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NOI EXIGENTE

Chemată să satisfacă cerințele netei crescînde ale populației cu bunuri de larg consum, ind istria u- goară din țara noastră cunoaște în anii cincinalului o dezvoltare continuă și multilaterală datorită, în primul rînd, fondurilor de Invert'*”
Alexandru SENCOVICI

ministrul industriei ușoare

rxl r>—

ectoarele respective, unitatea nouă inte- “-Pitești, Întreprinde de bumbac Su- ul de articole tehni- Pitești.al întreprinderilor a ridicat și ridică jite în ce privește cu utilaje. In ve- unui volum mare

Activitatea întreprinderilor existente, a noilor unități, determină un consum tot mai mare și variat de materii prime și materiale. Satisfacerea acestor necesități sporite de materii prime a fost posibilă ca urmare a creșterii producției agricole, cît chimice, acțiunea în anul tate de23 000 tone în anul 1965 și 35 600 tone piei brute, față de 23 000 tone. După cum spuneam. Ministerul Industriei Ușoare și-a îndreptat atenția și spre găsirea altor surse de materii

și a dezvoltării industriei Organizîndu-se de contractare și 1968 s-a colectat 27 000 tone lină.mai bine achiziții, o canti- față de

IODUCȚIEI

Oameni 
din Cîmpia 
transilvană

reportai de Ștefan LUCA

... ce. m»i scurt timp o is
producție suplimentară. Să H Blexemplificăm : la țesătoria >Teleorman s-a dat în func- țiune o capacitate de 9 mi- Bw lioane mp țesături late de bumbac, deosebit de soliei- fefpgtate atît pentru consumul EhHbintern cît și la export. Ca urmare, ea a devenit o întreprindere importantă, modernă, cu o producție de țesături late de 4 ori mai mare decît în anul 1965. La „Porțelanul" din Cluj, capacitatea de producție a crescut de Ia 2 500 tone articole de porțelan menaj, mult căutate pe piață, la 4 000 tone, prin dotarea întreprinderii cu o linie nouă, modernă, de cel mai înalt nivel tehnic. întreprinderea de pielărie din Cluj, prin lucrări de dezvoltare, modernizare și reutilare, își mărește capacitatea de producție cu 5 milioane perechi încălțăminte, ajungînd la o producție zilnică de 20 000 perechi. Pe baza acestor dezvoltări. multe întreprinderi și secții se disting acum printr-o dotare tehnică de mare eficacitate.Atingerea ritmurilor înalte de creștere a producției industriei u-

și variat de utilaje tehnologice, cît și pentru a degreva balanța de plăți externe a țării, au fost luate măsuri pentru a produce în țară cea mai mare parte a utilajului necesar. S-a întărit în acest sens 
colaborarea cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, dar 
s-a pus accentul și pe dezvoltarea 
unei producții proprii de utilaje 
tehnologice în întreprinderile minis
terului nostru. Producția sectorului de utilaje din cadrul ministerului s-a dezvoltat într-un ritm puternic, în 1969 urmînd a se realiza 9 000 de tone, de 2,7 ori mai mult decît prevederile planului cincinal.

șoare, care să corespundă unei a- provizionări mai bune a populației 
cu produse industriale de larg con
sum, a necesitat însă construirea u- Jiui număr însemnat de unități noi.

Dacă în perioada 1961—1965 au fost 
realizate numai 5 întreprinderi, în 
actualul cincinal se construiesc 42 
unități. Dintre acestea, unele au și intrat în funcțiune. Este cazul „Tricolanei“-București, țesătoriei de mătase „Victoria“-Iași, al Fabricii de țesături groase de cînepă Negrești, Filaturii de bumbac Oltenița, Fabricii de sticlărie de amabalaj București. Alte obiective noi sînt în curs de construcție și urmează a fi date în exploatare. în anul 1969 va în
cepe producția la 10 întreprinderi 
noi, dintre care uncie vor fi cele

