragerile.

partid a ținut seama cînd l-a propus 
să conducă activitatea sindicatelor 
din municipiu] Ploiești. Ceea ce „a 
scăpat" însă tovarășilor din birou) 
comitetului județean de partid au fost 
îngîmfarea, tendințele abuzive, care 
n-au întîrziat să-și pună amprenta 
asupra activității sale și. în cele 
din urmă, au impus să fie înlocuit.

O politică de cadre lipsită de orien
tare, de perspectivă, de criterii știin
țifice, în urma căreia cadrele se do
vedesc nepotrivite pentru funcția în
credințată sau sînt mutate din loc în 
loc are, în mod firesc, urmări nega
tive asupra colectivului respectiv, a- 
fectează continuitatea și eficiența 
muncii.

— „Există oameni care „prin tra
diție" sînt considerați „buni", ne 
spune tovarășul Ion Tarachiu, secre
tar al Comitetului județean de partid 
Ialomița. In decursul anilor nimeni 
nu controlează rezultatele activității 
lor, evoluția, comportarea acestora. 
Sînt promovați automat. în virtutea 
inerției, dintr-o muncă de răspun
dere în alta, fără a avea calitățile 
cerute. Așa s-a întîmplat cu Vasile 
Dobre, fost activist de partid, desti
tuit pentru imoralitate, dar numit di
rector la o întreprindere de trans
porturi auto, pe motiv că abaterile au 
fost accidentale și, dat fiind „fondul 
bun al tovarășului"... Abaterile s-ău 
repetat și, în cele din urmă, a tre
buit să-l înlocuim si din această 
muncă".

Politica de cadre are un rol hotă- 
rîtor în ansamblul muncii de partid. 
De aceea, manifestările de ușurință 
în acest domeniu pot avea repercu
siuni asupra întregii activități a co
lectivului respectiv. Complexitatea 
sarcinilor actualei etape de dezvol
tare a țării cere mai mult ca oricînd 
activistului capacitatea d" » «duce 
o contribuție majoră la înfăptuirea 
obiectivelor politice și economice, iar 
aceasta depinde în măsură hotărîtoa- 
re de discernămîntul, canacitatea de 
orientare, voința dîrză de autodepă- 
șire. Experiența, practica își pot exer
cita efectele numai în măsura în care 
sînt însoțite de efortul perseverent al 
fiecăruia pentru perfecționarea pre
gătirii, îmbogățirea orizontului poli
tic, și cultural, stimularea inițiativei 
și căutărilor creatoare, după cum cu
noștințele teoretice, pregătirea pro
fesională se cer confruntate cu exa
menul practicii. In felul acesta, 
capacitatea activistului se cere ra
portată la o realitate în continuă 
transformare. o realitate eferves
centă care solicită toate forțele.

Convingerea îndreptățită în capa
citatea omului de a se îndrepta tre
buie să se manifeste sub forma cre
ditului moral acordat. în primul rî”d. 
acelor oameni care-1 merită efectiv, 
în nici un caz ca un pretext de a to
lera abaterile, de a perpetua meteh
nele.

Cu atît mai mult, acest credit mo- 
-ral se cere însoțit de--controlul, de 
sprijinul colectivului. Or. în exem
plele citate a rezultat că acest ajutor 
al colectivului a fost absent. Așadar, 
exigentei scăzute în promovare 
i s-a alăturat lipsa de control, 
ceea ce a făcut ca manifestă
rile negative. în loc să fie anihilate 
în germene, să se agraveze pînă ce 
au impus adoptarea unor măsuri or
ganizatorice. în acest, sens metoda 
de a analiza periodic munca unor 
cadre de partid si de stat fnu nu
mai atunci cînd se semnalează aba
teri). folosită de Comitetul județean 
de partid Ialomița, constituie o ex
periență pozitivă

Preocuparea în domeniul pregătirii 
si promovării cadrelor trebuie să 
pornească de Ia euno«cte>-<'' temeini
că a calităților și aptitudinilor aces
tora, de la aprecierea lor în lumina 
celor mai înalte exigente partinice.

Platon PARDAU

Nocturnă bucureșteană Foto : Agerpres

Lumea albă a pădurii
maramureșene

Maramureșul 
, file săcurarilor
•, Sighet înspre
• cuprind falnice păduri
' — unele încă neatinse
‘ de secure. Este deci
' lesne de închipuit sin-
, gularitatea acestei
■ frumuseți, cu o floră
• și o faună vestite, a
" acestui peisaj privile-
; giat, cu iezere vălu-

rindu-se sub Pietrosul 
, Mare, cînd seara bate
> vintul, ori cînd luna
• este plină, la altitudini 

de veste două mii de
’ metri, sub ciucura
, brazilor și la minus
. douăzeci de grade.

Satele se văd la 
vale. Vișeul e cumva

> tare aproape. Dealul
‘ Hera, de aici, se vede
’ întreg, potolit în în-
; tinderea lui de păduri
, vechi, cum ostenește
> ca o cingătoare peste
• fote. Rîul, acoperit cu
‘ gheață, ca-n palmă, se
’ zărește ca un șarpe

subțire, încolăcit, pînă 
. departe, trecînd prin-
• tre sate cu biserici

tupilate de sute 
ani, înjghebate 
lemn și acoperite 
draniță. De vale, 
tr-un loc mai larg, 
încă n-a înghețat. Sus 
la munte, pojghița este 
groasă, poate trece un 
om cu piciorul peste 
ea. Vintul șuieră sub
țire. ascuțit. Memoria 
evocă stihurile străbu
nilor : „Bate vîntul, 
viscolește.-/ Țapinarul 
tdm'il’'clădește"... - -

— De cînd bate vîn
tul așa 2

— De ieri, îmi 
punde inginerul 
sile Simon, directorul 
întreprinderii foresti
ere Vișeu, tovarăș de 
călătorie.

Sînt, împrejur, peste 
170 hectare cu pădure 
care — prin prelucra
rea în fabricile între
prinderii — pot do- 
bîndi o valoare' de a- 
proape 160 milioane 
de lei. De vale, îna
inte de a porni spre 
munte, i-am cunoscut 
pe doi frați, gateriști: 
Grigore și Ion An
dreica. In scurtă

Poate... se I

și păr- 
de la 
Vișeu

mânuind 
automate

poate
în aceste zile friguroase, că

lătorul care trece prin Slobozia 
este asigurat că restauran
tul „Dunărea", cantina din str. 
Matei Basarab 175 și cofetăria 
„Doina" sînt încălzite. Numai 
din originalitate unii consuma
tori stau cu șubele pe ei, cu că
ciulile pe cap și cu mîinile în 
buzunar. Așa stînd lucrurile, 
dacă se mai găsesc pesimiști 
care nu sînt de acord cu afirma
țiile de mai sus, să ne scrie Sau 
poate că... se pot lua măsuri.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDAR’ȚA 
Gheornhe POPS I CU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Timp de vreo trei săptă
mîni, Poiana Brașov a fost 
locul unei interesante con
fruntări : acolo s-a hotărît 
„destinul" tricotajelor pe 
care le vom purta în anul 
viitor. Colecția de modele a 
fiecărei fabrici participante 
a fost deosebit de bogată — 
peste 2 000 de modele, din 
care aproximativ jumătate 
noi — reflectînd. fără nici o 
îndoială, strădania de a 
aduce ceva nou în con- 
textură. colorit, croială. 
Se înțelege că, în ase
menea condiții, sarcina 
merceologului, reprezentant 
al unei baze comerciale, 
pus să aleagă marfă a că
rei valoare se ridică, în 
medie, la circa 200 de mi
lioane lei, nu era deloc u- 
șoară. E destul de dificil, 
în general, să alegi, mai 
ales obiecte de îmbrăcă
minte, în numele altcuiva, 
chiar dacă-i cunoști gustu
rile și preferințele. Dar- 
mi-te pentru populația a 
două-trei județe aprovizio
nată de o bază.

Și pentru că s-a vorbit 
mult despre acești repre
zentanți ai gustului public, 
am vrut să-i vedem la fața 
locului. în exercițiul func
țiunii, să cercetăm în ce 
mod s-au orientat în ale
gerea modelelor. Din da
tele existente, în perioada 
vizitei noastre reieșea că, 
în general, comerțul a a- 
preciat pozitiv colecția 
prezentată de industrie. _ A- 
precierea s-a concretizat 
în contractarea majorității 
noutăților. Deci, s-ar pre
supune că varietatea expo
natelor de la contractări 
și-a croit drum spre pu
blic. O precizare însă : un 
model, pentru a fi produs, 
trebuie să întrunească o 
comandă de minimum 3 000 
de bucăți, cantitate stabilită 
printr-un protocol încheiat 
între M.C.I. și M.I.U.

Curiozitatea ne-a împins 
să întocmim un fel de 
„hartă a preferințelor" 
merceologilor. Am luat cî
teva modele de factură mo
dernă din colecția fabricii 
..Someșul“-Cluj și am ur
mărit ano! reacția pe care 
au produs-o. De pildă, mo
delul nr. 3 474 — o bluză cu 
un cordon lat. încheiat cu 
o frumoasă cataramă — a

fost cerut de bazele comer
ciale din București, Bacău, 
Ploiești, Oradea, Timișbara, 
Brașov, în total de 10 baze 
din 20. Un alt model, nr. 
3 616 — o rochie de casă o- 
riginală — a avut aceeași 
soartă. Cu toate acestea, 
cînd s-a trecut la comenzi 
ferme, acest model cu chiu 
cu vai a întrunit abia 2 200 
bucăți, șituîndu-se, . deci, 
sub minimum de produc
ție. Totuși, multe fabrici, 
pentru a nu-și omorî mo
delele și mai cu seamă 
creațiile originale, au ac
ceptat cantități chiar și de 
o mie de bucăți.

Le-am adresat cîtorva 
„prudenți" întrebarea: cît 
la sută reprezintă nou
tățile în cantitatea to
tală de mărfuri pe care ați 
contractat-o 2 Rezultatul a 
oscilat în jurul unei medii 
de 25 la sută. Și restul, 
pînă la sută la sută? „Cam 
30 la sută sînt mărfuri pen
tru mediul rural și 45 la 
sută modele clasice", ne 
informează tovarășul Petru 
Bal'așca, șeful serviciului 
comercial al I.C.R.T.I.-Iași. 
Ce se înțelege prin „mo
dele clasice" ne-am lămu
rit mai bine „disecînd" co
manda făcută fabricii „Tî- 
năra gardă" din București 
de către bază din Botoșani. 
Cele 7 000 de tricotaje ce
rute reprezintă, de fapt, 
doar 4 modele, toate 
vechi. Cum vor fi izbutit 
reprezentanții comerțului 
botoșănean să le .descopere 
printrecele92.de modele de 
tricotaje din p.n.a., cîte 
oferă fabrica ? Și cum a 
fost posibil ca privirile să 
nu Ii se ,fi oprit, măcar o 
clipă; asupra vreunuia din
tre cele noi ?

. — Articolele noi le luăm 
în cantități mici de son
dai. ne explica tovarășa 
Elena Vieru, șefă serviciu
lui comercial de la I.C.R.T.I 
Botoșani. Am solicitat în 
primul rînd. produsele 
specificate de-acasă, cerute 
de public în ultima perioa
dă. Anoi .55 la sută sînt 
mărfuri destinate satului...

Specificul cererii la sate 
ne-a fost nu o dată 's.ervit 
ca paravan pentru contrac
tarea unor orodu.se îmbă- 
trînite. Dar 'st.ie cineva 
exact ce anume, vrea pu-

de 
din
cu 

în-

răs-
Va-

vreme, acești frați, 
înainte țapinari, au 
învățat și au devenit 
muncitori cu o înaltă 
calificare, 
mecanisme
care contribuie la va
lorificarea superioara 
a lemnului.

— Sînteți de mult 
prin aceste păduri 2 
i-am întrebat.

— Dintotdeauna.
— Cum așa 2
— Si bunicul, și tata, 

și noi, am lucrat în 
pădure. Toți, stînje- 
nari.

In fiecare muncitor 
forestier, vârstnic sau 
tânăr, ce se întâlnește 
prin aceste locuri, pe 
valea Văserului, prin 
părțile Borșei. ale Le- 
ordinei. ale Sighetului, 
sînt însumate experi
ențe dobîndite și sco- 
borîte dintr-o întreagă 
dinastie de șăcurari.

Trenul aduce la vale, 
de la hotarul nordic 
al Maramureșului,, din 
muntele Coman, a- 
coperit cu cețuri
groase, din parchetele 
tăiate în masivele Los- 
tun și Piatra Arsă, 
vagoane multe, încăr
cate 
nele 
peste 
valea 
care 
nul Mare, Valea Ba
bei, Botizu, Cozia și 
altele —. încărcătu
ra lui sporește pen
tru fabricile 'din. Vișeu 
$ Borșa, unde se. trans-, 
formă in cherestea 
o bună parte din
masa lemnoasă ex
ploatată. „Ghezășul" 
gîfîie, capătul lui lung 
nici nu se mai vede 
după cabana Făina, 
și — cum vine la vale 
— ți se pare că co
boară pe șine, spre o- 
raș, tot muntele, toată 
pădurea.

Prin replantarea 
peste un an a supra
fețelor tăiate, lucrare 
ce se realizează pri
măvara, pădurea, se 
revitalizează, cîștigă 
o nouă și veșnică ti
nerețe pentru folosința 
generațiilor care ne

vor urma. An de an, 
suprafețele tăiate se 
micșorează, consecință 
firească a unei mai 
intense valorificări 
(prin prelucrarea în 
fabrici) a masei lem
noase, a creșterii pro
ductivității muncii, a 
extinderii mijloacelor 
mecanizate. In 1968, de 
pildă, față de anul 
trecut, întreprinderea 
forestieră Vișeu a ex
ploatat cu 
mai puțin 
pădure, în 
economiile 
de cost au 
o sensibilă creștere. 
De altfel, cu majori
tatea indicatorilor în
depliniți și depășiți, 
colectivul acestei în
treprinderi s-a pre
zentat la startul „1969" 
încă de acum cîteva 
săptămâni, cînd au în
ceput lucrările în 
parchetele maiștrilor 
Alexe Andreica șl 
Gheorghe Ciuban. în 
acest cadru de dimen
siuni alpine, argintat■ 
cu omăt, însuflețit de 
oameni destoinici, ini
moși — așa cum îi 
reîntâlnim spirituali
zați și în sculpturile 
lui Vida Gheza — 
stăpâni pe o bogată 
zestre tehnică, se pre
vede, încă din primele 
zile ale lui 69, o 
stanțială creștere 
lorică a fiecărui 
tru cub de masă 
noasă exploatată.
ritul gospodăresc, de'1'' 

. valorificare. ...cit meii'’’’ 
judicioasă a acestei 
importante 
prime, se

4 300 mc 
lemn din 
vreme ce 
la prețul 
înregistrat

Moisei, ansamblul mo- y
nupiental, închinat S
partizanilor maramu- J >
reșeni care s-au jert- 
fit pentru eliberarea 
patriei de sub fascism, 
cîștigă în dunga lunii 
o frumusețe fasci- >
nantă. * >

Pe valea Văserului <*
ropotul apei nu se a- \
ude sub pojghița de S
gheață; chiar și în , •
dreptul fostului baraj /
(rămas de pe vremea 
cînd încă se mai piu- 
tarea) apa este înghe
țată. La poalele ma
sivului Piatra Arsă, în 
cabană. tractoriștii 
Vasile Andreica și 
Vasile Melniciuc, și în 
jurul lor roată încă 
vreo ..cincisprezece oa
meni, ascultă la radio 
„melodia. preferată". 
După ce mai coborâm 
încă vreo zece kilo
metri ajungem la ca- ' 
bana Cozia. Aici lo
cuiesc cei douăzeci și 
cinci de 
brigada 
Teodor
Partea ______
munte a fost izbită de 
furtună. Zeci de hec
tare de pădure tânără. 
La primăvară, însă, se 
vor replanta. în ca
bană este cald, dom
nește o atmosferă 
primitoare.

O fată frumoasă, cu 
obrajii și bărbia as
cunse sub năframă — 

. obiceiul multisecular 
,.alș.‘îpoztului:'>rr-:.,ne este 

■*. :,.gâpdi- «.&tiar. ,,jn acea 
zi, Maria Boicean, în
grijitoarea 
împlinea 
Mînca un 
ceasta fată, de ziua, ei 

, de naștere. Gestul 
ei. ne amintea de 
acele pagini de rară 
frumusețe 
românesc, 
fată care 
măr...

— Mâine va fi și mai 
frig — mi-a spus în
soțitorul.

— De unde știți ?
— Cerul prinde a se 

însenina.

oameni din 
maistrului 

. BetienscJii. 
aceasta de

In fie-
Coma- sub- 

va- 
rrie- 
lem- 
Spi-

cu bușteni ; și- 
înguste însoțesc
40 de kilometri 
rîului.

stație -

In scrisul 
despre o 
mînca un

cabanei.
79 ani. 
măr, a-

Sever UTAN

materii 
aliază cu 

răspunderea față de 
patrimoniul forestier 
a unor oameni care 
iubesc pădurea din 
tată-n fiu.

...Dinspre Poieni, 
dinspre Borșa, se lasă 
peste văiugi devreme 
de tot umbrele serii. 
Din loc în loc se văd 
focuri mici, în jurul 
cărora doi-trei oa
meni prăjesc în grabă 
un „dărab" de slănină, 
după obiceiul foresti
erilor. Aici, sub 
munte, la intrarea în
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blicul din mediul rural ? Se 
știe, în schimb, că populația 
satelor și-a schimbat com
poziția și pretențiile, că nu
mărul intelectualilor cu do
miciliul stabil în mediu! 
rural a crescut, iar gustul 
sătenilor a evoluat consi
derabil. Ce dovadă mai 
elocventă decît aceea că 
ei preferă magazinele din 
orașe ? Un merceolog de la 
I.C.R.T.I.-Ploiești ne spu
nea că unele modele de 
pulovere (cele cu fermoar), 
cerute cu prioritate de 
baza din Botoșani, la ei au

întrebarea „cum v-ați pre
gătit pentru contractări ?" 
au reieșit următoarele mij
loace de informare asupra 
cererii populației și a ten
dințelor modei : 1) proce
sele verbale întocmite. în 
fiecare județ, de către o 
comisie formată din repre
zentanți ai comerțului și ai 
cooperației de consum, pe 
baza cataloagelor trimise 
de fabrici și 2) o circulară 
trimisă de M.C.I. cu pri
vire la modă. Cu aceste 
două „instrumente" de bază 
și cu ceea ce știau că s-a

cest prilej au fost centrali
zate. Am constatat cu mul
tă satisfacție înclinația cer
tă spre modelele cu adevă
rat noi".

Un sondaj asemănător 
s-a făcut si la Piatra 
Neamț. Dar marea majo
ritate a bazelor comercia
le și-au întemeiat cererea, 
așa cum am mai spus, pe 
procese verbale, pe circu
lare și pe inspirația de 
moment, acolo unde a e- 
xistat. O temelie prea șu
bredă pentru un fond de 
marfă care întrece patru

devenit greu vandabile.
S-a încetățenit concepția 

că în anumite părți ale țării 
au trecere doar unele cu
lori închise, denumite tot... 
„clasice" pentru că nu au 
nimic comun cu moda, cu 
vîrsta, cu anotimpul. „în 
județul nostru nu se pre
tează culorile deschise", 
decretează tovarășul H. 
Cleșiu, de la I.C.R.T.I. Pe- 
troșeni, deși tot dînsul a- 
daugă că încercările de a 
introduce și culorile pastel 
au avut succes. Se fac a- 
firmații, pe un ton foarte 
sentențios, cu privire la 
gustul publicului dintr-un 
județ sau altul, dar ne 
bate gîndul că. de fant. a- 
cesta continuă să fie o 
mare necunoscută pentru 
destul de multi reprezen
tanți ai comerțului local.

Se presupune că. înainte 
de a veni la contractări, 
merceologii, au făcut son
dajele de rigoare, spre a 
vedea în ce direcție se o- 
rientează cererea. Din 
răspunsurile primite la

mai cerut în anii trecuți, 
se consideră că merceolo
gii sînt perfect înarmați 
pentru atît de delicata ope
rație a contractărilor. Dar 
pe cumpărători i-a între
bat cineva ce ar dori 2 
„Cum să nu. ne asigură 
tovarășul Csepely de la de
pozitul de tricotaje din A- 
rad. Am cerut și părerea 
funcționarelor de la noi, de 
la I.C.R.T.I....".

Au. existat cîteva cazuri 
izolate cînd sondarea gus
tului public s-a făcut în 
mod mai științific și mai cu 
temei. Iată ce ne relata 
Constantin Mitran, merceo
log principal la I.C.R.T.I. 
Ploiești : „în colaborare cu 
trei fabrici de tricotaje — 
„Tricodava", „Tînăra gar
dă" și fabrica din Brașov 
— am organizat două pre
zentări de modele noi la 
Buzău si Ploiești, la care 
am invitat, pe lîngă lucră
tori din comerțul cu amă
nuntul, și o largă catego
rie de cumpărători. Ches
tionarele completate cu a-

miliarde de lei anual ! Și 
astfel. în final, răspunde
rea principală pentru ă- 
legerea mărfii. pentru 
dreptul la viată al mode
lelor originale, revine tot 
merceologului.

în ultimul timp, s-a sub
liniat cu o deosebită tărie 
cît de necesar este ca în 
cercetarea pieței să se rea
lizeze un salt calitativ, ca 
printre metodele folosite 
sondajele în rîndul popu
lației să-și găsească un loc 
de frunte. Organizarea lor 
este cu atît mai necesară 
în perioadele premergătoa
re contractărilor cînd, pen
tru stabilirea cît mai judi
cioasă a fondului de mar
fă, este necesar să se ob
țină o caracterizare mai 
complexă a cererii.

Le<»at de constatările an
terioare, se mai ridică și o 
altă problemă: au reprezen
tanții bazelor comerciale 
calificarea corespunzătoare 
copleșitoarei responsabili
tăți pe care și-o asumă ?

Ne răspunde tovarășul
Gh. Const.antinescu, șe
ful serviciului tricotaje
din M.C.I. : „Merceolo
gii trebuie să aibă stu
dii medii de specialitate 
sau vechime în comerț. 
Puțini îndeplinesc însă con
dițiile de studii ; iar și cei 
care le au vădesc goluri se
rioase în ce privește pregă
tirea estetică. In programul 
școlilor respective de comerț 
se predau pe larg tehnolo
giile diferitelor produse, 
dar nu se învață nimic 
despre armonia culorilor, 
noțiuni elementare de modă 
etc., iar publicații de spe
cialitate nu există".

Ridicarea calificării mer
ceologilor se impune ca o 
măsură de cea mai mare 
actualitate. Concomitent cu 
remedierea lipsurilor în a- 
ceastă privință, ar fi indi
cat să se tină seama si de 
propunerile mai multor 
merceologi privitoare la 
organizarea, măcar o dată 
pe an. a unor întîlniri în
tre creatorii de modă din 
diversele sectoare și mer
ceologi. în scopul unui 
schimb eficient de păreri 
și informații. Se propune, 
de asemenea, introducerea 
în anumite magazine a u- 
nor serii de mărfuri nu
mite de „sondai", spre a 
se putea urmări mai bine 
aprecierile publicului. De 
consemnat că ambele pro
puneri au fost acceptate 
ca posibile si oportune de 
către reprezentanți auto
rizați ai Ministerului In
dustriei Ușoare.

O analiză severă a cali
tăților profesionale ale ce
lor investiți cu titlul de re
prezentanți ai gustului pu
blic. uneori în virtu
tea unei „tradiții", ar o- 
feri multe surprize. Ea ar 
explica credem. în unele 
cazuri. existența unor 
stocuri de mărfuri, ne ca
re cumpărătorii nu le vor. 
ab'"e la '•’"’•■nep ic "u 
ochii închiși", ar impu
ne. neîndoielnic, revederea 
întregii concepții ce stă Ia 
baza selecționării celor 
chemați să vorbească. Ia 
contractări. în numele pu
blicului larg.

Rodica ȘERBAN
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Anvergura și punctul de sprijin 
al angajamentului Hunedoarei

F Industria județului Hunedoara în
registrează, an de an, noi și însem
nate succese. Actualul cincinal a 
efirmat și mai mult industria hune- 
doreană ca o prezentă activă în an
samblul economiei naționale. Rezul
tatele obținute în anul 1968 se înscriu 
pe coordonate mereu ascendente.

Județul nostru deține o pondere 
Importantă în producția siderurgică 
și minieră a țării. Tocmai în între
prinderile din aceste ramuri s-au ob
ținut și cele mai bune rezultate. Ast
fel, după toate calculele, numai la 
Combinatul siderurgic Hunedoara se 
estimează ca, pînă la sfîrșitul anului, 
să se realizeze, peste prevederile pla
nului, 40 000 tone fontă, circa 19 000 
tone oțel și circa 4 000 tone laminate 
finite pline. Se prelimină, de aseme
nea, ca din abatajele minelor din Va
lea Jiului să fie extrasă o producție 
suplimentară de circa 45 000 tone căr
bune brut. De altfel, oamenii muncii 
din industria județului au îndeplinit 
planul producției globale industriale 
pe 1968 încă de la 26 decembrie.

Este de relevat că, o caracteristică 
a activității economice din acest an 
o constituie depășirea, pe ansamblul 
industriei județului, a sarcinii de 
creștere a productivității muncii cu 
2,5 la sută, întregul spor de produc
ție fiind obținut numai pe această 
cale. Pentru a avea o imagine și mai 
clară a importanței acestei realizări, 
este suficient să amintim că numai 
creșterea cu 1 la sută a productivi
tății muncii echivalează, pe întreaga 
industrie a județului, cu o producție 
de circa 150 milioane lei.

După plenara C.C. al P.C.R. din 
Iunie 1968, organizațiile de partid au 
dinamizat și mai * 1 mult efor
turile colectivelor de întreprinderi 
pentru ca județul nostru să-și aducă 
o contribuție cît mai însemnată la 
majorarea exportului țării. Cu 
urmare, toate contractele pentru 
export pe acest an au fost devansate 
cu 15 zile, iar valoarea produselor 
livrate, peste prevederile planului, 
se ridică la 30 000 000 lei. Concomi
tent a avut loc și o simțitoare ridi
care a caracteristicilor calitative ale 
produselor destinate exportului.

doua — cu 9 000 kg la hectar mai 
puțin.

Importantele rezerve existente în 
agricultura cooperatistă apar și mai 
pregnant dacă analizăm producțiile 
medii pe județe. La grîu, bunăoară, 
cooperativele agricole din județul 
Tulcea realizează o producție me
die de aproape 2 000 kg la hectar, 
spre deosebire de cele din județul 
Galați, care, deși au condiții natu
rale asemănătoare. obțin numai 
1241 kg la hectar. Diferențe se în
registrează la această cultură și în
tre județele Arad și Bihor, Covasna 
și Brașov, primele realizînd re
colte mult mai bune. La porumb 
boabe, cooperativele agricole din ju
dețul Mureș au recoltat, în me
die, cîte 2 300 kg la hectar față de
1 900 kg în județul Brașov, 1915 kg 
în județele Cluj și Harghita și cir
ca 1 790 kg în județele Alba și Si
biu.

Este necesar ca noi, cei ce lu
crăm în agricultură — începînd cu 
organele agricole centrale și județene 
și terminînd cu conducerile unită
ților agricole, cu fiecare cooperator 
— să tragem toate învățămintele ne
cesare din asemenea exemple, care, 
din păcate, pot fi întîlnite și la cele
lalte culturi, precum și în zootehnie. 
Fiindcă în ultimă instanță ele expri
mă cu fidelitate gradul diferit de 
preocupare al cooperatorilor, consi
liilor de conducere și organelor agri
cole județene pentru folosirea poten
țialului economic al fiecărei unități, 
mijloacelor materiale și forței de 
muncă de care dispun, pentru orga
nizarea campaniilor agricole și fo
losirea timpului de lucru.

încercîndu-se. bunăoară, să se as
cundă propriile lipsuri, uneori se 
acreditează ideea că întîrzierile în 
efectuarea lucrărilor ar fi cauzate 
de starea nefavorabilă a timpului. 
Pe bună dreptate critica tovarășul 
Nicolae Ceaușescu această optică, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Munca agricolă trebuie făcută în 
condițiile oferite de natură, pe care 
noi nu le stăpînim încă. A aștep
ta numai condiții optime, așa cum

Realizări de seamă au fost ob
ținute și în domeniul investițiilor. 
Au fost construite și puse în func
țiune noi capacități de producție, 
unele de maximă importanță pentru 
economia națională. Este vorba de 
laminorul bluming de 1 300 mm, sec
țiile de prelucrare a marmurei din 
Simeria, balastiera Săulești, secția 
de cahle de la Bîrcea. Țot în această 
perioadă s-a modernizat laminorul 
de 800 mm și s-au executat lucrări 
de deschideri și pregătiri pentru a 
pune în valoare noi zăcăminte din 
cîmpurile miniere ale Văii Jiului, 
Teliucului, Ghelarului șl Țebei.

Întreaga activitate pentru realiza
rea sarcinilor de plan și execuția 
investițiilor s-a desfășurat pe fun
dalul amplei acțiuni de organizare 
superioară a producției și a muncii. 
Studiile întreprinse au constituit un 
element de bază în orientarea acti
vității întreprinderilor, iar eficiența 
lor economică este evidentă. Prin a- 
plicarea metodei „drumului critic", la 
construirea laminorului de 1 300 mm, 
s-a asigurat o programare mai judi
cioasă a lucrărilor, ceea ce a permis 
ca durata de execuție a acestui im
portant obiectiv siderurgic să fie de
vansată față de prevederile graficu
lui cu 90 zile. De asemenea, în minele 
Văii Jiului s-a extins metoda susți
nerii abatajelor cu ajutorul stîlpilor 
hidraulici și grinzilor în consolă, ceea 
ce a dus la reducerea consumului 
specific de lemn cu 1,4 mc la 1 000 
tone cărbune extras și la creșterea 
productivității fizice, în unele abata
je, pînă la 8,8 tone pe post.

Desigur, în preocuparea comite
tului județean de partid a stat ca o 
constantă de prim ordin și problema 
creșterii continue a eficienței econo
mice a activității întreprinderilor, a 
rentabilizării tuturor unităților și 
produselor. Măsurile întreprinse pînă 
acum pe această linie au făcut ca o

(Urmare din pag. I)

de sfeclă de zahăr de circa 5 000 kg 
la hectar.

Realizările obținute anul acesta 
In domeniul producției vegetale au 
influențat favorabil și rezultatele 
din sectorul creșterii animalelor. Ci
frele de care dispunem ilustrează că, 
în general, acestea sînt superioare 
celor din 1967 atît în ce privește mă
rimea efectivelor, cît și a producției 
totale de carne, lînă, ouă. Bunăoară, 
față de 1967, numărul animalelor pro
prietate obștească a cooperativelor a- 
gricole a crescut cu 40 000 taurine, 
peste 180 000 porcine și 122 000 oi.

Evident, aceste realizări au condus 
la consolidarea economică a coope
rativelor agricole, la sporirea veni
turilor lor și, implicit, ale membrilor 
cooperatori, la creșterea contribuției 
acestor unități la îmbunătățirea a- 
provizionării populației cu produse 
agroalimentare și a industriei cu 
materiile prime agricole necesare. 
Merită evidențiat faptul că, cu toate 
condițiile naturale incomparabil mai 
grele din 1968 cooperativele agricole 
vînd statului — potrivit prelimină
rilor făcute — la unele sortimente, 
cantități mult mai mari de produse 
decît în 1967 : cu aproape 400 000 tone 
legume, 112 000 tone struguri, circa 
25 000 tone came și 700 tone lînă.

Sînt realizări importante, care de
notă că sarcinile stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului pentru 
sectorul cooperatist al agriculturii se 
înfăptuiesc cu succes.

Așadar, anul acesta a pus la încer
care potențialul de care dispune a- 
gricultura cooperatistă, capacitatea ei 
de a asigura producții satisfăcătoare 
in orice condiții. La indica
ția și cu sprijinul direct al 
conducerii partidului, lupta împotriva 
efectelor dăunătoare ale secetei s-a 
transformat într-o acțiune de am
ploare deosebită, care a angrenat e- 
forturile maselor largi ale țărănimii 
cooperatiste, ale întregii economii na
ționale. Măsurile excepționale luate 
în vederea mobilizării unor însemna- 
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mare parte din unități, care lucrau 
cu pierderi planificate, să depășească 
acest stadiu, să renunțe la dotații din 
partea statului. Cea mai elocventă 
ilustrare a acestei laturi a activi
tății economico-financiare este aceea 
că volumul de beneficii realizat pes
te plan de întreprinderile industria
le din județ se cifrează, în 9 luni, la 
44 milioane lei. Relevînd aceste re
zultate, avem în vedere că nu totul 
a mers neted și lin, că mai sînt mul
te de făcut în ridicarea nivelului ca
litativ al activității economice, că în 
fiecare întreprindere există încă în
semnate rezerve de creștere a pro
ductivității muncii, de îmbunătățire 
a calității produselor, de reducere a 
cheltuielilor materiale de producție 
și sporire a beneficiilor.

încheiem, așadar, acest an cu un 
bilanț bogat de realizări, care con
stituie o bună premisă pentru îm
bunătățirea în continuare a activi
tății economice în anul 1969 — an 
care reprezintă o etapă hotărî- 
toare pentru înfăptuirea cincinalului, 
a programului elaborat de Congre
sul al IX-lea și Conferința Națională 
a partidului. în anul care vine, ca
racteristic și pentru economia jude
țului Hunedoara este ritmul înalt de 
dezvoltare atît în industria extrac
tivă, siderurgică, chimică, ușoară, cît 
și în domeniul forestier și al con
strucțiilor. Pe ansamblu, volumul 
producției globale industriale va tre
bui să ajungă la peste 13,7 miliarde 
lei. Colectivele din întreprinderile 
Hunedoarei, Călanului și Văii Jiului 
au ca sarcină să asigure, în mod 
ritmic, economiei naționale, 1,7 mi
lioane tone fontă, aproape 2,9 mi
lioane tone oțel, peste 1,9 milioane 
tone laminate și, respectiv, aproape 
7,8 milioane tone cărbune. Efortul 
de investiții va fi de asemenea cu 
mult superior față de anul în curs ; 
el vizează în principal punerea în 
funcțiune a primului grup de 200 MW 
de la termocentrala Deva, aflată în 
plină construcție, a celor două cup
toare electrice de la Hunedoara și a 
Fabricii de prefabricate de la Cris- 
tur. La Termocentrala Deva, de pil
dă, fondurile de investiții sînt egale 
cu cele folosite aici în ultimii doi 
ani, urmînd că zilnic să se execute 
lucrări de construcții și montaj'în 
valoare de circa 2 milioane lei.

Realizarea acestor sarcini de ma
ximă importanță pentru economia 
județului și a țării implică o mun
că intensă, bine organizată în toate 
domeniile și sectoarele de activitate, 
mobilizarea largă a capacității și e- 
nergiei creatoare a oamenilor muncii 
din fiecare întreprindere. Dovedind o 
mare răspundere pentru îndeplinirea 
planului pe anul viitor și cunoscînd 
ponderea însemnată ce o dețin sec
toarele extractiv și siderurgic din 
județ în ansamblul economiei națio
nale, conferința organizației județene 
de partid a analizat în mod temei
nic și multilateral posibilitățile de 
folosire mai intensă a potențialului 
tehnic, material și uman existent în 
fiecare întreprindere, în vederea 
creșterii eficienței întregii activități 
economice. Cu acest prilej, exami- 
nîndu-se temeinic posibilitățile și re
zervele existente în întreprinderi și 
ținînd seama de sarcinile mobiliza
toare trasate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., s-a ajuns la concluzia 
că prevederile planului pe anul 
1969 pot fi nu numai realizate, dar 
și depășite în mod substanțial.

Ca răspuns la chemarea conferin
țelor organizațiilor de partid din 
municipiul București și județul Ti
miș, conferința organizației noastre 
județene de partid și-a luat, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din județ, angajamente 
însuflețitoare pentru depășirea pla
nului pe anul viitor. în domeniul 

te mijloace tehnice, financiare și uma
ne. activitatea rodnică, plină de ab
negație a țărănimii, care nu a pre
getat să ude pămîntul însetat chiar 
și cu sacaua și ■ găleata, au dimi
nuat substanțial efectele negative 
ale secetei, au salvat recolta.