în pag. a lll-a

1969 - 
an hotăritor 

al 
cincinalului

ANGAJAMENTE PENTRU 
SPOIT””* «PATULUI 
ȘTIIN 
reb r

prime și în primul rînd spre cele chimice, înlocuitoare ale celor naturale. De altfel, aceasta este tendința și pe plan mondial. Ca urmare, a fost posibil ca an de an să crească ponderea fibrelor și firelor chimice. In 1968, ponderea fibrelor și firelor chimice din totalul consumului a crescut la 32,5 la sută, față de 26 la sută realizat în anul 1965. Aceasta înseamnă că, dacă ir. anul 1968 
ponderea fibrelor și firelor 
chimice ar fi rămas ace
eași ca și în anul 1965, ar 
fi trebuit să se consume in 
plus o cantitate de circa 
18 000 tone bumbac fibră, 
care ar fi necesitat uh Im
port suplimentar de mate
rii prime in valoare de 
80 000 000 lei valută. în a- nul 1969, ponderea fibrelor și • firelor chimice din consumul total se va mări la 36 la sută. Creșterea importantă a consumului de materii prime chimice exprimă sprijinul pe care l-a primit industria ușoară din partea Ministerului Industriei Chimice, care ne-a livrat cantități tot mai mari de fibre și fire chimice. Este știut că produsele in
dustriei ușoare sînt desti
nate întregii populații a 

trebuie 
cerințe 
de se- Deci,S

 țării și, de aceea,
să răspundă unor 
variate, în funcție 
zon, modă, vîrstă.

devine tot mai necesarădesfășurarea. în cadrul întreprinderilor. a unei ac- ........... tivități de creație bine or- ........ . ganizată, care să asigureproduselor calități estetice conform gustului și exigențelor cumpărătorilor. în prezent a- vem 170 unități de creație în care lucrează 750 creatori, din care circa 170 cu pregătire superioară. Concomitent. pentru a tine pasul cu moda. întreținem legături colaborare cu diferite case modă din alte țări pentru schimb de colecții și mostre privind noua linie a modei la _țesături, confecții și încălțăminte, 
tării muncii de 
tizează în cele 
produse în 1968,

de de
Rezultatul dezvol- 

creație se concre- 
72 000 sortimente 

față de 62 000

(Continuare în pag. a Il-a)
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Sînt unele nopți de iarnă cînd imaginea cîmpiei mă urmărește stăruitor. Văd drumurile ei înghețate, păduricile de salcîmi desfrunziți, pilcurile de sălcii cu trunchiuri chircite, îmbătrînite, printre crengile cărora se cerne tăcerea și, în zare, pe unde trece șoseaua de plopi cu coroanele ca fusul desenate în peniță. Acolo. afară, de-a lungul văilor, pe pantele domoale sau aspre ale dealurilor, viața pare s8 se fi retras în adînc. O bănuiești, mocnind, ca jăraticul în vatră, în rădăcini, sub nămeți, o știi neînvinsă în peria de-un verde naiv a holdelor semănate toamna. Omul e o apariție singuratică, întîmplă- toare în peisajul încremenit.E o imagine de altădată, aleasă de apele grele ale memoriei, din vacanțele de iarnă, iarna fiind anotimpul tăcerii, al retragerii satului în găoace, anotimp al nemișcării. Satul hiberna, cu pulsul încetinit, la temperaturi coborîte, în lunile lungi, copleșit de zăpadă, de viscol, pînă primăvara. Omul se mulțumea să tragă o cărare spre grajd, alta către fîntînă ; un itinerar abreviat la extrem. Finul, rînitul în grajd, adăpatul, mulsul, apoi o țigară și-o vorbă schimbată cu vecinul, atît.Se spune acum despre iarnă că a -devenit un anotimp febril. Sătul nu "se mai retrage în găoace, amorțit, cu respirația încetinită. Alte dimensiuni, altă personalitate si-a conturat acest răstimp de somn al naturii. Satele de pe întinsul cîmpiei transilvane au intrat și ele în aceste dimensiuni, ale epocii socialiste, iar anotimpul are o cu totul nouă configurație. E bine Sa amintim aici, pentru cei care nu cunosc cîmpia de altădată (ca și pentru cei care n-au reîntîlnit-o de mult) că iarna o lua în stăpînire cu o cruzime nemărginită, comparabilă cu neîndurarea șesurilor dunărene, a imenselor pustietăți cutreierate de viforniță.Rătăceam, sînt două decenii de-a- tunci. pe drumurile înghețate ale cîmpiei dintre Reghin. Rîciu, Luduș, Sărmaș, Bistrița. Se înființau, în acel timp, cele dintîi. cămine culturale și se inventariau sumarele înzestrări ale primelor biblioteci rurale, înțelegînd că de astă dată — în amplul flux al acțiunilor de culturalizare inițiate de puterea populară — se aliniau toate satele cîmpiei. Măr