Dacă eforturile depuse de țără
nimea cooperatistă în vederea spo
ririi recoltei au fost încununate de 
succes — atît în acest an, cît și în 
anii anteriori — aceasta se dato- 
rește, într-o măsură hotărîtoare, aju

Potențialul multilateral 
ai agriculturii cooperatiste

torului substanțial pe care statul îl 
acordă cooperativelor agricole. Acest 
ajutor se concretizează în creșterea 
continuă a gradului de mecanizare 
și chimizare, în extinderea irigații
lor, în asigurarea celorlalte mijloace 
care imprimă producției un carac
ter tot mai intensiv.

După cura se știe, ca urmare a 
investițiilor masive făcute de-a lun
gul anilor pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a întreprin
derilor pentru mecanizarea agricul
turii, astăzi, cooperativele agricole 
sînt deservite de 66 675 tractoare, cir
ca 46 500 semănători mecanice, peste 
33 600 combine de recoltat păioase și 
numeroase alte mașini și agregate, 
în primele 3 trimestre întreprinde
rile pentru mecanizarea agriculturii 
au asigurat executarea în întregime, 
cu mijloace mecanizate, a lucrărilor 
de bază ale solului și de semă- 

industriei, ne-am propus să realizăm 
peste, sarcinile anuale de plan 33 000 
tone cărbune brut, 10 000 tone fier în 
minereu marfă, 100 tone cupru în 
concentrate, 25 tone zinc în concen
trate, 12 000 tone fontă, 15 000 tone 
oțel, 12 000 tone laminate, 1 000 tone 
cocs metalurgic, 150 milioane kWh 
energie electrică. Angajamentul nos
tru prevede, de asemenea, depășirea 
cu cel puțin 1 la sută a sarcinii de 
creștere a productivității muncii, re
ducerea consumurilor specifice de 
materiale refractare, metal, lemn de 
mină, realizarea de beneficii supli
mentare de 40 milioane lei. în do
meniul investițiilor, am preconizat, 
printre altele, să devansăm terme
nele de punere în funcțiune cu 10 
zile la cuptoarele de la oțelăria elec
trică și cu 20 de zile la ajustajele li
niilor de laminare de la Hunedoara.

Certitudinea realizării planului pe 
anul viitor și a angajamentelor pe 
care ni le-am propus are la bază ca
pacitatea organizatorică și experiența 
colectivelor din unitățile industriale 
ale județului, hotărîrea lor de a 
fructifica mai intens rezervele și po
sibilitățile existente. Din lucrările 
conferinței organizației noastre jude
țene de partid a reieșit că accentul 
trebuie pus pe utilizarea cu indici 
superiori a capacităților de producție, 
pe folosirea rațională a forței de 
muncă și timpului de lucru, pe redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție și, în special, a consumurilor 
specifice de materii prime și ma
teriale, eliminarea pierderilor de orice 
fel. In siderurgia hunedoreană sînt 
necesare măsuri pentru perfecționa
rea tehnologiei de elaborare a fon
tei și oțelului, pentru sporirea nu
mărului mărcilor de oțel, îmbună
tățirea calității oțelului și extinde
rea sortimentului de laminate. Ți
nînd seama de importanța lărgirii 
bazei de materii prime necesare dez
voltării economiei naționale, în sec
torul minier este necesar să se 
intensifice lucrările de cerceta
re geologică pentru punerea în 
evidență a unui volum sporit de 
substanțe minerale utile, să se ia 
toate măsurile pentru buna valorifi
care a rezervelor cunoscute. Desigur, 
sînt și alte căi și măsuri care con
diționează, în funcție de specificul 
fiecărei întreprinderi, realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan din 1969.

Ne exprimăm convingerea că pu
ternicul detașament al muncitorimii 
hunedorene nu-și va precupeți efor
turile. și capacitatea sa creatoare, 
pentru a-și îndeplini exemplar pla
nul pe cel de-al patrulea an al cin
cinalului și angajamentele asumate.

Peisaj industrial hunedorean (Foto : Gh. Vintllă)

nat, în proporție de 50—70 la 
sută a lucrărilor de întreținere a 
culturilor și aproape integral a a- 
celofa de recoltare a cerealelor pă- 
ioase. Or, tocmai acest lucru ex
plică în mare măsură de ce grîul, 

♦ porumbul și celelalte culturi au re
zistat perioadei îndelungate de se
cetă din primăvară și vară.

în ceea ce privește chimizarea 
merită , menționat faptul că coope
rativele agricole au primit anul a- 
cesta cu 15 000 tone mai multe în-

grășăminte —* substanță activă — 
precum și însemnate cantități de 
insectofungicide, ierbicide. Deose
bit de eficace s-au dovedit efor
turile materiale mari făcute pentru 
extinderea irigațiilor. Pe cele 
337 000 hectare amenajate pînă în 
prezent în cooperative, s-au obținut 
recolte superioare, care au jus
tificat cheltuielile ridicate făcute 
pentru amenajarea terenului. Cu 
sprijinul substanțial al statului nu
mai în acest an au fost amenajate 
pentru j irigat, în cooperativele a- 
gricole, ; 81 000 hectare, iar ca ur
mare a, măsurilor deosebite luate în 
acțiunea de combatere a secetei, au 
fost udate, prin soluții provizorii, 
încă 71000 hectare.

Ajutorul puternic acordat de stat 
cocfeerativelor agricole se concreti- 
zerjză totodată. în volumul sporit 
da credite puse la dispoziția lor, în

1968 - diversificarea producției 
industriei constructoare de mașini

Un bilanț nl indus
triei noastre construc
toare de mașini arată 
că anul acesta au fost 
asimilate în producție 
peste 420 de produse 
noi. La acestea se a- 
daugă alte aproxima
tiv 400 realizate de în
treprinderile electro
tehnice.

Față de anul prece
dent, numărul produ
selor noi fabricate de 
această ramură indus
trială este în creștere, 
datorită atît dezvoltă
rii capacităților de 
producție din între
prinderi, cît șl sporirii 
contribuției aduse de

serviciile de concepție 
din uzine și din insti
tutele de cercetări și 
proiectări de specia
litate.

Anul 1968 reprezintă 
un important pas îna
inte pe linia diversifi
cării producției, ridi
cării nivelului tehnic 
al mașinilor și utilaje
lor. Printre cele mai 
semnificative produse 
noi realizate în acest 
an, se numără mașini- 
le-unelte grele și de 
precizie, utilajele pen
tru tratamentul ter
mic, pentru rețeaua de 
transporturi navale și 
pe căile ferate. Se gă
sesc în curs de prelu

De la intrarea în funcțiune

Un milion tone de tablă groasă
De la Galați a sosit vestea că 

laminorul de tablă groasă al ma
relui Combinat siderurgic a 
produs, de la intrarea sa în 
funcțiune, un milion de tone de 
tablă. în luna noiembrie aici a 
fost înregistrat cel mai ridicat 
nivel de producție de pînă a- 
cum — peste 73 000 tone tablă —

w E
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Aviația utilitară>
între unitățile agricole so

cialiste și întreprinderea de 
aviație utilitară au fost în
cheiate contractele de prestații 
pe anul viitor. O scurtă con
fruntare cu activitatea de pînă 
acum în acest domeniu relevă 
faptul că cele 20 aerobaze din 
tară își vor aduce în 1969 con
tribuția la fertilizarea unui 
milion de hectare teren agri
col, cu circa 300 000 hectare 
mai mult decît în acest an. 
Cele mai multe misiuni vor fi 
efectuate pe ogoarele între
prinderilor agricole de stat și

specialiștii trimiși să lucreze în fie
care unitate agricolă și care, după 
cum se știe, sînt plătiți de stat. 
Foarte important este și faptul că 
statul asigură cooperativelor canti
tăți mereu mai mari de semințe și 
material săditor.

Subliniind aceste rezultate poziti
ve, de ansamblu, se cuvine să pre
cizăm că analiza activității de pro
ducție din 1968 scoate în evidentă 
un factor care merită reținut: în 
aceleași condiții economice, de cli

mă și sol s-au înregistrat recolte 
extrem de diferite — de la județ la 
județ, de la cooperativă la coope
rativă, iar în cadrul acestora de la 
brigadă la brigadă — determinate, 
în principal, de modul cum au fost 
folosite mijloacele tehnice existen
te, de agrotehnica aplicată, de pri
ceperea organizatorică de care au 
dat dovadă conducătorii fiecărei u- 
nități, fiecărui județ. Exemplul ce
lor două unități agricole din Pa
dina, județul Buzău este cît se 
poate de edificator. în timp ce coo
perativa „16 Februarie" a obținut 
o producție medie de grîu de peste 
2 200 kg la hectar, cooperativa ..Dru
mul Păcii" a realizat numai 1628 
kg la hectar. Diferente apreciabile 
s-au înregistrat și la sfecla de za
hăr ; prima cooperativă a obținut 
43 000 kg la hectar, în vreme ce a 

crare primele piese de 
performanță pentru 
hidroagregatele de la 
Porțile de Fler. In
dustria electrotehnică 
a montat, printre al
tele primele serii de 
mașini de calculat de 
birou pentru dotarea 
economiei cu mijloa
cele moderne de cal
cul. Sistemul de tele
comunicație a fost e- 
chipat cu un tip nou 
de centrală telefonică 
automată ; s-au reali
zat noi aparate de 
înaltă tensiune, ele
mente electronice de 
automatizare și altele.

(Agerpres)

cantitate prevăzută a fi obți
nută în cursul anului viitor.

Tabla produsă la Combinatul 
din Galați este livrată șantie
relor navale din țară, construc
ției barajului de la Porțile de 
Fier și întreprinderilor con
structoare de mașini.

(Agerpres)

ale cooperativelor agricole de 
producție din județele Dolj, 
Mehedinți, Ialomița, Galați, 
Timiș, Bihor, Neamț, Bacău și 
Constanța. S-a prevăzut dota
rea unităților cu încă 12 avioa
ne utilitare, proiectate și con
struite de industria aeronau
tică română. De asemenea, au 
fost luate măsuri pentru folo
sirea mai judicioasă a apara
telor de zbor și reducerea tim
pului de imobilizare la opera
țiile de încărcare cu substanțe 
chimice.

(Agerpres)

Eficacitatea 
transportului iai 
depinde de 
sincronizarea 
cu fluxul tduokp

tribuna experienței înaintate

în Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, cu spații, hale, ateliere 
aflate la distanțe mari unele de altele, 
s-au inițiat în ultimii doi ani o se
rie de noi măsuri pentru organizarea 
rațională și modernizarea transpor
tului uzinal, care exercită o influen
tă pozitivă asupra . ritmicității 
producției, sporind gradul de fo
losire a capacităților de producție, 
și, în ultimă instanță, nivelul pro
ductivității muncii. Intr-o convorbi
re cu directorul tehnic al acestei 
mari unități industriale tîrgoviștene, 
ing. Ion Gavrilă, ne-am oprit asu
pra acestei laturi a organizării știin
țifice a producției și a muncii.

— La noi în uzină, mișcarea, ma
nipularea, depozitarea materiilor pri
me, a materialelor, semifabricatelor 
și, în sfîrșit, a produselor finite re
prezintă o problemă care, dacă ar fi 
neglijată, ne poate da întreaga pro
ducție peste cap. Dar ca să fie în
țeleasă și mai bine această situație 
— care, la drept vorbind, nu este 
deloc specifică muncii noastre — am 
să dau cîteva amănunte. în uzina 
noastră se vehiculează anual circa 
45 000 tone laminate, piese turnate, 
subansamble prelucrate. Toată aceas
tă mare cantitate de metal se mane
vrează în procesul de producție de 
4—8 ori și circulă uneori 2—3 km 
prin uzină pînă la rampa de expe
diție. Tocmai din aceste consideren
te s-a pus la noi cu stringență nece
sitatea raționalizării și modernizării 
transportului uzinal.

— lertați-mă că vă întrerup, dar 
aș vrea să întreb dacă acest kilo
metraj pe care îl parcurg piesele în 
procesul lor de prelucrare nu este 
generat de anumite vicii de organi
zare a fluxului tehnologic ?

— Recunoaștem că nu avem în 
acest moment cea mai perfectă or
ganizare ă fluxului. Mai ales din mo
tive obiective. După cum ați obser
vat, halele noastre de fabricație sînt 
dispuse la mari distanțe. Străduința 
noastră este tocmai de a atenua cît 
mai mult acest neajuns. Dar să re
vin la ideea inițială. în asemenea 
condiții, colectivul nostru a căutat 
soluții care să asigure un transport 
operativ intersecții și interoperații, 
pe cît posibil mai ieftin. Sîntem in
teresați să nu afectăm prea mult, 
cu cheltuielile din acest domeniu, 
prețul de cost al produselor.

— Cum ați procedat pentru reali
zarea acestui deziderat ?

— înainte de asta vreau să spun 
că în uzină s-a lichidat definitiv 
transportul manual. Acțiunea pentru 
modernizarea transportului și rațio
nalizarea manipulărilor de materiale 
și piese, atît între secții, cît și în in
teriorul acestora, s-a declanșat la 
începutul anului 1967. Examinînd di
verse laturi ale organizării mai bune 
a producției am ajuns la conclu
zia că, între alte probleme impor
tante, întîietate trebuie să dăm și 
perfecționării transportului uzinal și 
organizării depozitelor. S-a făcut în 
prealabil o analiză tehnico-economi- 
că amănunțită a volumului și circui
telor de transporturi din uzină. Am 
desprins, cu această ocazie, unele 
aspecte interne ale problemei : lun
gimi inutile de trasee, încrucișări ale 
circuitelor de transport, amplasarea 
nejudicioasă a unor depozite inter- 
secționale. Ceea ce aș vrea să relev

s-a întîmplat uneori în acest an. 
înseamnă, de fapt, a nu face o a- 
gricultură avansată, a micșora po
sibilitățile de realizare a unei pro
ducții bune.

Pentru agricultura cooperatistă a- 
nul 1969 reprezintă un an hotărîtor 
în înfăptuirea obiectivelor care i-au 
fost stabilite de partid prin pla
nul cincinal. A milita pentru reali
zarea lor exemplară înseamnă, de 
fapt, a asigura îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce revin fiecărei 
unități. Un puternic rol mobiliza
tor în această direcție îl are în
trecerea patriotică lansată de or
ganizația județeană de partid Ti
miș. încă din aceste zile ea a ge
nerat o efervescentă creatoare în 
rîndul comuniștilor, al tuturor lu
crătorilor de ne ogoare, a condus 
la depistarea unor importante re
zerve de sporire a recoltei. în con
tinuare, încă de pe acum, cînd în 
cooperativele agricole s-a trecut la 
întocmirea planurilor de producție 
pe 1969, este de datoria uniunilor 
cooperatiste și direcțiilor agricole 
să acorde fiecărei unități un 
ajutor permanent și calificat în 
vederea valorificării superioare a 
condițiilor naturale și economice de 
care dispune, utilizării judicioase a 
tuturor mijloacelor de producție si, 
în primul rînd. a pămîntului, or
ganizării corespunzătoare a muncii, 
aplicării riguroase, la timp a me
todelor de lucru recomandate de 
știința și practica agricolă. Adună
rile generale ce vor avea loc în 
curînd în cooperativele agricole vor 
trebui să dezbată cu răspundere | 
toate aceste probleme, să stabilească I 
măsuri care să asigure soluționarea 
lor. Aceasta va conduce la realiza
rea sarcinilor de producție ce revin 
fiecărei unități în parte și agricul
turii cooperatiste în ansamblu, la 
consolidarea economică a cooperati
velor agricole, și, deci, la sporirea 
veniturilor țărănimii, la satisfacerea 
în mai mare măsură a necesităților 
mereu crescînde de produse agro
alimentare ale întregii noastre eco
nomii.

O
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este că în această acțiune de reor
ganizare a transportului uzinal, am 
consultat masa largă a muncitorilor 
și maiștrilor. Colectivul respectiv de 
studiu a primit numeroase propu
neri, schițe, calcule de tot felul, în 
legătură cu modalitățile de scurtare 
a circuitelor și de modernizare a 
transportului intern. Ele au fost de 
un real folos în adîncirea analizei 
și cristalizarea soluțiilor.

— în etapa următoare, concret, ca 
s-a făcut?

— Am să amintesc de realizări în 
ordinea cronologică. Am construit 
în 1967 un transportor suspendat în 
secția I metalurgică, între dezbătă- 
torul conveierului de turnare și cu
rățire, descongestionînd astfel hala 
de fabricație și renunțînd la trans
portul cu cărucioarele. în secția ra
corduri s-au executat benzi trans
portoare, circuite interoperații, folo- 
sindu-se direct, fără oprire ; tot aici 
au fost introduse linii de circulație 
cu cărucioare la montarea armătu
rilor. Este un real progres față de 
situația dinainte. Tot în anul trecut 
am procedat la reorganizarea atelie
rului de întreținere și reparație a 
electrocarelor.

— Aveți motive serioase să vă ocu
pați de acest sector ? Joacă el un 
rol important în buna funcționare a 
întregului transport ztzinal ?

— Da, avem cele mai serioase mo
tive. Ele constau în faptul că me
reu se defectau electrocarele — șf 
așa insuficiente ca număr. Știți și 
dv. ce înseamnă — poate din trans
portul urban, în comun — cînd 
autobuzele stau defecte în garaj. 
Același lucru este și la noi: aglome
rare de piese în ateliere, locuri de 
muncă în gol de prelucrare, aler- 

, gătură și cîte altele. După ce am 
pus ordine aici la reparația și fițțtre- 

t ținerea mijloacelor de transport uzi
nal și interoperații, am mai făcut un 
alt pas înainte : am construit re
morci la autocare, s-au montat ma
carale pivotante și grinzi cu electro
plane la locurile de muncă care re
clamau efort fizic mare. Cam atît 
pe anul trecut.

— Anul 1968 a marcat o preocu
pare și mai mare în această privin
ță, după cîte știm. Ce anume ne 
puteți spune ?

— Da, am prins, ca să zicem așa, 
elanul necesar începutului de acțiu
ne. Ne-am aplecat mai atent asupra 
sistemului de vehiculare a pieselor, 
de raționalizare a deplasării lor. 
S-au elaborat mai multe varian
te, grafice, sisteme de circulație 
interuzinale, de încărcare-descăr- 
care, de depozitare. Am retușat 
traseele, am comasat transportu
rile, am aranjat totul de așa manie
ră îneît mișcarea autocarelor să se 
facă dus și întors cu încărcătură. 
Ca urmare, un număr de 18 trans
portori au fost trecuți să lucreze în 
alte sectoare de muncă. Dar acesta 
este un cîștig minim față de cel ob
ținut prin asigurarea ritmicității 
producției, prin creșterea productivi
tății muncii în sectoarele de prelu
crare.

— Sîntem în pragul unui nou an 
de muncă. Care-i perspectiva în do
meniul la care se referă discuția 
noastră 1

— Evident, progresele pe care 
le-am făcut în raționalizarea și mo
dernizarea transportului interopera
ții și intersecții sînt deocamdată mo
deste. Am avut prilejul să vizităm 
unele uzine și fabrici din diferite 
țări și am văzut acolo cît de mare 
importanță se acordă transportului 
uzinal — și nu degeaba ! Căci me
canismul unei uzine moderne nu 
poate funcționa normal fără a avea 
o circulație perfectă a materiei pri
me, a semifabricatelor în întregul 
flux tehnologic. Iată de ce a deve
nit necesar să adîncim studiile noas
tre anterioare, să revizuim soluțiile 
propuse inițial. Ele vor fi puse față 
în față cu altele mai înaintate, com
pletate pe baza unei întregi docu
mentații străine și din țară, pe care 
ne-am procurat-o recent. Vom trece 
în anul 1969 la transportul în con
tainere, cu autoridicătoare, a semi
fabricatelor pentru racorduri spe
ciale ; concomitent, se va trece la 
comasarea depozitelor de semifabri
cate. Economiile directe calculate nu 
sînt prea mari. Doar de ordinul a 
cîteva sute de mii de lei. Dar cele 
indirecte, evidențiate prin asigurarea 
ritmicității producției, livrarea la 
timp a prefabricatelor, creșterea pro
ductivității muncii sînt deosebit de 
consistente. Aș mai aminti și de fap
tul că Ia începutul anului viitor 
punem în funcțiune transportorul cu 
role la dezbătătorul de 4 tone de la 
turnătorie. Intenționăm, de asemenea, 
să mecanizăm transportul semifa
bricatelor calde de la cuptoare la 
ciocane și prese, în cadrul atelieru
lui de forjă.

Ne-am gîndit, ca, încă la începu
tul anului, să luăm în dezbatere în 
comitetul de direcție problema per
fecționării în continuare a transpor
tului uzinal. Vrem să găsim noi posi
bilități de raționalizare a circuitelor 
de transport, asigurînd în același 
timp aprovizionarea ritmică a locu
rilor de muncă, utilizarea judicioasă 
a forței de muncă. Obiectivul nos
tru esențial este să eliminăm toate 
dificultățile generate de amplasarea 
disparată a halelor și atelierelor 
printr-un transport uzinal bine pus 
la punct, astfel îneît productivitatea 
muncii în uzina noastră să crească 
continuu, pe măsura potențialului 
tehnic și uman de care dispunem.

Constantin CAFRARU 
corespondentul „Scînteii’’
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1969-AN HOTĂRÎTORAL CINCINALULUI
Angajamente pentru sporirea aportului

stiintei la dezvoltarea economiei naționale
9 9

Hotarîrea Consiliului de Miniștri privind 
majorarea salariilor și experimentarea 

noului sistem de salarizare 
în întregul învățămînt

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI

TEHNOLOGICE PENTRU
CONSTRUCȚII
DE MAȘINI

* SCURTAREA TERMENELOR DE PLAN t> RE
ALIZAREA UNUI GENERATOR DE ATMOSFERA 
CONTROLATĂ, DE CONCEPȚIE ROMANEASCA 
« PRELUCRAREA MECANIZATĂ A INFOR
MAȚIILOR PRIVIND EVIDENȚA MATERIALE
LOR ȘI SALARIILE • REALIZAREA UNOR IN
STALAȚII NECESARE ACȚIUNII DE MODERNI
ZARE 21 DRUMURILOR ȘI ȘOSELELOR.

fontă. cu grafit 
atm. in vederea 
Uzinei Mecanice 
a consumului de

Cercetătorii, proiectanții și muncitorii Institutului 
do cercetări tehnologice pentru construcții de mașini, 
studiind temeinic documentele recentei plenare a Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român și 
ale Marii Adunări Naționale, precum și cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la conferința 
organizației de partid a municipiului București din care 
se desprind indicațiile mobilizatoare pentru traduce
rea în viață intr-un termen cît mai scurt a rezulta
telor cercetărilor, au hotărît să sprijine Inițiativa des
fășurării întrecerilor pentru depășirea sarcinilor pla
nului pe anul 1969.

Consiliul Științific analizând propunerile salariaților 
se angajează în numele institutului la îndeplinirea 
următoarelor acțiuni importante :

1. — Scurtarea termenelor de plan la realizarea lu
crărilor importante în activitatea de cercetare, proiec
tare și execuție de prototipuri sau S.D.V.-urj. noi cu 
6 000 zile.

2. — Reducerea cheltuielilor generale ale institutului
prin trecerea activității unor laboratoare în producția 
directă de cercetare, mărindu-se capacitatea de pro
ducție cu 40 000 ore/an. t

3 — Realizarea de armături din 
nodular pentru presiuni pînă la 25 
diversificării producției de vane a 
Bacău și a reducerii corespunzătoare 
otel.

4. — Realizarea și experimentarea primului genera
tor de atmosferă controlată, de concepție românească, 
destinat cuptoarelor de tratament termic în vederea 
integrării fabricației de cuptoare în tară și reducerii 
importului.

5. — Realizarea în anul 1969 a modelelor experimen
tale de schimbătoare de căldură eu țevi ovale cu ari
pioare, brevet I.C.T.C.M., precum și a mașinii speciale 
pentru fabricația de serie a țevilor cu aripioare, desti
nate industriei chimice și electrotehnice, lucrări care 
vor conduce la o economie anuală de 30 milioane lei, 
deschizînd concomitent largi posibilități de ; export.

6. — Realizarea și introducerea în producție în 
cursul semestrului II 1969 a patrii aj>it‘ra,"_ hent^t 
controlul dimensional activ sau automat Ia Uzinele de 
Vagoane Arad, Tractorul Brașov, Mecanică-C. Lung 
Muscel.

7. — Executarea în 1969 a modelelor de scule așchie- 
toare cu plăcuțe din carburi metalice demontabile. 
în vederea asimilării în fabricația industrială, ceea ce 
va conduce la economii de metal, creșterea durabili
tății sculelor în exploatare și îmbunătățirea gospo
dăririi lor în uzine.

8. — în cadrul lucrărilor de cercetări privind orga
nizarea științifică a producției în uzinele constructoare 
de mașini se va finaliza la Industria Optică Română, 
acțiunea de prelucrare mecanizată a informațiilor pri
vind evidenta materialelor și salariile.

9. — Realizarea a 400 mii ore proiectare pentru exe
cutarea in tară a 31 utilaje tehnologice speciale desti
nate să înzestreze Uzina de Mașini Grele Bi<cure-‘i 
pentru fabricația grupurilor termoenergetice a 300 MV
și 600 MV, lucrări ce vor permite și reducerea impor
tului de utilaje cu aproximativ 25 milioane lei.

10 — Colaborarea cu Uzina Mecanică Nicolina Iași 
la experimentarea și omologarea „Instalației complexe 
de preparat mixturi asfaltice cu capacitate de 35—40 
tone/zi“ proiectată de I.C.T.C.M. in vederea trecerii la 
fabricația de serie.

Realizarea în tară a acestei instalații necesare ac
țiunii de modernizare a drumurilor și șoselelor din 
tara noastră reduce importul cu 120 milioane lei.

11. — Proiectarea unor tiposerii noi de unități hidro
statice pentru lărgirea gamei de unități licențiate cu 
acele tiposerii care prin eliminarea din contractul de 
licență, au condus la micșorarea cu 50 la sută a costu
lui licenței, respectiv cu 8 milioane lei.

în cadrul aceleiași acțiuni, institutul va executa 
după proiectele proprii ștandurile de probă pentru 
producția industrială ce se evaluează la 2,5 mili
oane Iei.

INSTITUTUL
POLITEHNIC CLUJ

• 50 DE CONVENȚII DE COLABORARE TEH- 
NICO-ȘTIINȚIFICĂ DUCIND LA REALIZAREA 
DE PRODUSE INDUSTRIALE CU INDICI TEII- 
NICO-ECONOMICI SUPERIORI, LA REDUCEREA 
IMPORTURILOR * SE VOR REZOLVA 25 Dl. 
INOVAȚII LEGATE DE NECESITĂȚILE UNOR 
ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE o ASISTENTA 
TEHNICĂ ÎNTREPRINDERILOR ȘI PARTICIPARE 
ACTIVĂ LA ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A 
PRODUCȚIEI.

în Institutul politehnic Cluj, creație a regimului 
nostru, corpul profesoral, studenții: și întregul perso
nal, români, maghiari, germani și de alte .naționalități, 
au înțeles, și-au însușit, și sprijină, prin activitatea 
zilnică de educare și instruire, prin activitatea de cer
cetare științifică, politica realistă, .creatoare, profund 
științifică, a Partidului Comunist Român.

însuflețiți de avîntul general care a cuprins între- 
gul nostru popor, răspundem chemărilor adresate și ne 
angajăm să realizăm următoarele :

1. Se vor rezolva în cadrul unui număr de 50 con
venții de colaborare tehriico-ștîințifică încheiate cu 
diferite întreprinderi de producție, probleme impor
tante pentru activitatea acestora ;

_  Scurtarea cu un trimestru a definitivării proce
sului tehnologic de fabricare a pulberilor de fier prin 
reducerea oxizilor ' ‘
stația industrială 
Turzii.

— îmbunătățirea
destinate fabricării __
dament la „Industria Sîrmii“-Cîmpia Turzii.

— Definitivarea cercetării privind elaborarea bucșe
lor sinterizate autolubrefiante pentru mașini agricole 
fabricate la uzina „Semănătoarea“-București.

— Finalizarea în 1969 a tehnologiei de fabricație 
îmbunătățite a roților dințate cilindrice la mașina de 
frezat universală pentru sculărie de la uzina „înfră- 
țirea“-Oradea.

— Stabilirea parametrilor principali ai preciziei roți
lor dințate conice cu dantură curbilinie în scopul îm
bunătățirii tehnologiei de 
nice Cugir.

— încheierea lucrărilor 
tatea mașinii de danturat 
nice Cugir.

de fier direct cu gaz metan, la 
de la „Industria Sirmii“-Cîmpia

proprietăților pulberilor de fier 
elec ‘rozilor de sudură de mare ran-

fabricatie. la

de cercetare 
FD 320 A la

Uzinele mcca-

privind rigidi- 
Uzinele meca-

— Cercetările întreprinse in domeniul angrenajelor 
se vor aplica Ia conipresoarele și pompele elicoidale 
fabricate de uzinele „Tehnofrig“-Cluj și U. M. Cugir.

— Rezultatele cercetărilor in domeniul vibrațiilor 
vor fi aplicate la calculul arborilor coti(i ai compre- 
soarelor fabricate de uzinele „23 August“-BucurCști.

— Cercetarea rigidității preselor mecanice fabricate 
de U.M. Sibiu, în vederea micșorării greutății acestora.

— Cercetarea deformabilltății la cald a unor oțeluri 
elaborate de uzinele „Industria Sîrmii“-Cimpia Turzii.

— îmbunătățirea condițiilor de încercare a motoa
relor de autocamioane prin standul proiectat și reali
zat la întreprinderea de reparații auto Cluj.

— Studiul cazanelor ce produc deteriorarea motoru
lui de tractor la exploatarea și în condițiile de teren 
specifice județului Cluj, pentru întreprinderea de me
canizarea agriculturii Cluj.

— Studiul hidraulic al robinetului eu dublu reglai 
fabricat de I.I.S. Armătura-Cluj, în vederea 
lățirii caracteristicilor sale funcționale.

— Studii termotelinice privind comportarea 
relor cu cupă rotativă. labricate de I.I.S. 
Roșu-Cluj, la trecerea de la combustibilul de calorifer 
indigen la păcură cu conținut ridicat de sulf din im
port, in vederea adaptării arzătoarelor existente și 
creării de noi tipuri adecvate.

— Introducerea în producție a unui element lenticu
lar cu caracteristici telinieo-ecoiiomice avantajoase 
pentru acoperirea halelor industriale Ia extinderea 
uzinei de reparații pentru material rulant din Cluj.

— Introducerea ca element de serie la întreprin
derea ile prefabricate din Aiud. a unui tip de clieson 
reticular pentru acoperirea halelor industriale uni
versale.

— Reducerea greutății proprii a clădirilor de locuit 
și a construcțiilor industriale prin aplicarea în pro
ducție a cercetărilor efectuate referitoare la betoanele 
ușoare din granulit, zgură expandată și scorie bazal- 
tică, în cadrul Inireprindcrii 9 Construcții Montaj 
Cluj, T.R.C.. și I.C.M. Cluj.

— In vederea valorificării superioare a lemnului se 
vor introduce în practică elemente de aco
periș din lemn încleiat pentru construcții agrozooteh
nice și forestiere.

— Reducerea lucrărilor aferente finisajelor la clă
diri prin aplicarea în practică a cercetărilor efectuale 
privind folosirea, betoanelor aparente. Se va acorda 
asistență tehnică pentru executarea in 1969 a cel pu
țin 1000 mc betoane aparente in cadrul I.C.M. 9 Cluj, 
I.C.M. și T.R.C. Cluj.

Rezolvarea problemelor de mai sus va duce impli
cit atît la realizarea unor produse industriale cu indici 
tehnico-economici superiori, cit și la reducerea impor
tului pentru unele piese sau a unor materiale și semi
fabricate.

2. în afara problemelor de mai sus se vor rezolva 
și 25 de teme de inovații legale atît de necesitățile 
unor întreprinderi industriale cît si de desfășurarea 
procesului de învățămînt și de cercetare in cadrul 
institutului nostru.

3. Cadrele didactice din institut vor acorda asistentă 
tehnică la cererea întreprinderilor pentru rezolvarea 
unor probleme proprii si vor participa activ la orga
nizarea științifică a producției acestora.

Senatul universitar. organizațiile de partid și de 
tineret, cadrele didactice, studenții și personalul teh- 
nico-administrativ din Institutul agronomic ,„N. BăJ- 
cescu“ București asigură cânducerea partidului că vor 
depune eforturi sporite. întreaga lor capacitate de ■ 
creație și muncă. în vederea realizării integrale a an
gajamentelor luate.

Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, 
ne angajăm ca în anul 1969 — an hotărîtor pentru 
îndeplinirea cincinalului — să ridicăm conținutul 
muncii noastre politice, didactice și științifice, con
tribuind în acest fel la edificarea măreței construcții 
socialiste în Republica Socialistă România.

(Urmare din pag. I)

îmbuna-

arzătoa- 
Metalul

Sîntem conștienți că prin îndeplinirea acestor anga
jamente, colectivul institutului nostru iși aduce și el 
contribuția la traducerea în viață a sarcinilor ce ne 
revin, pentru a întâmpina cu succese tot mai importante 
Congresul al X-lea al P.C.Ti.
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INSTITUTUL
I

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI
ELECTRONICE

« REALIZAREA A 5 PROTOTIPURI DE APA
RATE ELECTRONICE PROFESIONALE • ELABO
RAREA DE NOI TIPURI DE FERITE ȘI MAG
NEȚI • ANTENE PLATE PENTRU RADIORE
CEPTOARE DE BUZUNAR • INTRODUCEREA 
ÎN FABRICAȚIE A UNUI GENERATOR DE ÎNAL
TĂ FRECVENȚĂ.

AGRONOMIC
N. BALCESCU»

BUCUREȘTI
« INTRODUCEREA ÎN PRODUCȚIE ȘI ÎN 

ȚEAUA DE ÎNCERCARE A MAI MULTOR 
IURI DE PLANTE AGRICOLE 4 METODA ORI
GINALA PENTRU REALIZAREA UNUI VACCIN 
PROFILACTIC LA PĂSĂRI 6 ÎNDRUMARE ȘI 
PUNCTE DE SPRIJIN UNOR ÎNTREPRINDERI 
AGRICOLE DE STAT. COOPERATIVE AGRI
COLE.

R.E- 
SO-

Cadrele didactice, studenții și personalul tehnico- 
administrativ din Institutul agronomic „N. Bălcescu“ 
București întîmpină cu satisfacție și entuziasm chemă
rile la întrecere adresate tuturor organizațiilor de 
partid, angajîndu-se să contribuie cu toate forțele 
lor la realizarea marilor obiective trasate de Partidul 
Comunist Român în vederea înfloririi ne mai departe 
a patriei noastre socialiste.

în acest scop ne angajăm să îndeplinim în cele mai 
bune condiții următoarele obiective și sarcini :

1. Definitivarea proceselor tehnologice pentru prin
cipalele culturi din zona solurilor aluvionare din 
Lunca Dunării situate in incintele îndiguite Ciocă- 
nești-OItcnita și din zona solurilor de 
din jurul Ploieștiului.

2. Elaborarea recomandărilor necesare 
lizarea . prin irigare a apelor reziduale 
la combinatele de creștere și îngrăsare 
porcilor.

3. Introducerea in producție a două soiuri de pier
sic. a unui soi de cireș și a patru soiuri de struguri 
de masă, create și înmulțite in institutul nostru. De 
asemenea, se vor introduce în rețeaua de stat pentru 
încercarea și omologarea soiurilor trei soiuri de griu 
de toamnă.

4. Elaborarea complexului de măsuri privind îm
bunătățirea pajiștilor din zona de deal și de munte, 
pe baza cercetărilor și experimentărilor efectuate pe 
pășunile model Portăreasa, Davidești, Tițești, și Mo- 
rărești din județul Argeș. — ■ - 
in colaborare cu organele locale 
acestor măsuri pe toate 
județului Argeș.