turisesc, acum, că lucrînd eu însumi, ca activist cultural, cu mijloacele incipiente cu care eram înzestrați, nu-mi făceam deosebit de viorii iluzii. Consideram că acțiunea va cere durată, răbdare fără metamorfoze uluitoare — deși vîrsta noastră pleda în favoarea acestor metamorfoze. înființam așadar cămine culturale, inventariam o sută sau două de cărți, plimbam două caravane cinematografice spre disperarea șoferilor siliți să treacă probe mult mai dificile decît cele la care-i supunea examenul de șofer. Astfel am cunoscut sate și comune de cîmpie : Băla, cuibărită departe de orice drum de acces normal, Socolul, Logigul, Baida, Șăulia, Grebenișul, și ele în așa fel așezate, îneît părea intenționată, gîndită, izolarea lor de restul lumii.M-am întors din primul meu drum cu un reportaj. Un reportaj despre învățător și vocația lui. Intîl- nisem un învățător — primul din seria cu care aveam apoi să fac cu- rînd cunoștință — un om. și s-a declanșat acel resort care m-a învățat să accept și metamorfoze u- luitoare. Mi se demonstrase că e posibil, că se poate trece de margini. că îndrăzneala alături de tenacitate și nesfîrșită înțelegere a cîmpiei pot aduce cu ele mari prefaceri în conștiința oamenilor. Am să-i rămîn îndatorat bătrînului învățător din Maiorești, Iui Iustin Handrea pentru ce m-a învățat în iarna aceea. în ziua aceea. Termenii pe care cu atîta ușurință îi foloseam (vocație, chemare, dăruire, devotament) mi s-au părut de atunci începînd valori cărora se cuvine să le acordăm o severă atenție. Omul se dedicase satului său (în virtutea chemării sale) și nu șovăise, nu se încovoiase sub greutăți. Imagina- ți-vă un om considerat ..anormal'' pentru că, în acele vremuri trecute, își cheltuia din banii lui pentru cămin cultural, pentru muzeu școlar, pentru introducerea cornilor fructiferi (plantați cu mîna lui), pentru mici biblioteci la stî- nă. pentru popularizarea albinăritu- lui. a alimentației raționale, sănătoase (cursuri de gospodărie), nen-
(Continuare în pag. a III-a)

SENTIMENTUL TONIC
AL CONTOPIRII
CU DESTINELE

PATRIEI
Horia LOVINESCU

Pentru inteligența u- mană istoria a constituit din totdeauna un fascinant obiect de meditații. Nevoia depășirii clipei prezente prin proiectarea în trecut și viitor este, una din cele mai esențiale trăsături ale ființei omenești, care are oroare de precaritate. Sub acest aspect, istoria nu mai e doar o disciplină mai mult sau mai puțin științifică, rezervată erudiților și oamenilor politici, ci o aventură spirituală a fiecărui om în parte.Pentru o sumedenie de motive, epoca noastră, acest tulburător secol XX. care reprezintă fără îndoială o răscruce capitală în călătoria caravanei u- mane, a făcut ca aven- aceasta perso- să ia proporțiile experiențe colec- vitale, copleșitoa-

de dispariția credinței în forțe supranaturale s-a instalat o putere nouă, pe care miliarde de oameni o simt ca pe o imensă prezență activă, enigmatică și hotărîtoare.A trecut de mult timpul cînd cititorii lui Plutarh căutau în istorie lecții și modele, cînd ascultătorii lui Bossuet descifrau în rumoarea ei glasul divinității, cînd spiritele romantice o gîndeau ca pe o docilă materie plastică în mîinile geniului eroic. Filozofia marxistă, stabilind legile de dezvoltare ale
opinii

Pe șantierul noii 

rafinării din Pitești
Se apropie de sfîrșit construcția noii rafinării din Pitești, a cărei capacitate anuală de prelucrare va fi de 3 000 000 tone de țiței. In prezent se execută lucrările de montaj ale secțiilor de distilare

atmosferică, desalinare electrică și ale parcurilor de rezervoare. Turnurile de răcire ale noii rafinării dețin un record de înălțime, față de instalațiile similare din tară : 65 metri. Se prevede ca rafinăria.

ale cărei utilaje sînt produse la uzinele „23 August", „Vulcan" din București și la Uzinele „Independența" din Sibiu, să fie pusă în funcțiune în primul trimestru al acestui an.
O I H H

Neanticipată la dimensiunile impresionante pe care le-a 
realizat în doar cîteva zeci de ore, primită la început cu 
exuberanța îngăduită de simbolul de belșug pe care-l pre
vestea („semne bune anul are") zăpada abundentă care 
a căzut mai ales în Muntenia, Oltenia și sudul 
Moldovei poate crea o seamă de impedimente desfășurării 
normale a circulației rutiere și de cale ferată, aprovizio
nării populației, activității economice în general.

Comunicației laconic publicat in presa de ieri informa 
asupra faptului că organele de specialitate ale Ministeru
lui Căilor Ferate, Ministerului Transporturilor Auto, Navale 
și Aeriene, Consiliului popular al municipiului București și 
consiliilor populare a numeroase județe au luat măsuri 
pentru desfășurarea unor largi acțiuni de deszăpezire, pen
tru asigurarea desfășurării normale a activității în aceste condiții climatice deosebite. Reporterii noștri au consem
nat — atît în cadrul unor convorbiri avute la comanda
mentele special organizate pe lingă consiliile populare, 
cît și prin prezența pe străzile Capitalei sau ale altor orașe 
din țară — eforturile ce se fac de către organele locale 

de populație pentru asigurarea condițiilor necesare des
fășurării normale a transportului în comun, unei bune 
aprovizionări, funcționării în condiții corespunzătoare a 
tuturor unităților destinate deservirii populației.

„Asaltul neîntrerupt împotriva zăpezii" este dirijat în 
cele mai multe cazuri cu pricepere și energie. Efort cu 
atît mai necesar, cu cît serviciul meteorologic anunță 
continuarea valului de ninsoare, care, de altfel, s-a întins 
peste o bună parte a Europei.

Să consemnăm, deci, că: în Capitală și în numeroase 
alte așezări, pe porțile uzinelor au intrat la oră fixă mun
citorii, asigurînd desfășurarea normală a lucrului; spre 
întreprinderile țării s-au îndreptat sute de vagoane încăr
cate cu materie primă; rețeaua comercială — cu toate 
greutățile create de întroienirea unor drumuri de acces — 
satisface în mare măsură cerințele populației. Să consem- 

j—

ÎN CAPITALĂLa prima oră a dimineții de ieri, membrii Comandamentului Capitalei. împreună cu conducerile comandamentelor pe sectoare, s-au întîlnit din nou pentru a a- naliza în ce măsură s-au realizat sarcinile stabilite.Pe cuprinsul orașului lu

crează din plin toate utilajele de deszăpezire existente. Se fac eforturi pentru folosirea utilajelor la capacitatea normală, stabilindu-se o ordine de prioritate pentru rezolvarea următoarelor o- biective : descongestionarea arterelor principale și mai ales a nodurilor de circulație : a arterelor prin care

se înlesnește desfășurarea normală a aprovizionării, a căilor de comunicație către întreprinderi, instituții sanitare. comerciale, fabrici de produse alimentare etc. : a- sigurarea legăturii cu arterele de penetrație în oraș și punctele exterioare de a- provizionare.
(Continuare în pag. a II-a)
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tive,re prin intensitatea ei.In orice loc s-ar afla pe glob, omul modern a devenit centrul unei inextricabile plase de relații. Un glonte tras în Vietnam poate aduce insomnii într-un a- nonim cămin american, dar trezește în a- celași timp reacții în lanț în nenumărate conștiințe aflate la mii de kilometri depărtare. Luînd zilnic cunoștință de un număr enorm de „fapte", mai multe decît aflau bunicii noștri într-o viață întreagă, omul de azi știe — cu conștiința că există probabilitatea ca aceste fapte să-l privească oricînd di- ' rect, personal — ■‘ riu numai ceea ce se în- tîmplă pe întreaga scoarță a pămîntului, dar și, în sensul cel mai propriu al expresiei, „cîte în lună și în stele".De fapt, putem spune că dacă istoria e o disciplină străveche, sentimentul istoriei e un fenomen oarecum recent. In vidul lăsat