5. Elaborarea soluțiilor 
lorificarea superioară a 
din cadrul întreprinderilor agricole de stat și 
ratiste din județul Ilfov.

6. Realizarea, în colaborare cu Institutul de 
tari veterinare și biopreparate „Pasteur", după 
lodă originală, concepută și înfăptuită de specialiștii 
facultății de medicină veterinară, a unui vaccin uti
lizat in profilaxia holerei aviare și sprijinirea coo
perativelor agricole de producție din județul Ilfov 
in acțiunea de vaccinare a păsărilor.

7. Stabilirea operativă a diagnosticului etiologic în 
vederea luării măsurilor necesar" în coirbatere ■' 
profilaxie a bolilor infecțioase aviare. în ferma Alba 
— I.A.S. Mihăiiești.

8. Asigurarea asistenței sanițar-veterinare în vede
rea combaterii îmbolnăvirii si reducerii ninrt"”'ăKî 
la tineretul porcin și bovin în trei cooperative agri
cole. din județul Illov.

9. Pentru întărirea tehnico-org-anizatorică a unită
ților agricole, ne propunem să acordam, prin cadrele 
noastre didactice de specialitate. îndrumarea nece
sară și totodată să creăm puncte de sprijin în urmă
toarele unități :

a) întreprinderi agricole de stat : I.A.S. Oltenița — 
județul Ilfov : I.A.S. Jegălia. I.A.S. Căzănești și I.A.S. 
Ciocănești — județul Ialomița ; I.A.S. Movila Vulpii - 
județul Prahova : I.A.S. Cimpulunț — jii'letiil Argeș.

b) Cooperativele agricole de producție Vaida. Recea 
și Lisa — județul Făgăraș, Aldeni — județul Buzău • 
Tohani — județul Prahova ; Drăghici — județul Argeș.

c) întreprinderea intercooperatistă de. sere Bucu
rești.
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Lucrătorii Institutului de cercetări electronice, in
stitut care se găsește la începutul celui de-al treilea 
an de activitate, au primit cu deosebit entuziasm 
chemarea institutelor din sectorul 7 al municipiului 
București.

Activitatea noastră va fi îndreptată spre realizarea 
de produse care să fie asimilate in fabricația de se
rie în domeniile : aparatură electronică de laborator 
și industrială pentru măsurarea mărimilor electrice si 
neelectrice, aparatură electronică pentru medicină și 
biologie, aparatură electronică pentru radiocomunica- 
tii profesionale, aparatură electronică pentru insta
lații tehnologice, piese și materiale din ferite.

însuflețiți de chemarea celor trei institute, convinși 
că rezultatele activității noastre exprimă în esență 
contribuția ce o putem aduce în perioada anilor 1989— 
1970 alături de ceilalți oameni ai muncii la propășirea 
patriei noastre socialiste, ne angajăm :

1. Să asigurăm prototipurile, tehnologia și asistenta 
tehnică pentru : magneți difuzoare 3 \V, antene plate 
pentru radioreceptoare de buzunar, piese de ferită pen
tru televizoare, care introduse în fabricație în amil 
1969 la uzinele Electronica să permită eliminarea im
portului materialelor de mai sus și realizarea unei pro
ducții de circa 6 milioane lei.

2. Elaborarea de noi tipuri de ferite și magneți pen
tru televizoare și diferite mașini electronice care vor 
conduce la eliminarea importului și realizarea linei 
producții de circa 5 milioane lei la nivelul anului 19711.

3. Finalizarea cercetării prin introducerea în fabri
cație la Fabrica de elemente de automatizare pentru 
a produce în anul 1969 surse de tensiune stabilizate — 
realizate in I.C.E., pe bază de cercetare proprie — 
asigurind eliminarea importului de astfel de aparate 
și realizarea unei producții estimate în valoare de trei 
milioane lei.

4. Finalizarea cercetării prin introducerea în fabri
cație. la uzinele' Electronica, a generatorului de înaltă 
frecventă capacitiv utilizat pentru uscarea forțată a 
elementelor de mobilă asamblate prin lipire, produs 
elaborat de I.C.E., realizând eliminarea importului și 
o producție de peste 1 milion lei.

5. Realizarea, în anul 1969, a 5 prototipuri omologate 
de aparate electronice profesionale care să fie intro
duse în fabricație de serie și să elimine importul, rea- 
lizîndu-se o economie de circa 1 milion lei valută 
la nivelul anului 1970.

6. îmbunătățirea fundamentării studiilor privind 
dezvoltarea industriei electronice și a asimilării de apa
ratură electronică prin dezvoltarea cercetării fehnico- 
economice in cadrul institutului. Aceasta va conduce 
la alegerea științifică a temelor de cercetare cu efi
cientă economică maximă și scurtarea duratei de in
troducere în fabricație a produselor elaborate de I.C.E.

7. Atragerea în activitatea de cercetare a institu
tului a cadrelor didactice din unele institute politeh
nice din țară în scopul sporirii capacității de cercetare 
a institutului în realizarea de noi produse necesare 
economiei naționale.

INSTITUTUL DE
MINE PETROȘANI

• 6 TEME SUPLIMENTARE, PRIVIND DEZVOL
TAREA PRODUCȚIEI DE LIGNIT, PREPARAREA 
CĂRBUNILOR ȘI REDUCEREA POLUĂRII AT
MOSFEREI • PROCEDEU DE CONCENTRARE Ă 
CĂRBUNILOR MĂRUNȚI PE JGIIIABURI 
SCURTE, REDUCIND CU CIRCA 39 LA SUTA 

DE COST AL PRE-INVESTIȚIILE și prețui, 
PARĂRII,

I. Pentru creșterea eficacității
rezolva pe bază de contracte sau ______ _ ______„
văzute în planul de cercetare pc 1969, precum și 6 teme 
suplimentare (4 legate de dezvoltarea producției de 
lignit din bazinul Motru, una din prepararea cărbu
nilor și alta legată de diminuarea poluării atmosferei), 
și anume :

1) Evitarea desprinderii de blocuri din frontul de 
cărbune la abatajele frontale, creindu-se prin aceasta 
condiții mai favorabile de muncă și de funcționare 
neîntreruptă a combinelor din abataj, la indicii nre- 
văzuți.

2) Dimensionarea puterii motoarelor la combinele 
de abataje și la transportoare, corespunzător condițiilor 
de zăcămint din Valea Motrului și caracteristicilor t'i- 
zico-mecanice ale lignitului și rocilor înconjurătoare.

Se asigură o utilizare corectă și deplină a puterii 
motoarelor de combine și transportoare, ce permite 
creșterea vitezei medii de avans a combinelor, asigu- 
rindu-sc astfel îmbunătățirea indicatorilor tehnico- 
economici.

3) Stabilirea înălțimii optime a abatajelor la exploa
tarea în două felii, în funcție de grosimea variabilă 
a stratului de cărbune (4—7 in) și de natura rocilor 
înconjurătoare, ceea ce permite alegerea parametrilor 
raționali ai metodei de exploatare

4) Stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice pentru 
lignitul din Valea Motrului. din punct de vedere al 
comportării la tăierea cu combine, permițând o ale
gere corespunzătoare a combinelor pentru bazinul Mo
tru și folosirea rațională a celor existente.

5) Studiul arderii cărbunilor indi"r“”i foci-i’ indus
triale și individuale. în vederea reducerii poluării at
mosferei. creșterii eficientei instalațiilor de ardere, 
realizării unor instalații de ardere adaptate cărbunilor 
din țara noastră.

Lucrarea scoate în evidență avantajele procedeului 
propus, de concentrare în comparație cu metodele 
actuale întrebuințate :

— Construcția instalației este simplă și permite re
glarea selectivă a procesului de separare. în funcție de 
caracteristicile materialului din alimentare ;

— Aplicabilitate atît pentru concentrarea minereuri
lor. cît și pentru cea a cărbunilor :

— Cheltuieli de investiții și prețul de cost al prepa
rării mai scăzut cu circa 30 la sută față de cel realizat 
la alte metode de concentrare gravitațională.

II. Pentru realizarea integrală a planului de cerce
tare științifică pe anul 1969, catedrele vor urmări 
îndeaproape modul în care se respectă îndeplinirea 
programului de lucru conform fazelor prevăzute.

lie cercetare se vor 
convenții 2 teme pre-

6) Procedeu de concentrare a cărbunilor mărunți 
(0.5—10 mm) pe jghiaburi scurte.

sonalului didactic care îndeplinește 
lunctii de îndrumare și control la 
inspectoratele școlare județene.

Pentru personalul didactic aju
tător și personalul tehnic, econo
mic și administrativ-gospodăresc 
(inclusiv personalul din cămine și 
cantine) majorarea salariului se va 
aplica pe aceeași dată, noile sala
rii tarifare fiind stabilite în core
lație cu cele prevăzute pentru 
funcții similare în I-Iotărîrea Con
siliului de Miniștri nr. 914/1968 
privind experimentarea noului sis
tem de salarizare în unitățile eco
nomice.

Salariații din învățămîntul de 
toate gradele vor beneficia în con
tinuare, de alocația de stat pentru 
copii sau de alte drepturi care se 
acordă în funcție de nivelul sala
riilor tarifare, chiar dacă în urma 
aplicării noilor salarii sînt depă
șite plafoanele de salarii stabilite 
prin actele normative în vigoare.

Hotărîrea prevede că Ministerul 
învățămîntului va lua măsuri pen
tru perfecționarea organizării 
muncii și pentru mai buna preci
zare a sarcinilor și atribuțiilor ce 
revin funcțiilor didactice pe locuri 
de muncă, asigurîndu-se atît utili
zarea rațională a cadrelor cores
punzător pregătirii lor, cit și folo
sirea deplină a timpului de lucru, 
în vederea înfăptuirii consecvente

a principiului retribuirii fiecăruia 
in raport cu îndeplinirea sarcini
lor. De asemenea, Ministerul învă- 
țămîntului va îmbunătăți normati
vele de personal și statele tip de 
funcții pentru personalul didactic 
ajutător, tehnic, economic, admi
nistrativ, muncitori și personalul 
operativ din unitățile de' învăță-, 
mint de toate gradele pentru o mai 
rațională folosire a acestui’ per
sonal.

Conducerile unităților de învăță- 
mint vor stabili sarcini individuale 
fiecărui angajat, în așa fel incit să 
se asigure o încărcare echilibrată 
a tuturor salariaților.

Prevederile Hotărîrii asigură atît 
majorarea simțitoare a salariilor 
întregului corp didactic cit și o 
mai bună corelare a acestora cu 
salariile cadrelor din alte sectoare 
de activitate.

în Hotărîre iși găsește expresia 
grija permanentă a conducerii de 
partid și de stat pentru școală. și 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale slujitorilor ei. Ea este 
totodată o manifestare a înaltei 
aprecieri pe care o dă partidul și 
întregul popor misiunii de răspun
dere încredințată corpului didactic 
pentru instruirea și educarea ge- ■ 
nerațiilor tinere, pentru dezvolta
rea și perfecționarea învățămîn- 
tului în Republica Socialistă Ro
mânia.

tv
Programul I

8,30 — Ora exactă. — Cum va fi 
vremea ? — Gimnastica de dimineață. 
8,40 — Pentru copii și școlari. • La 
șase pași de o excursie — emisiune 
concurs. Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din județele Galați 
și Gorj. • Film serial : „Meteor XL-5». 
„Urmărirea în spațiu». 10,00 — Ora 
satului. 11,30 — TV. pentru specia
liștii din agricultură. Legumicultura 
— Folosirea intensivă a terenului în 
legumicultura. Schema de succesiu
ne a culturilor. Participă prof. cir. 
ctoceiff I. Măier și tir. ing. Gli. stan- 
ciu.,12,.00 De strajă .patriei. 12,30 f-.. 
Concert simfonic. In program : Pre
ambul, intermezzo și marș de Zeno 
Vancea ; Concert pentru trei piane 
și orchestră de Mozart. Interpretează 
Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Michel Ganot (Fran

ța). Soliste : Victoria Ștefănescu, Vio
rica Diaconu, Suzăna Szdrenyi, 13,15 
— închiderea emisiunii de dimineață. 
15,30 — Telex TV. 15,35 — Mozaic 
sportiv : Rugby, între cer și apă, 
lupte, fotbal. 17,00 — Magazin dumi
nical. 19.00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Șoseaua rotundă — film rea
lizat de N. Holbau. Imaginea : Mihai 
Romașcu. 19,40 — Telesport. 20,00 — 
Concertul orchestrei „Barbu Lăuta- 
ru». Dirijor : Nicu Stănescu. Soliști : 
Angela Moldovan, Irina Loghin, Emil 
Gavriș, Benone Sinulescu, Vlad Dio- 
nisie, Ștefan Lăzărescu, Damian Luca. 
20.40 — Variațiuni pe aceeași... peli
culă. Selecțiuni din filmele muzicale 
ale anului. 21,30 — Filmul artistic 
..Balanța legii» — premieră pe tară. 
23.00 — Telejurnalul de noapte. 23,15 

• închiderea emisiunii programului 1.

Programul If

20,00 {— ..Teddx TV. 20105 •/-- Filmul r 
artistic. „Zodia, E,e.ci o producție ■
a Studioului'' cinematografic „Bucu
rești». 21,35 — Prefață la Revelion — 
reportaj de Ana Berteanu. • 21.50 —. 
Seară de operă, operetă, balet. So
liști Tomâni pe scenele lumii. 22.30 -. 
închiderea emisiunii programului II.

teatre
• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu‘: (la Ateneul Român) : Concert de 
muzică populară românească dat de 
orchestra „Barba Lăutarii" — 20.
• Opera Română : Motanul încălțat
— 11 ; Traviata — 19.30.
« Teatrul de Operetă : Sînge vienez
— 10,30 : Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale» 
(sala Comedia) : Regina de Navară
— 10 : O femeie cu bani — 15 ; Enigma 
Otiliei - 19.30 ; (sala Studio) : Casti- 
liana — 10 ; Părinții teribili — 15 ; 
Orașul nostru — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra» 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 10 ; Meteorul 
—- 15 Comedie pe întuneric — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Kean — 
10 ; Sfîrșitul pămîntului — 15 ; Dansul 
morții — 20.
• Teatrul. „C. I. Nottara» (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 10 ; Călătorie eu

scandal — 16 ; Echilibru fragil —
19.30 ; (sala Studio) : Femei singure
— 10.30 ; Cînd luna e albastră — 16 ; 
Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Mie : îngrijitorul — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de șoareci 

- 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă» : CocoșeluJ 
neascultător .10 ; Regele Cerb — 14 : 
18.30.
e Teatrul evreiesc de stat : Trei piese 
într-un act de Cehov — 11 ; Orologiul 
din Praga — 20.
« Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale» : 
R.U.R. — 19.30.
a Teatrul „Țăndărică» (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile Iui Plum-Plum
— 11 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 11.
a Teatrul satiric-muzieal „C. Tănase» 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 11 ;
19.30 ; Comici vestiți ai revistei — 16 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Fra Diavolo — 11 ; Mexico-Melody
— 19,30 ; (sala Palatului) : Chitarele 
de aur —- 19.
a Teatrul de estrada „Ion Vasilescu" : 
De la Bach la Tom Jones (premieră)
— 20.
a Ansamblul artistic al Uniunii. Ge
nerale a Sindicatelor : Selecțiuni ’68 
— 20.
a Circul de stat : Circul ,,Aeros“ 
(R.D.G.) — 16 ;19.30.

cinema
• Becket : PATRIA — 10 ; 13.30 ; 17 ;
20.30.
a Aventurile lui Tom Sawyer : RE
PUBLICA - 9.15 ; 11,45 ; 14 ; 16.30 ;
18.45 ; 21.
a Aventurile lui Tom Sawyer și 
Moartea lui Joe indianul : EXCEL
SIOR — 9 ; GLORIA — 9.
• Profesioniștii : FESTIVAL -- 8,45 ;
11.15 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15. MELO
DIA — 9,45 ; 12,15 ; 15,15 ; 17,45 ; 20.15. 
FEROVIAR — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 21, EXCELSIOR - 12 ; 14,30 : 
17 ; 19,45.
• Astă seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.30 : 
20,45, BUCUREȘTI — 3,30 ; 11 ; 13.30 : 
16 ; 18.30 ; 21.
a Urletul lupilor : CAPITOL — 8.30 :
10.45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GLORIA —
13.30 ; 16 ; 18.15 : 20,30, MODERN -
9.30 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Spectacol omagial Greta Garbo : 
CINEMATECA (bilete la casă) — 10 ;
12.30 ; 14,15.
a Vera Cruz : VICTORIA — 9 ; 11,15 :
13.45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASC '
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30.
• Noaptea î CENTRAL — 16 : 18.3n ; 
21, BUCEGI — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Aventura : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30.
• Columna : LUMINA — 9—16.45 în
continuare ; 19.45,' GRIVIȚA -- ;
13 ; 16 ; 19,30, ARTA — 9,30—16 în con
tinuare ; 19,15, FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30.
• Căderea imperiului roman : DOINA
— 11,30 ; 16 ; 19,30.
a Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
a Valea albinelor : UNION — 18.
• Piramida Zeului Soare : UNION — 
)0 : 15.30 : 20,30.

a Mondo-cane : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
a Neînțelesul : BUZEȘTI — 18 ; 20,30. 
UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
> Fete în uniformă: BUZEȘTI — 15.30. 
a Testamentul unui pașă : BUZEȘTI 
— 10.
a Tarzan, omul-maimuță și Fiul lui 
Tarzan : DACIA — 8.15—20 în conti
nuare.
a In compania lui Max Linder : LIRA 
- 10.
a Samuraiul : LIRA — 15.30 ; 18 ; 20.15. 
a Prințesa : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.45 ; 20.
a Judoka, agent secret : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Neamul Șoiniăreștilor : GIULEȘTI
- 10.
a Un bărbat și o femeie : COTRO- 
CEN1 — 18 ; 20,30.
a Superautomatul.î COTROCENI —
10.30 ; 15,30.
a Hombre : VOLGA — 9.30—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30, VITAN — 15.30 : 
18 ; 20,30.
a Spartacus (ambele serii) : VIITO
RUL — 10 ; 16 ; 19,30.
a Made în Italy : AURORA — 9.45 :
11.45 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS -
9.30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15.
a Ziua în care vin peștii : MIORIȚA
— 9,15 ; 11,30-: 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30. 
a Winnetou (seria a llî-a) : MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20.30, RAHOVA — 15.30 : 
18 : 20,30.
a înțeleptul de.pe mun?.e)e blestemat : 
POPULAR - 15.30 ; 20,30, PROGRE
SUL — 15,30 ; 20,30.
a Lustragiul : POPULAR — 18.
a Heidi : PROGRESUL — 10,30 ; 13. 
PACEA — II ; 16 ; 18 ; 20.
• Spionul : MUNCA — 9.
a Pentru cîțiva dolari în plus și Un 
dolar găurit: MUNCA — 11; 15; 19. 
a Marianna, agentul 9555 : FEREN
TARI — 15,30 : 18 : 20,30.
> Veșnicul întîrziat : FLACĂRA —
15.30 ; 18 : 20.30.
a O sută unu dalmațieni : CRÎNGAȘJ
— 14,30 : 16,30 ;■ 18,S0 ; 20,30.
a Șapte oameni de aur : COSMOS -- 
16 : 18 : 20.
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Constituirea Consiliului 
municipal al sindicatelor 

din București
Sîmbătă a avut loc, în sala Tea

trului U.G.S.R. din Capitală, ple
nara de constituire a Consiliului 
municipal al sindicatelor din Bucu
rești.