al isto- marxiș- liberta- omului
societății, a pus în lumină existența mecanismului uriaș riei. Dar dacă tii înțeleg că tea reală aconstă în acceptarea și adaptarea la necesitatea istorică, în scopul folosirii ei maxime în slujba omului, dacă ei se pot socoti „alături" de istorie, pentru alți oameni, pentru societăți întregi, istoria a luat chipul orb și amenințător al soartei. Există astăzi incontestabil în. lume un sentiment „panic" al istoriei și o parte din literatura și 

rr artele occidentale s-au făcut deseori în ultima vreme propagatorii lui. în societatea socialistă, durata fiecăruia nu se mai pierde ca într-un ocean necunoscut în durata colectivității, ci se inserează lucid în desfășurarea istorică a a- cestei colectivități, jalonată de repere precise : planuri anuale

sau pe mai mulți ani, planuri de perspectivă, etapele succesive ale construcției socialismului, principiile unei ' politici externe ferme etc., etc. »Cunoașterea și înțelegerea științifică a trecutului, ca și pregătirea minuțioasă a viitorului^ care nu ne mai înfățișează un obraz în întregime e- nigmatic, fac ca pre- • zentul să se articuleze solid în istorie, să nu ■. mai aibă caracterul de clipă fragilă și fugace, ci o stabilitate și o pondere care-i amplifică dimensiunile. E un prezent dilatat, a- proape spațializat. De-, aceea avem într-o măsură necunoscută îna< inte sentimentul de a trăi o „epocă" șt nu de la zi la zi. A ști că implacabila desfășurare a istoriei, potrivit legilor ei, duce la’ 'o lume nouă eliberată de exploatare, de dezastre economice și sociale, lume la a cărei temelie se adaugă, neștiut dar zilnic, stropul tău ■ de strădanie, constituie o mare raia.Pentru ca tul istoriei cu adevărat reconfortant în primul rînd de participarea efectivă, directă, a popor la treburilor nomen pe orația socialistă promovată la noi de partid cu atîta perseverență îl „ lărgește și adîncește mereu ; e nevoie în al doilea rînd de acea comuniune intimă, de acea solidaritate emoțională, plenară a omului cu istoria și care nu poate izvorî decît din conștiința că actele lui se însumează organic în destinul istoric propriu, profund propriu, poporului face parte.

forță mo-sentimen- să devină activ și 
e nevoie

întregului conducerea statului, fe- care demo-

Controverse generate

monetare occidentale
dr. N. S. STĂNESCU

Devine din ce în ce mai limpede că sistemul monetar interoccidental este grav bolnav și că trebuie să sufere profunde schimbări pentru a putea funcționa în continuare. De aceea, cu o insistentă crescîndă. se pledează pentru organizarea unei conferințe monetare internaționale, un nou Bretton Woods, care să stabilească principiile fundamentale ale relațiilor monetare în așa fel îneît anomaliile constatate în momentul de față să fie evitate. Desigur, o asemenea conferință monetară nu poate fi organizată înainte ca în S.U.A. administrația Nixon să intre în exercițiul tuturor atributelor puterii politice și economice. Căci, e limpede pentru toți experții și observatorii că hdtărîrile legate de reforma sistemului monetar sînt atît de ordin economico-financiar, cît. mai ales, de ordin politic. Acuitatea problemei reiese și din referirile la necesitatea unei revizuiri a acestui sistem cuprinse în mesajele de Anul

Nou ale unor conducători de state... șt guverne din Occident.în contextul interoccidental al unei evoluții tot mai dificile a situației monezilor-cheie. planurile de reformare a sistemului monetar se înmulțesc, fiecare dintre ele pornind de la anumite laturi ale evoluției — financiare postbelice a lumii occidentale. Unele privesc problema a- sanării sistemului monetar ca o chestiune ce nu poate fi rezolvată prin paleative dictate de situațiile conjuncturale nefavorabile și au în vedere schimbări radicale ale mecanismelor monetare. Altele, dimpotrivă. socotesc că sistemul în ansamblul lui este bun. dar că tre» buie să 1 se aducă anumite corective pentru ca să-și poată îndebijni în continuare funcțiile în circuitiH mondial de valori materiale si' spirituale.
(Continuare în pag, a IV-a) \
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forței

O Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 
20,30.
• Astă-seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45 ; BUCUREȘTI - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, MODERN - 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45.
a Urletul lupilor : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR - 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
o Profesioniștii : FESTIVAL — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Aventurile lui Tom Sawyer : VIC
TORIA - 9 . 11,15 ; 13.45 ; 15,45 ; 18.15 ;
20.30.
o Moartea lui Joe Indianul : REPUBLI
CA — 9,30 ; 11.45 : 14 ; 16,15 ; 18.30 ;
20,45.
• Aventurile lui Tom Sawyer și Moar
tea Iul Joe Indianul : FLAMURA — 9 ;10 qr> . ia • iq

• Aventura: CENTRAL - 8,30; 11;
13.30.
o Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 ; 21. 
O Să rîdem cu Pat și Patachon : CINE
MATECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30. 
0 întoarcerea vrăjitorului : LUMINA —
8.45 — 16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
o O sută unu dalmațieni : DOINA — 
9 ; 10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• Mondo-cane : TIMPURI NOI — 
0—21 în continuare.
O Made în Italy : EXCELSIOR - 8.45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
A Orașul magic : GRIVITA^r- 9 ; 11 ; 
13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

cmema
O Operațiunea San Gennaro: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
• Samuraiul : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Judoka, agent secret : DACIA —
8.30 — 16,30 în continuare ; 18,45 ; 21. 
O Columna (ambele serii) : BUCEGI —
9.30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30. FLOREASCA —
11.30 ; 14,30 ; 17,15 ; 20. MIORIȚA —
9.30 : 12,30 ; 16,30 ; 19,30.

O Program pentru copii : FLOREASCA
— 9.
O Oliver Twist : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O Tarzan, omul-malmuță șl Fiul lui 
Tarzan : UNIREA — 15,30 ; 19.
O Fiul lui Tarzan : PROGRESUL —
10.30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
O Winnetou (seria a IlI-a) : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O Blestemul rubinului negru : DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,45 ; 20.
o Hombre : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;
20.30, MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
O Ziua în care vin peștii : CIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR — 15.30 ; 
18 ; 20,30, RAI-IOVA - 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Duelul lung : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Lustragiul : PACEA — 15,30 ; 18 ;
20,15.
O Trei copil „minune" : CRlNGAȘI —
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Prințesa : VOLGA — 9—16 în conti
nuare ; 18.15 ; 20,30.
o Căderea imperiului roman : VIITO
RUL — 10 ; 15,30 ; 19.
O Vară fierbinte : MELODIA — 9 ; 
11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Planeta maimuțelor : MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30.

Organele de miliție din huși au confiscat de la un culant 453 kg ceapă pe au încredințat-o în custodiegestionarei Hana Mendel, de la un chioșc de legume și fructe. Pînă aici toate bune ! Atît doar că în procesul verbal de custodie s-a specificat că gestionara n-are voie să vîndă ceapa pînă la elucidarea cazului. Cum cercetările au durat, ceapa, (mintoasă că e ..sechestrată" în depozit) s-a stricat, impută gestionarei, dreptate, aceasta tească : ceapa bază de... proces tească vinovatul
Acum i sePe bună refuză să plă- s-a stricat pe verbal Să plă- Adică... pro-cesul verbal. Sau dacă n-are bani cei ce l-au întocmit. Că l-au întocmit așa de bine. îneît nu face nici cît o ceapă degerată.