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei. Au participat 
reprezentanți ai sindicatelor de
semnați în adunările uniunilor pe 
ramuri, directori din întreprinderi 
și instituții din Capitală.

Darea de seamă asupra activi
tății desfășurate pe ultimii doi 
ani de Consiliul municipal al sin
dicatelor din București a fost pre
zentată de tov. Gheorghe Borș, 
membru al Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
președintele Consiliului municipal 
al sindicatelor.

Luînd cuvîntul, tovarășul Dumi
tru Popa a adresat plenarei, tutu
ror oamenilor muncii din Capitală, 
un călduros salut, în numele Co- 
mitetului municipal București al 
P.C.R.

in continuare numeroși, vorbitori 
au scos în evidență contribuția 
si^afeatelor bucureștene la reali
zările obținute de oamenii muncii 
în producție, la asigurarea unor 
condiții tot mai bune de muncă și 
de viață, îmbunătățirea continuă a 
activității social-culturale în între

prinderile și instituțiile municipiu
lui București. Au fost făcute o se
rie de propuneri menite să ducă la 
înfăptuirea cu succes a principa
lelor obiective puse de partid în 
fața sindicatelor.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, care a adresat 
participanților la plenară, tuturor 
membrilor sindicatelor din munici
piul București un salut călduros 
din partea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Vorbitorul s-a re
ferit pe larg la sarcinile ce revin 
sindicatelor din Capitală pentru 
realizarea obiectivelor trasate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., a' 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie și a recoman
dărilor făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la această plenară.

Participanții la plenară au a- 
doptat o hotărîre prin care își în
sușesc întru totul hotărîrea Con
ferinței organizației de partid a 
municipiului București și chemarea 
adresată de aceasta organizațiilor 
județene de partid și tuturor oa
menilor muncii din patria noastră. 
Hotărîrea cuprinde, de asemenea, 
numeroase sarcini privind activi
tatea organelor și organizațiilor 
sindicale din Capitală în domeniile 
economic, asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă și sociale, 
muncii cultural-educative de masă 
și sportive, muncii organizatorice.

Președinte al Consiliului munici
pal al sindicatelor a fost ales tov. 
Gheorghe Borș.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului privind schimbul
de mărfuri și plățile pe anul 1969 

intre România si Cuba
în urma tratativelor comerciale, 

care au decurs într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere recipro
că, la 28 decembrie a fost semnat 
1^ București Protocolul privind 
/ tmbul de mărfuri și plățile pe

l 1969 îiitre Republica'.Sociâjiș- : 
’.omânia și Republica Cuba.

x rotocolul, care prevede o creș
tere însemnată a schimbului de 
mărfuri față de anul 1968, a .fost 
semnat din partea română de'Du
mitru Bejan, prim-adjunct al mi

nistrului comerțului exterior, iar 
din partea cubaneză de Herminio 
Garcia Lazo, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

La semnare au asistat Gheorgție 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, precum și Jesus Barreiro Gon
zalez, ambasadorul Cubei la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei.-

Au fost de față membrii celor 
două delegații care au purtat tra
tative.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, 

eu cerul variabil, mai mult noros. 
Local a mai nins în Transilvania. 
Vîntul a suflat în general slab. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre minus 13 grade la Joseni și plus 
I grad la Negrești. Tg. Ocna și Ad- 
jud. Pe alocuri, în podișul. Transilva
niei, în Banat. Oltenia, dar mai ales 
în Muntenia, ceata a persistat mai 
toată ziua. In București : Vremea a 
fost rece, cu cerul mai mult noros.

S-a produs ceată mai ales în cursul 
dimineții. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a atins zero grade.

Timpul probabil pentru 30 și 31 de
cembrie, 1 ianuarie : în tară i Vre
me umedă și relativ rece, cu ceată 
frecventă dimineața și seara. Cerul 
va fi mai mult noros. Ninsori tem
porare. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere în a dona parte a inter
valului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 14 și minus 4 grade, iar 
maximele între minus 6 și plps 4 
grade. în București : Vreme relativ 
umedă. cu cerul mai mult noros. 
Precipitații, slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Ceată dimineața si seara.
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Delegația de activiști ai P.C.U.S.
a părăsit Capitala

Sîmbătă 
legația de 
Comunist 
condusă de tovarășul G. I. Popov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al 
Leningrad 
vitația C.C.
zită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășul A Idea Militaru, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi de 
secție, activiști de partid.

Au fost de față I. S. Ilin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Capitala de-a părăsit
activiști ai Partidului 

al Uniunii Sovietice,

. Comitetului orășenesc 
al P.C.U.S., care, la in- 

!. al P.C.R., a făcut o vi-

*
în cursul vizitei în țara noastră 

delegația a fost primită de tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, și de 
tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R. _ 
convorbiri 
rică și de 
P.C.R., la 
Brașov și 
nicipale Brașov și București 'ale 
P.C.R. și la comitetele de partid 
ale unor întreprinderi. Delegația a 
vizitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia, Muzeul Doftana, Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia, noile construcții de locuințe 
din orașele București, Brașov și 
Galați, obiective turistice din ju
dețul Brașov.

De asemenea, a avut 
la secțiile organizato- 
propagandă ale C.C. al 

comitetele județene 
Galați, comitetele mu-

(Agerpres)

întoarcerea din U.R.S.S. a delegației
de activiști ai P.C.R

Delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român condusă 
de tov. Teodor Haș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului județean Arad 
P.C.R., care la invitația C.C. 
P.C.U.S. a făcut o 
de experiență în 
tică, s-a înapoiat 
pitală.

La sosire, pe 
neasa, erau prezenți Dumitru Iva- 
novici, membru âl C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., pre-

al 
al 
al 

vizită de schimb 
Uniunea Sovie- 
sîmbătă în Ca-

aeroportul Bă-

Aniversarea DIN
a 20 de ani de la
înființarea C.C.A.A

de cultură și

dat citire de- 
de Stat prin

ȚĂRILE SOCIALISTE

APĂ DE BĂUT
DIN.. CASPICA

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA S. PODINA

cum și I. S. Ilin, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★

La plecarea din Moscova, dele
gația a fost condusă de P. A. Zdo- 
rov, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., de acti
viști de partid. Erau prezenți Teo
dor Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei.

Sîmbătă seara, cu ocazia aniversă- 
’ rii a douăzeci de ani de la înfiin
țarea Casei Centrale a Armatei, în 
în Capitală a avut loc o festivitate 
lă care au luat parte generali și ofi
țeri din garnizoana București, acti
viști ai instituțiilor 
artă.

Cu acest prilej s-a 
crețului Consiliului
care s-a conferit Casei Centrale a 
Armatei ordinul „Apărarea patriei" 
clasa I pentru activitate deosebită 
desfășurată în munca de educație și 
cultural-artistică în armată.

In numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, generalul de armată Iacob Te
clu. membru al Consiliului de Stat, 
a adresat activiștilor Casei Centrale 
a Armatei calde felicitări.

în continuare s-a dat citire Or
dinului ministrului Forțelor Armate, 
dat cu prilejul acestei aniversări.

Șeful Casei Centrale a Armatei, 
colonelul Matei Maci, a prezentat 
apoi o expunere despre activitatea 
C.C.A. Au rostit ctivîntări de salut 
reprezentanți ai Comitetului pentru 
Cultură și Artă al municipiului Bucu
rești. ai Casei de cultură a M.A.I. 
și altor instituții de cultură din Ca
pitală.

In cuvîntul său. generalul-maior. 
Constantin Oprită, secretar adjunct 
al Consiliului politic superior, a feli
citat călduros pe activiștii C.C.A.. pe 
colaboratorii acestei instituții de 
cultură, pe toți cei care. în decursul 
anilor, s-au numărat printre anima
torii vieții cultural-artistice din gar
nizoana București.

Festivitatea s-a încheiat cu 
spectacol prezentat de Ansamblul 
cîntece și dansuri
concursul unor artiști ai 
mânești. foști membri ai 
formații artistice și de 
C.C.A.

un 
de 
cu

„Tricoul Roșu“ din Arad
Sala Teatrului de stat din Arad a 

găzduit sîmbătă după-amiază aduna
rea . festivă a colectivului fabricii 
„Tricoul Roșu", prilejuită de aniver
sarea semicentenarului 
derii.

Dintr-o mică unitate
cum era la început — _ _____  ...
cuvîntul ei directoarea intreprinderii. 
Lucia Morar — fabrica „Tricoul 
Roșu" din Arad și-a creat astăzi 
prestigiu în industria ușoară. între
gul sector de confecții a fost reuti- 
lat. iar în sectorul de tricotat au 
fost puse în funcțiune numeroase 
noi mașini. Ca atare. în anii planu
rilor cincinale, producția globală si 
cea fizică au sporit de aproape 10 ori, 
în timp ce 
crescut.de

întreprin-

de tricotat, 
a arătat în

3
numărul salariaților a 
orL întreprinderea rea-

lizînd numeroase modele de trico
taje de calitate superioară. Este 
de subliniat totodată faptul că fa
brica „Tricoul Roșu" și-a cîștigat 
beneficiari ai produselor sale în pes
te 30 de țări.

La sărbătoarea semicentenarului 
întreprinderii. 127 de salariati au 
fost distinși cu diploma și insigna de 
fruntaș în producție.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, colectivul fabricii, a 
trimis Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care își exprimă hotărîrea de a rea
liza în mod exemplar sarcinile spo
rite ce îi revin pentru anul 1969.

(Agerpres)

i 
t

a
de bere „Timișoreană", aFabrica 

cărei prezență în viata economică a 
Banatului este consemnată în docu
mente din vremea apariției prime
lor manufacturi din țara noastră, 
și-a sărbătorit șîmbătă’ 250 de ani 
de existentă. După cum a subliniat 
în cuvî.iitarea sa ing. Moise Nicolae, 
directorul întreprinderii, timp de 
mai bine de două secole fabrica, cu 
o tehnologie mai mult meșteșugă
rească decît Industrială, a avut o

Cronica zilei
Adunarea profesorilor Muzeului 

național de istorie naturală din 
Paris a ales ca membru corespon
dent al acestui for științific de re
nume mondial, pe prof. dr. docent 
Traian Orghidan, directorul Insti
tutului de speologie „Emil Raco- 
viță“ al Academiei.

Savantul român este cunoscut 
în cercurile științifice de specia
litate din întreaga lume pentru 
numeroasele sale descoperiri de 
medii de viață și animale subte
rane^ necunoscute, precum și prin 
lucrările sale din domeniul speo
logiei, publicate în țară și străi
nătate.

existentă grea, fiind cînd arendată, 
cînd scoasă la licitație. Ultimul 
sfert de secol marchează o dezvol
tare tehnico-industrială. incompara
bilă cu trecutul. O nouă secție de 
fierbere, cu instalații dirijate în cea 
mai mare parte pe cale automată, 
utilaje moderne de fermentație și 
agregate frigorifice de mare capa
citate. o nouă, secție de îmbuteliat 
bere cu o capacitate de 10 000 sticle 
pe oră, un laborator de analize de 
calitate și de control tehnologic, ilus
trează procesul de reînnoire a aces
tei unități veterane a Industriei 
noastre alimentare. Dacă înainte de 
1944. fabrica producea în medie mai 
puțin de 40 000 hi de bere pe an. în 
1968 a depășit 400 000 hectolitri.

La festivitatea aniversării, nu
meroși muncitori au fost distinși cu 
însemnele de fruntaș în producție.

Colectivul fabricii a adresat Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă, prin care 
își ia angajamentul de a îndeplini 
cu cinste_ sarcinile și în anul 1969 — 
an hotărîtor al cincinalului.

(Agerpres)

(Agerpres)

Știri culturale
In sala Savoy a avut loc sîmbătă 

seara concertul de închidere a primu
lui Festival al tinerilor interpret! de 
muzică ușoară din București, festival 
organizat de Comitetul pentru cul
tură și artă al municipiului București, 
în colaborare cu numeroase alte insti
tuții și organizații. Concertul a con
stituit de fapt faza finală a unui con
curs la care au luat parte 300 de ti
neri interpret!. Dintre aceștia. 17 
concurenți selecționați pentru faza fi
nală au prezentat în cadrul concertu
lui, în fața publicului și a juriului, 
melodii ale compozitorilor noștri A- 
companiamentul a fost susținut de 
orchestra de jazz București, dirijată 
de Gelu Solomonescu. In încheierea 
concertului. . juriul a decernat celor 
mai buni interpret! premiul Festiva
lului. acordat de Comitetul centru 
cultură și artă al municipiului Bucu
rești, precum si premiile Uniunii 
Compozitorilor. Comitetului munici
pal al U.T.C., consiliului municipal al 
sindicatelor. Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești. Casei de discuri 
..Electrecord", și al publicației „Săp- 
tămîna culturală a Capitalei".

Sîmbătă seara a avut Ioc la Teatrul 
■ Național „I. L. Caragiale". sala 

Studio, premiera piesei „Troienele" 
de Euripide. adaptată în spiritul tea
trului modern de Jean-Paul Sartre. 
Piesa. în regia lui Miron Niculescu. 
întrunește artiști de prestigiu ai Na-. 

. ționalului bucureștean : Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu. artistă emerită. Ema- 
noil Petruț. Silvia Popovici. Lazăr 
Vrabie, Valeria Gagialov, Simona 
Bondoc și alții. Versiunea românească 
aparține lui Radu Popescu, iar mu
zica și coregrafia sînt semnate de 
Radu Căplescu. si respectiv Miriam 
Răducanu.

(Agerpres)

al armatei, 
scenei ro- 
diferitelor 
teatru ale

(Agerpres)

General A. R. L 0. S
s a întors in Capitală

întors în Capitală 
Consiliului general

Sîmbătă s-a 
delegația 
A.R.L.U.S., condusă de Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., care la invitația Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
a luat parte la tratativele și sem
narea planului de colaborare din
tre cele două asociații pe anul 
1969.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Octav Livezeanu, membru al 
Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S., vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., de membri ai Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

Au fost de față I. S. Ilin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

*

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecarea din Moscova se 
aflau N. A. Pankov, vicepreședinte 
al Prezidiului Uniunii Asociațiilor 
Sovietice de prietenie și relații cul
turale cu țările străine, G. G. Sot
nikov, prim-vicepreședinte al con
ducerii centrale a asociației de 
prietenie sovieto-română, adjunct 
al ministrului construcțiilor de 
mașini grele, energetice și de trans
port al U.R.S.S., ' 
ambasadorul României la Moscova.

(Agerpres)

Tgetice și de trans- a
Teodor Marinescu, |

’.......0

Există pe malul ră
săritean al Caspicii, 
lingă golful Kara- 
Bogaz-Gol, o mică lo
calitate pe nume Bek
das. mărginită spre 
apus de mare, iar spre 
răsărit de nisipurile 
fierbinți ale desertului 
Kara-Kum. Apa de 
băut era adusă aici 
tocmai de pe malul 
apusean al Caspicii,. 
din Baku. Cînd marea 
era liniștită, f 
., Kalinin" sosea
timp și apa era 
gurată. dar cînd 
furtună 
sosea și 
dioficare 
pentru 
apei. Oamenii foloseau 
cu zgîrcenie în acele 
zile fiecare pahar de 
apă...

De ce 
intr-un 
atit de 
Golful 
Gol e 
mare printr-o catarac
tă de numai 200 de 
metri, peste care via
turile puternice îm
ping mari cantități de 
apă ce se răspîndesc 
apoi pe suprafața la
gunei. In bătaia șoa- . 
relui și sub răsuflarea 
toridă a desertului, 
apa de mare se eva
poră, lăsînd în urma 
ei cîmpuri întinse de

nava 
la 

asi- 
era 
nuvaporul 

stafia de re
lansa apeluri 
economisirea

trăiesc oameni 
colt de lume 

neprimitor ? 
Kara-Bogaz- 

despărțit de

săruri minerale — 
prețioasă materie pri
mă pentru industria 
chimică, oferită de 
gasplca. Locuitorii 

ekdas-ului sînt mun
citori ai întreprinde
rii „Karabogazgolsul- 
fat", care valorifică a- 
cest dar al mării:

Pentru ca problema 
aprovizionării localită
ții cu apă dulce să nu 
mai depindă de cap ri- 
ciile mării, s-a hotă- 
rît ca ea să fie pro
curată din... Caspica. 
Sarcina aceasta a fost 
încredințată profesoru
lui K. M. Salladze, de 
la Institutul de cerce
tări pentru mase plas
tice din Moscova. Pro
fesorul Salladze. îni- 

. vreuna cu un colectiv 
de tineri cercetători, 
a pus la punct, după 
căutări laborioase, o 

■ instalație originală de 
desalinizare a apei de 
mare, bazată pe pro
prietatea unor 
sintetice de a 

. ionii sărurilor 
vate în apă.

Instalația are 
tul unei enorme plă
cinte, cu o sută de foi 
—• membrane, din ră
șini, schimbătoare de 
ioni. Prima membra
nă este anionita iar 
ultima cationita. Prin 
camerele formate în-

rășini 
capta 
clizol-

aspec-

tre membrane circulă 
apa. Cînd instalația 
este racordată la cu
rent, fiecare din aces
te camere devine un 
cîmo electric. Apa de 
mare, după ce a fost 
filtrată, este pompată 
în prima cameră. Io
nii captatori de săruri 
intră în mișcare. La 
anod se adună ionii de 
clor încărcafi negativ, 
la catod cei de sodiu, 
potasiu, magneziu etc. 
încărcafi pozitiv. Din 
prima cameră apa 
trece într-a doua, apoi 
intr-a treia si așa mai 
departe. Cînd ajunge 
în a suta, apa de mare 
nu mai conține decît 
0,8—1,2 grame săruri 
la litru. în timp ce la 
începutul procesului 
conținea 13,4 grame.

Zilele trecute acest 
prim desalmizator cu 
schimbători 
realizat în 
Sovietică, a 
în funcțiune 
litatea Bekdas. Stația 
de radioficare de aici 
nu va mai lansa ape
luri la 
apei, iar 
vor mai 
grijorare 
zilele de 
vorul" de apă. de băut 
care îi aprovizionează 
acum din belșug este 
chiar ea. Caspica.

de ioni J 
Uniunea 
fost dat . 
în loca- .

economisirea 
oasnenii nu 

privi cu în
spre mare în 
furtună. „Iz-

Plenara C. C. al Partidului Muncii

din Albania
TIRANA 28 (Agerpres). — A- 

genția. A.T.A. transmite că în zi
lele de 26 și 27 decembrie la Ti
rana a avut loc cea de-a 7-a Ple
nară a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Albania, 
sub președinția lui Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A. 
Plenara a examinat raportul Bi
roului Politic al C.C. al P.M.A. 
„Cu privire la realizarea planului 
și bugetului de stat pe anul 1968

și sarcinile proiectului de plan șl 
proiectului de buget de stat pe 
anul 1969“, prezentat de Spiro Ko- 
leka, membru al Birou1ui Politic 
al C.C. al P.M.A., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania.

Plenara a adoptat o hotărîre 
prin care este aprobat raportul și 
se recomandă 
partid, de stat și economice să ia 
toate măsurile necesare pentru a 
realiza sarcinile de plan pe 1969.

a R. P. Bulgaria
SOFIA 28. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite : La So
fia au luat sfîrșit lucrările sesiunii 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
la care au fost adoptate legea cu 
privire Ia planul de dezvoltare a 
economiei naționale și legea cu pri
vire la bugetul de stat pe anul 1969. 
In încheierea sesiunii a fost aproba
tă propunerea lui Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, cu privire la o serie 
de modificări în guvern.

Au fost eliberați din funcțiile lor : 
Apostol Pașev. președintele Comite
tului de Stat al Planificării. Marin 
Grașnov, ministrul construcțiilor, 
Ivan Budinov, ministrul comerțului 
exterior. Diko Dikov, ministrul afa
cerilor interne, Angel Solakov, 
președintele Comitetului Securității 
de Stat. Nikola Palagacev. ministrul 
agriculturii. Atanas Dimitrov, mi
nistrul industriei alimentare. Gancio

SPORT
în ziua a doua a turneului inter

național feminin de baschet de Ia 
Timișoara s-au înregistrat următoa
rele rezultate : România (senioare) — 
România (junioare) 88—44 (39—24) ; 
Iugoslavia — Bulgaria 75—70 (după 
prelungiri).

Astăzi, în ultima zi a competiției, 
sînt programate următoarele partide: 
România (tineret) —. Bulgaria și Ro
mânia (senioare) — Iugoslavia.

In cadrul turneului pe care îl în
treprinde în Franța, echipa de rugbi 
Steaua București a jucat la Revel cu 
o selecționată locală. Rugbiștii ro
mâni au obținut victoria eu scorul 
de 24—0.

Aseară, în cadrul 
republican de 
s-au înregistrat următoarele 
tate : Steaua ~ 
Geologie 15—2 ; Dinamo București — 
Agronomia

campionatului 
hochei pe gheată, 

rezul- 
PetrolBucurești

Cluj 12—1.

română de tenis a defî- 
clasamentele oficiale ale

Federația 
nitivat ieri 
jucătoarelor și jucătorilor români pe 
anul 1968. La masculin, ordinea pri
milor zece clasați este următoarea :
1. Ilie Năstase (campion republican) ;
2. Ion Tiriac ; 3. Sever
Gunther Bosch ; 5. Petre 
reanu ; 6. Ion Santeiu ; 7: 
tin Popovici ; 8. Viorel 
9—10. Sever ■ Mureșan și 
Năstase (egal clasați).

La feminin, pentru a 
consecutiv titlul de cea ___ —
jucătoare a tării a devenit dinamo- 
vistei ludit Dibar. Pe locurile urmă
toare figurează : 2—3. Julieta
Namiah-Boboc și Agneta ■ Kun (egal 
clasate) ; 4. Ecaterina Horșa ; 5.
Eleonora Dumitrescu ; .6—-l. Mariana

Dron ; 4. 
Mărmu- 

Constan- 
Marcu ; 

Constantin

doua oară 
■mai bună

organizațiilor de

Ganev. ministrul învățămîntului pu
blic, și Miso Mișev. președintele Co
mitetului pentru muncă și salarii.

Se va crea, pe lingă Consiliul de 
Miniștri. Comitetul pentru coordo
narea economiei în frunte cu Jivko 
Jivkov. prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Tano Tolov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost numit 
și președintele Comitetului de Stat 
al Planificării.

Ministerul Construcțiilor, Ministe
rul Arhitecturii și Amenajărilor Ur
banistice se vor unifica, formînd Mi
nisterul Construcțiilor și Arhitectu
rii. în frunte cu Pencio Kubadinski, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Lîcezar Avramov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
fost numit și ministrul comerțului 
exterior. Ministerul Afacerilor Inter
ne și Comitetul Securității de Stat 
se unifică formînd Ministerul Afa
cerilor Interne și Securității de Stat, 
în frunte cu ministrul Angel Sola
kov.

Sînt unificate Ministerele Agricul
turii și Industriei Alimentare, for
mînd Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare. în frunte 
Vîlkan Sopov. care a ocupat pînă 
prezent funcția de prim-secretar 
Comitetului județean Tolbuhin
P. C. Bulgar. Apostol Pașev a fost 
numit ministru al Ministerului A- 
provizionării și Rezervelor de Stat, 
nou format.

cu 
în 
al 
al

Ciogolea și Hermina Zurălău (egal 
clasate) ; 8. Vera Rado ; 9. Felicia 
Bucur ; 10. Lucia Tănăsescu.

Zehnder (Elveția) — 218,1 puncte și 
(Cehoslovacia) — 213,7Rudolf Doubek 

puncte.

Actuala ediție a „Cupei Davis" Ia 
tenis a fost cîștigată de echipa 
S.U.A., care în finala disputată la 
Adelaida a învins cu scorul de 4—1 
selecționata Australiei.

In ultimele două partide de sim
plu. Clark Graebner (S.U.A.) l-a în
trecut cu 3—6. 8—6, 2—6, 6—3. 6—1 
pe Ray Ruffels (Australia), iar Bill 
Bowrey (Australia) a dispus cu 2—6, 
6—3. 11—9. 8—6 de Arthur Ashe 
(S.U.A.)

Peste 40 000 de spectatori au urmă
rit la Atena meciul internațional de 
fotbal dintre echipele Olimpiakos 
Pireu și Steaua Roșie Belgrad. Jo
cul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

Selecționata de tineret Ia hochei 
Pe gheață a Cehoslovaciei care se 
află în turneu în Elveția, a jucat la 
Ambri cu o reprezentativă locală. Ti
nerii hocheiști cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 5—2 (3—0, 1—1, 
1-1);

Lâ ‘ Trevisio 
internațională 
de tineret ale 
giliștii italieni 
scorul de 7—4.

s-a disputat întâlnirea 
de box dintre echipele 
Italiei și Austriei. Pu- 
au obținut victoria cu

competiție internațio-Tradiționala 
nală de sărituri cu schiurile de la 
trambulină desfășurată Ia Saint 
Moritz, a fost cîștigată de austriacul 
Scpp Lichtenegger, care a totalizat 
218,3 puncte (săriturile sale au măsu
rat 82,5 și respectiv 85 m). Pe locu
rile . următoare B-au clasat Josef

La Davos a 
ternațional de 
tat cu „Cupa ______ _  _ _____
doua a competiției, echipa cehoslova
că Dukla Jihlava a învins cu scorul 
de 5—2 (2—0, 2—1, 1—1) selecționata 
Finlandei, iar formația suedeză 
B. K. Roegle a dispus cu 6—4 de 
reprezentativa Elveției.

In clasament conduce Dukla Jihla
va cu 4 puncte (11—3), urmată de 
B. K. Roegle 4 puncte (7—4), Finlan
da — 0 puncte (2—6). și Elveția — 0 
puncte (5—12).

continuat turneul in- 
hochei pe gheață do- 
Spengler". In ziua a

BRAZILIA

La Garmisch Partenkirchen, în ca
drul campionatului european de ho
chei pe gheață rezervat echipelor de 
juniori, reprezentativa Suediei a ob
ținut o victorie la scor în dauna se
lecționatei Poloniei pe care a în
vins-o cu 15—1 (5—0, 4—0, 6—1). In
tr-un alt meci, echipă R. F. a Ger
maniei a cîștigat cu scorul de 7—4 
in fața formației Finlandei.

în clasament conduc echipele Ce
hoslovaciei, Suediei, U.R.S.S. și R. F. 
a Germaniei — toate cu cite 2 punc
te.

Turneul de tenis de la Calcutta
In semifinalele probei de simplu 

feminin din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Calcutta, jucă- 
toarea indiană Nimpama Vasanta a 
întrecut-o cu 6—2. 6—4 pe românca 
ludit Dibar.

Finala probei masculine se va des
fășura între indianul Jaideep Mu- 
kerjea și americanul Bill Tym. In 
semifinalele probei, Tym a dispus cu 
6—4, 6—4, 3—6, 6—1 de indianul 
Premjit Lall.

forțelor armate 
întrunit vineri la

RIO DE JANEIRO 28 (Agerpres).
— Comandanții 
braziliene s-au
Rio de Janeiro pentru a examina
situația politică din țară, ca urmare 
a dizolvării parlamentului și asu
marea de puteri depline de către 
președintele Artur Costa e Silva. 
Ministrul forțelor armate terestre. 
Aurelio Lyra Tavares, a prezentat - 
un raport în această problemă. în 
aceeași zi, comandanții militari bra
zilieni s-au întîlnit cu șeful statu
lui. Agenția U.P.I. remarcă faptul 
că acest prilej a fost folosit pentru 
ca militarii să se pronunțe în fa
voarea menținerii actualei linii po
litice. Pentru ziua de 30 decembrie 
este programată o nouă importantă 
reuniune a Consiliului securității 
naționale, cînd se așteaptă să fis 
hotărîtă anularea drepturilor poli
tice ale unor personalități brazi
liene.

crescut.de


viața internațională
& întrevederea MOSCOVA

Întîlnire prietenească
ț •3 Tran Buu Kiem la ambasada română

^4»

ife. 
r?$

Vietnamul de sud : un grup de patrioți într-o misiune de luptă pe rîul 
Tien Giang

Sub presiunea Ambasadorul român
opiniei publice la Varșovia primit

O CONCESIE, 
flAR PERICOLUL 

RĂMÎNE...

de Zenon Kliszko

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA EL. ȚUIU

VARȘOVIA 28. — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La 28 decembrie ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Polonă, Tibe- 
riu Petrescu, a făcut o vizită lui 
Zenon Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. 
întîlnirea s-a desfășurat'într-o at
mosferă prietenească, tovărășească.

PARIS 28 (Agerpres). — Comen- 
tînd întrevederea ministrului de ex
terne francez, Michel Debre, cu șe
ful delegației Frontului Național de 
Eliberare din 
Paris, Tran 
France Presse scrie că acum „se 
accentuează realitatea politică a 
F.N.E. ca interlocutor nu numai în 
conjunctura actuală în căutarea ane
voioasă a unei soluții a războiului, 
dar și în perspectiva revenirii Ia 
pace. Michel Debre a hotărît ca să 
dezvăluie în fața lui Tran Buu Kiem 
intențiile Franței de a colabora, 
atunci cînd va sosi momentul, la 
reconstrucția Vietnamului de sud".

în legătură cu ecoul acestei între
vederi, agenția France Presse men
ționează că un purtător de cuvînt al 
delegației R. D. Vietnam a declarat 
că „acesta a fost un foarte bun pri
lej pentru ca guvernul francez să 
cunoască punctul de vedere al F.N.E. 
Sperăm că asemenea contacte vor fi 
frecvente în viitor". Apoi, agenția 
citată arată : „Reacția americanilor 
este resemnarea față de poziția fran
ceză în problema vietnameză", iar 
în ce privește delegația saigoneză, în 
rîndul acesteia „se exprimă amără
ciune". „Șeful delegației de Ia Sai
gon a arătat că primindu-1 pe Tran 
Buu Kiem, ministrul de externe fran
cez a lăsat să se prevadă...oarecum 
natura conferinței care trebuie să 
se deschidă și chiar soluția finală".

Vietnamul de sud la 
Buu Kiem, agenția

MOSCOVA 28 — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveahu, trans
mite : Vineri seara, Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, a organizat în saloanele 
ambasadei o întîlnire prietenească 
cu ocazia prezenței la Moscova a 
delegației Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și a delegației de acti
viști ai C.C. al P.C.R., condusă de 
Teodor Haș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Arad ăl P.C.R.

La întîlnire au participat P. A.

Zdorov, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., O. B. 
Rahmanin, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., L. F. Ili- 
ciov, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., oameni 
de cultură și artă, ziariști.

★
Vineri a avut loc la Lenin

grad o seară festivă consacra
tă celei de-a 21-a aniversări a 
proclamării republicii. Au luat 
cuvîntul E. P. Koreaghina, pre
ședintele filialei din Leningrad a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, și D. N. Kudrin, secretar al 
Comitetului raional de partid Kui- 
bîșev din Leningrad.

Festivitățile de la Minsk
MINSK 28 (Agerpres). — . In 

Palatul sporturilor din Minsk a 
avut loc sîmbătă o adunare festi
vă consacrată semicentenarului 
proclamării Republicii Sovietice 
Bielorusia și constituirii partidu
lui comunist al republicii.

în cadrul ședinței, Leonid Brej-

Prin cooperare

nev, secretai- general al C.C. al 
P.C.U.S., a remis R.S.S. Bieloruse 
ordinul „Revoluția din Octombrie", 
pentru succesele remarcabile obți
nute de .poporul bielorus în în
făptuirea socialismului, iar orașu
lui Minsk — ordinul „Lenin", de
cernat capitalei Bielorusiei pentru 
eroismul dovedit în anii războiu
lui 
în 
ră 
de

ani

La începutul acestei săptămîni, 
Statele Unite au prezentat un plan de 
retrocedare, folosire în comun cu 
forțele armate japoneze. sau 
de reamplasare a circa 50 de baze 
st instalații militare americane, din 
totalul de 147 existente în prezent 
pe teritoriul Japoniei. Printre ele se 
află poligonul de tragere din Zama, 
depozitul de muniții din Tama, ta
băra Asaka (fosta academie militară 
japoneză) din prefectura Saitama, 
terenul de aviație Chofu, de lingă 
Tokio, regiunea de manevră situată 
la nord de muntele Fuji, cîmpul de 
instrucție Nagasaka, din prefectura 
Kanagawa etc.

Am făcut această enumerare pen
tru că simpla înșiruire a obiective- 
ior ce urmează a fi retrocedate arată 
elocvent că este vorba mai mult de o 
acțiune simbolică. In fața protestelor 
viguroase ale poporului japonez îm
potriva prezenței pe teritoriul său 
a. butoiului cu pulbere pe care îl 
constituie bazele, americane, Statele 
Unite au fost nevoite să ia în con
siderare o modalitate pentru ă mai 
reduce din ascuțișul acestor reven
dicări. Cu toate că nu se cunosc încă 
detaliile propunerilor americane, aici 
se apreciază că vor fi cedate doar 
acele instalații fără o prea mare 
valoare militară și strategică.

Planul american a fost acceptat 
de negociatorii părții japoneze, mi
nistrul de externe. Kiichi Aichi și 
de directorul Agenției pentru auto
apărare. Ambasadorul S.U.A. la 
Tokio, Alexis Johnson, a făcut une
le declarații foarte generale în ca
drul unei conferințe de presă, afir
mând că guvernul său dorește men
ținerea unui minimum de facilități 
necesare pentru „îndeplinirea anga
jamentelor de apărare a Japoniei". 
Presa japoneză apreciază că în ca
zul de față noțiunea de „minimum", 
așa cum o folosește ambasadorul a- 
merican, este ' cît se poate de elas
tică. In comentariile lor, ziarele se 
opresc asupra faptului că au fost 
omise tocmai acele baze americane 
care sînt un adevărat coșmar pentru 
populația pașnică. Astfel de baze, 
cum sînt cele din raza orașului To
kio (Yokota. Tachikawa și Atsugi), 
baza Itazuke din Fukuoka, unde s-a 
prăbușit un avion cu reacție „Phan
tom", baza navală din Sasebo, unde 
poposesc submarinele nucleare a- 
■mericane care au contaminat în vară 
apele portului cu o radioactivitate 
dublă față de cea admisă, etc., nu 
constituie deocamdată obiectul ne
gocierilor japono-americane. Mai 
precis, din cele 51 de mari baze care 
constituie cauza unor permanente 
conflicte între populație si autori
tățile. americane nici una nu figu
rează pe liste.

O succintă enumerare a. motive
lor concrete care determină nemul
țumirile populației este concludentă. 
Numai accidentele din perioada 1952— 
1968 de la bazele aeriene americane 
din întreaga țară se ridică la 1 484, în 
cursul cărora, au fost uciși 30 de 
civili și uiți 94 răniți. Zonele din 
jurul unor baze americane au de
venit nelocuibile. Combustibilul 
reactoarelor de la baza yokota s-a 
infiltrat în apele freatice ale regiu
nii. La acestea se adaugă zgomo
tul produs de reactoare. Sute de 
familii au părăsit Bajima și Akishi- 
ma într-un „exod al hazardului" 
pentru a scăpa de zgomot.

Lichidarea bazelor americane este 
« revendicare veche a populației 
japoneze. „Locuitorii din jurul baze
lor, scrie ziarul „Yomiuri", nu pot 
lua în considerație „argumentul" că 
bazele trebuie să fie menținute pen
tru „securitatea" Japoniei. Viața și 
securitatea lor este în pericol în fie
care zi a anului, iar securitatea lor 
înseamnă securitatea tării. Acesta 
este motivul creșterii opoziției față 
de tratatul de securitate japono-a- 
merican".

Partidele din opoziție și-au expri
mat nemulțumirea fată de acordul 
încheiat, considerând că prin aceasta 
se încearcă să se toarne putină apă 
rece peste jarul mîniei populare față 
de prezenta bazelor. In consecință 
ele se pregătesc de noi acțiuni de 
protest. Partidul Socialist din Japo
nia în colaborare cu SOHYO (Fe
derația generală a sindicatelor ja
poneze) a înființat săptămîna tre
cută un Comitet executiv care va 
lansa în ianuarie o campanie na
țională pentru desființarea bazelor 
si abolirea tratatului ianono-ameri- 
can.

ȘEDINȚA• »

GUVERNULUI
CEHOSLOVAC

FRAGA 28 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția CTK, la 28 
decembrie, la Praga a avut loc o 
ședință a guvernului cehoslovac.

în cadrul ședinței a luat cuvîn- 
tul Oldrich Cernik, președintele 
guvernului, care a arătat că de la 
1 ianuarie intră în vigoare Legea 
constituțională cu privire la Fe
derația cehoslovacă și Legea con
stituțională referitoare la minis
terele și comitetele federale. în le
gătură cu aceasta, O. Cernik a re
comandat ca guvernul să transmită 
declarația sa de demisie președin
telui R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda. Miniștrii au votat în una
nimitate această propunere.

Pe baza legii constituționale cu 
privire la federația cehoslovacă 
guvernul va rămîne în funcție pînă 
la numirea de către președintele 
republicii a noului guvern federal.

româno-iraniană,

h fertilizarea zonei Saveh
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA N. POPOVICl

In cronica tot mai 
bogată a cooperării 
tehnice dintre Româ
nia și Iran s-a înscris 
recent un nou eveni
ment : semnarea la 
Ministerul Apelor și 
Electricității a contrac
tului privind proiec
tarea de construcții 
hidrotehnice în' zona 
Saveh, la 140 kilo
metri de Teheran, în 
nord-vest.

Colaborarea tehnică 
dintre cele două țări 
in acest domeniu va 
avea consecințe favo
rabile pentru progra
mul de dezvoltare e- 
conomică a unor re
giuni iraniene. Con
strucția va dura doi 
ani și jumătate. Ea __ ______
comportă un baraj de veh și localitățile din 
60 de metri înălțime împrejurimi și va aii-, ,v _
pe rîul Karatshai, la menta industria în.. noastre.

La 20 februarie 1969:

pri- 
elo-

canionul denumit Va- 
freghan, menit să re
gularizeze apele aces
tui rîu cu un regim 
hidrologic foarte ne- 
llMform în cursul a- „UU'.J -r

„ț . un'. ._
de circa opt- mixte de proiectare. 

Inginerii Mircea Sipi- 
ceanu și Stefan Că- 
ciulescu, care în tară 
și-au legat numele de 
construcția hidrocen
tralei de pe Argeș, au 
debutat acum cu 
succes în prima etapă 
a studiului. Colectivul 
de specialiști ro- 

' i aparfinînd Mi- 
draulică a acestor ape misterului Energiei E- 

o
ce

cir-

tm- 
per-

do- 
spa- 
sco-

• CEI TREI COSMONAUȚI SÎNT ÎN PERFECTĂ STARE 
FIZICĂ • PERFORMANȚE TEHNICO-^TIINTIFICE • UR
MĂTOARELE ETAPE ALE PROGRAMULUI „APOLLO" 

• CÎND SE VA ASELENIZA ?

misiuni experimentale, 
tu cursul zborului lui 
„Apollo—9", doi dintre 
ei — McDivitt și 
Schweickart, care se 
vor afla pe „modulul 
lunar" — se vor de
părta de racheta „ma
mă" la comenzile că
reia va rămîne David 
Scott. Ei se vor apro
pia apoi din nou de 
cabina „Apollo" care 
se va cupla cu „mo
dulul lunar".

Această experiență 
va reprezenta prima 
etapă spre lansarea lui 
„Apollo—10", care va 
survola Luna la mică 
altitudine într-un ve
ritabil zbor razant și 1 
dacă totul va func
ționa perfect, echipa- î 
jul va primi prob'abtn.^ 
autorizația aseleniză- 4

HOUSTON. — Cei 
trei cosmonauți care 
au alcătuit echipajul 
navei cosmice „A- 

. polio—8" se află în
tr-o excelentă stare 
fizică după călătoria 
lor în jurul Lunii. A- 
ceasta este concluzia 
examenelor medicale 
la care au fost supuși 
imediat după ce au 
fost aduși pe bordul 
navei portavion „York
town". Doza maximă 
de radiații pe care au 
primit-o în timpul 
zborului a fost de 170 
milliradzi. fiind mai 
mică decît cea supor
tată de membrii echi
pajului capsulei „A- 
pollo-—7‘‘. în cursul e- 

. poluției sale de 11 
zile. în' lună octom
brie, pe o orbită 
cumterestră.

Nu mai puțin 
presionante sînt 

. formanțele tehnico-ști- 
intifice realizate cu 
prilejul expediției „A- 
pollo—8“. Calculatoa
rele electronice de la 
sol au efectuat zilnic 
aproximativ 80 de mi
liarde de operații în 
timpul cit a durat „O- 
ăiseea spațială a na
vei „Apollo—8". au a- 
nunțat oficialitățile de 
la Centrul de cerce
tări spațiale din 
Houston ' (Texas).

înainte de lansare, 
computerii au contro
lat comportarea . an
samblului „Saturn-5— 
Apollo-8" și a fiecă
rui subansamblu luat 
individual, în cursul 
unor zboruri „imagi
nare" spre Lună, pen
tru a verifica dacă 
performantele lor se 
încadrau în limitele 
admise. Fiecare parte 
a unor astfel de ex
periențe a necesitat a- 
proximativ 600 de mi
lioane de operații.

Pe lîngă rezultatele 
de interes științifip, 
Frank Borman, James 
Lovell și William An
ders du stabilit și o 
serie de noi „recorduri 
cosmice". Ei sînt pri
mii oameni care au 
înconjurat Luna și au 
privit-o de la cea mai 
mică distanță, de la 
înălțimea de 112 km. 
Pentru prima dată în 
istoria, umanității, o- 
mul a putut content-

pla partea invizibila a 
satelitului natural al 
Terrei. evoluînd în 
sfera sa de gravitație, 
în șfîrșit, ei au „că
lătorit" cu cea mai 
mare viteză atinsă 
vreodată de un vehi
cul cu echipaj uman 
la bord — peste 39 360 
km pe oră — obținu
tă în momentul intră
rii cabinei „Apollo—8“ 
în straturile superi
oare ale atmosferei.

In cîteva zile, cos
monauta își vor reve
dea familiile și vor 
povesti celor 11 copii 
ai lor, în noaptea A- 
nului Nou, amintirile 
călătoriei „De la Pă
mânt la Lună" și „In 
jurul Lunii", poate în
tr-o manieră mai pu
țin poetică decît 'a iă- 
cut-o Jules Verne, dar rii. 
mult mai veridică.

Primarul orașului 
New York, John 
Lindsay, a trimis o 
telegramă lui Borman, 
Lovell și Anders prin 
care i-a invitat să 
participe la o mare 
paradă organizată în 
cinstea lor în acest o- 
raș. Cei trei cosmo- 
nauti vor participa de 
asemenea la o confe
rință de presă la 
Houston în ziua de 8 
ianuarie. Pînă atunci 
se așteaptă ca NASA 
(Administrația națio
nală pentru proble
mele aeronauticii și 
cercetarea spațiului 
cosmic) să dea pu
blicității un număr 
din fotografiile Lunii, 
luate din imediata a- 
propiere a satelitului 
natural al Pământului.

Pe de altă parte, de 
la NASA se dau amă
nunte în legătură cu 
viitoarele zboruri „A.- 
pollo". După cum a 
precizat directorul 
programului „Apollo", 
generalul Philipps, 
misiunea lui „Apol
lo—9“ ce va fi lan
sată la 28 februarie 
este de a experimenta 
„modulul lunar" cu 
două locuri, la bordul 
căruia astronauții vor 
aseleniza. Trei cosmo- 
nauți, James McDi- 
vitt. David Scott și 
Russell Schweickart 
își continuă antrena
mentele la Cape Ken
nedy în vederea noii

In, cadrul unei con
ferințe de presă. S. 
Philipps și T. Payne, 
directorul NASA, au 
indicat, cu mare pru
dență, că „Apollo—10" 
și „Apollo—11" ar pu
tea fi lansați, respec
tiv în mai sau iunie 
primul, și în iulie sau 
august 1969 al doilea. 
Thomas Payne și-a 
exprimat speranța u- 
nei viitoare cooperări 
internaționale în 
meniul explorării 
țiului cosmic în 
puri pașnice.

• +
Rafael Sanchez Pipa, 

„apoderado" (organi
zator) al celor mai 
importante corride din 
Spania, a adresat vi
neri o telegramă pre
ședintelui ales al 
S.U.A., Richard Nixon, 
in care și-a exprimat 
dorința de a obține..' 
„exclusivitatea, organi
zării luptelor cu tau
rii pe Lună, cînd vom 
ajunge cu toții acolo". 
„El Pipo" este una din 
personalitățile cele 
mai pitorești și mai 
populare 
toreadorilor 
Mesajul a 
dresat lui 
imediat - după ce s-a a- 
nunțat amerizarea cu 
succes a cabinei spa
țiale „Apollo-S".

și pentru succesele obținute 
construcția pașnică, în legătu- 
cu aniversarea a 900 de 
la crearea orașului.

în cuvîntul rostit cu acest 
lej, Leonid Brejnev a adus 
gii poporului bielorus pentru vi
tejia și hărnicia lui, pentru suc
cesele obținute în construirea so
cialismului și comunismului. El 
a vorbit, de asemenea, despre 
succesele obținute de toate repu
blicile sovietice în domeniul eco
nomiei și culturii. Exprimîndu-și 
satisfacția pentru rezultatele anu
lui 1968, L. Brejnev a arătat că 
noile metode de planificare și sti
mulare economică a producției 
industriale și-au demonstrat 
practic eficacitatea. S-au obținut 
succese importante și în dezvol
tarea agriculturii. Vorbitorul s-a 
ocupat în continuare de proble
mele introducerii în producție a 
celor mai noi realizări tehnico- 
științifice, aceasta constituind „nu 
numai sarcina economică centra
lă, ci și o importantă sarcină po
litică".

în cadrul ședinței festive, Piotr 
Mașerov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Bielorusia, a prezentat 
un raport.

perspectivă a regiunii. 
Potrivit contractului, 
studiile și proiectele 
lucrării vor fi elabo
rate de ingineri ro
mâni în cooperare.cu 
ingineri iranieni. în 
cadrul unei grupe

lectrice simte din 
plin răspunderea ce îi 
revine în executarea 
acestui contract de
parte de hotarele tării

din lumea 
spanioli, 
fost a- 

Nixon

Vicepremierul grec

Drumul parcurs de „Apollo-8

externă a țării sale

nlilui';'apariția 
lac artificial cu 
volum C. _ 
zeci milioane metri 
cubi. Apele acumulate 
vor fi utilizate pentru 
irigarea intensivă a 
suprafețelor înconju
rătoare de aproxima
tiv douăzeci mii hec
tare, transformând o 
zonă aridă în baza a- 
gro-alimentară a capi
talei, iar energia hi'-.-. mâni

va fi debitată de 
centrală electrică 
va ilumina orașul Sa-

A 135-a ședință a tratativelor
chino-americane de la Varșovia

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Agenția Reuter informează din Wa
shington, citind surse oficiale ame
ricane, că S.U.A. au acceptat pro
punerea R. P. Chineze privind ți
nerea la 20 februarie 1969 a celei 
de-a 135-a ședințe a tratativelor 
chino-americane la nivel de amba
sadori de la Varșovia. „Oficialită
țile americane, relevă agenția men
ționată, au declarat că printr-o notă 
adresată Ambasadei Chineze 
Varșovia a fost dat un răspuns 
zitiv".

în declarația purtătorului de 
vînt al Direcției presei din Ministe
rul Afacerilor Externe al R.P. Chi
neze, făcută după prezentarea pro

la
po-

cu-

Deasupra zonei de vest 
a Republicii Populare Chi
neze a lost efectuată o 
nouă explozie termonu
cleară *n z'ua decembrie,
în comunicatul transmis de agenția 
China Nouă se arată că guvernul chi
nez subliniază încă o dată că efec
tuarea de experiențe nucleare limi
tate și dezvoltarea de către R. P. 
Chineză a armelor nucleare au în în
tregime un scop de apărare. Decla
răm din nou în mod solemn — se 
spune în comunicat — că niciodată 
și în nici o împrejurare Chipa nu va 
fi prima care va folosi arma nu
cleară. Ca și în trecut, poporul și gu
vernul chinez vor continua să depună 
eforturi, împreună cu alte popoare 
și țări care își apără independența 
și iubesc pacea, pentru realizarea no
bilului țel al interzicerii complete și 
distrugerii totale a armelor nucleare.

punerii ca să aibă loc o nouă întîl
nire, se arată : „în cursul ultimilor 
13 ani, la tratativele chino-ameri
cane la nivel de ambasadori, guver
nul chinez a susținut cu consec
vență următoarele două principii: 
în primul rînd, guvernul american 
să asigure retragerea imediată a tu
turor forțelor sale armate de pe te
ritoriul Chinei, adică din provincia 
Taivan și din zona strîmtorii Tai- 
van și să desființeze toate instala
țiile lor militare din provincia Tai
van. în al doilea rînd, guvernul a- 
merican să accepte ca China și Sta
tele Unite să încheie un acord cu 
privire la respectarea celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice".

ATENA 28 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Cîmpeanu, transmite : 
Luînd cuvîntul la un dejun oficial 
oferit vineri de Asociația presei 
străine din Atena, Stylianos Patakos 
vicepremier și ministru al a- 
facerilor interne, s-a referit la po
ziția Greciei față de unele pro
bleme internaționale. „Considerăm 
un front de pace balcanic, a de
clarat el, ca pe un factor esențial 
al păcii internaționale. Un aseme
nea front ar întîmpina o reacție 
favorabilă în bazinul meditera
nean". Vicepremierul grec a sub
liniat că existența unor țări cu 
sisteme sociale diferite nu trebuie 
să împiedice crearea a ceea ce el a 
numit „un front de pace" balcanic. 
Totodată, însă, el s-a pronunțat și 
în favoarea menținerii pactelor mi
litare.
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agențiile de presă transmit:
La Nicosia s-a încheiat 

cea de-a doua fază a tra
tativelor dintre reprezentanții mi
norităților turcă și greacă din Cipru, 
Rauf Denktash și Glafkos Clerides, 
menite să soluționeze conflictul din
tre cele două minorități. Nuț s-S .făat 
publicității nici un comunicat oficial. 
Ziarele locale relatează că cele două 
părți nu au putut cădea de acord asu
pra amplorii autonomiei care ur
mează să fie acordată zonelor turco- 
cipriote.

Șeful statului major al 
armatei irakiene, g^emiui 
Ibrahim Feysal El Ansari, a fost de

mis din funcție printr-un decret gu
vernamental dat publicității vineri la 
Bagdad. El a fost înlocuit de locote- 
nent-colonelul Hammad Sliehad. Au 
fost scoși, de asemenea, din funcții 
alți patru ofițeri superiori irakieni.

La Palatul UNESCO din 
Paris s-a deschis un coloc
viu european cu tema: -Edu
cația și dezvoltarea științifică, econo
mică și socială". Participă 200 de 
delegați din 14 țări europene, pre
cum și din 5 țări din alte continente. 
Din România ia parte dr. Constantin 
Botez. Sînt reprezentate, de asemenea, 
numeroase organizații internaționale.

Un acord privind cola
borarea economică și teh
nică dintre Pakistan și 
R. P. Chineză a fost semnat la 
Rawalpindi — anunță agenția China 
Nouă.

Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a răscoalei 
de Ia Poznan împotriva 
ocupației prusace, la Poznan 
a avut loc o festivitate la care au 
participat Marian Spychalski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de

Stat, Jan Szydlak, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., delegații ale participanților 
la această răscoală.

Companiile de transpor
turi aeriene au doborît în anul 
1968 toate recordurile în ce privește 
traficul de pasageri, se arată într-un 
raport dat publicității la O.N.U. de 
Organizația internațională a aviației 
civile (I.C.A.O.). Potrivit statisticilor 
prezentate de cele 116 țări membre 
ale I.C.A.O. (fără U.R.S.S. și R. P. 
Chineză), pînă la sfîrșitul anului 1968, 
pe liniile aeriene au fost transportați 
261 milioane de pasageri, ceea ce

reprezintă o creștere de .12 .la sută 
față de 1967.

într-o „Carte Albă" publi
cată de spitalul din Hiro- 
ȘimU victimelor bombardamentu
lui atomic se arată că, în anul 196S. 
la acest spital au fost tratați 44 293 
de pacienți. De la deschiderea acestei 
instituții medicale (1965) cifra citată 
reprezintă un record al paoienților 
„spitalului atomic".

Premiera piesei „Nu sînt 
turnul Eiffel", de Ecaterina O- 
proiu, a avut loc vineri seara la Tea
trul Național Sîrb’din .Novjsad.

Prima hidrocentrală so
vietică care folosește ener
gia mareelor a intrat în 6™°- 
țiune la 28 decembrie. Centrala este 
construită la intrarea în golful Kișlîi 
din Marea Barents.
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