întreprinderea pentru industrializarea. laptelui din Galați fabrică si desface populației, pe timpul verii. înghețată De la 15 noiembrie înghețata nu mai figurează în programul de producție. Nu totuși, o se păstra Tiglina I. Gălătenii gheata împotriva... înghețului. Am fost informați că a uitat-o funcționînd vînzătoarea Vasi- lica Marin. Aparatul consumă 12 kw zilnic (fără să mai socotim uzura instalației). Cînd vezi atîta risipă, cum să nu te prindă.. frigurile ?

mai avea căutare. Si, tonetă-frigider. unde înghețata, situată în funcționează și acum, spun că ar proteja

tură..,/ u

La cazanul nr. 5 al termocen
tralei din. Fîntînele. în urma u- 
nor variații de presiune a ga
zului metan, s-au ivit defecțiuni 
în focarul cazanului și s-au spart 
niște vizori prin care au țîșnit 
flăcări. în mod normal, pentru 
remedierea defecțiunii, cazanul 
trebuia oprit circa o oră și ju
mătate. în acest moment de cum
pănă. mai multi oameni, prin
tre care Aurel Tîntăreanu, Bela 
Varga, Ladislau Kovăcs, Visalon 
Cerghizan, s-au oferit să reme
dieze defecțiunile, chiar în tim
pul funcționării cazanului, la 
temperaturi înalte. Muncind cu 
dăruire, echipa condusă de ing. 
Florea Petre directorul între
prinderii, a normalizat funcțio
narea cazanului, fără a-l opri. 
S-au prevenit astfel însemnate 
pierderi de energie electrică.

(Urmare din pag. I)

partid pentru dezvoltarea agriculturii județului.— Acțiunile pe care le preconizăm, a spus tov. Bordea, sînt în bună măsură continuarea și dezvoltarea celor întreprinse în ultimul an. Iată, de pildă, amplele lucrări de hidroameliorații. Prin acțiuni coordonate, comitetele comunale de partid își vor verifica capacitatea organizatorică, forța de mobilizare în inițierea unor lucrări de întrajutorare inter-cooperatistă, cum ar fi cele ce urmăresc mai buna folosire a 40 000 ha teren supuse inundațiilor și excesului de umiditate. în ce privește cooperativele agricole de producție din zona de deal, încă de la începutul anului vom orienta conducerile C.A.P., specialiștii, comitetele de partid să pună în centrul preocupărilor dezvoltarea culturilor intensive, amplasarea lor în terenurile cele mai corespunzătoare. Mă refer în principal la pășunile noastre care favorizează creșterea oilor și a tineretului bovin pentru îngrășare, dezvoltarea culturii plantelor tehnice, în special a inului, plantarea dealurilor cu vită de vie ș.a.

Reflectam asupra unor însemnări făcute dețene vitatea partid.trase de o informație apărută în ziar : răspunsul organizației județene de partid la chemarea la întrecere adresată de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș.Dispuneam de un bogat material documentar, de orientare. Pe de-o parte, indicațiile extrem de clare și precise cuprinse în cuvîntările secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., la întîlnirea conducerii de partid cu președinți ai cooperativelor agricole și ai uniunilor cooperatiste județene în care se arată că criteriul funda
mental de apreciere a muncii de 
partid Ia sate îl constituie în ultimă 
instanță rezultatele obținute în dez
voltarea producției, în întărirea coo
perativelor agricole ; îmi erau apoi cunoscute aprecierile conferinței județene de partid Arad privind necesitatea perfecționării continue a stilului muncii comitetelor comunale de partid, astfel ca ele să pună în centrul activității problemele vitale ale satului de astăzi, problemele vitale ale întăririi puterii economice și organizatorice a cooperativelor agricole de producție; cunoșteam, de asemenea. angajamentele luate în cadrul întrecerii care constituie un program concentrat de activitate cu obiective clar conturate.Așadar, sarcinile fiind limpede precizate, se naște în mod îndreptățit întrebarea dacă atenția comitetelor 
comunale de partid este ferm în
dreptată spre problemele fundamentale ale 
în 
te. 
nește ? ne-am măsurile pe care comitetul de partid intenționează să prindă spre a determina comitetele comunale de partid, organizațiile de partid din cooperativele agricole de producție să-și îndeplinească în cele mai bune condiții atribuțiile ce le revin în acțiunea pentru o agricultură intensivă multilaterală, caracterizată printr-un înalt randament. Pentru a obține răspuns Ia aceste întrebări, m-am adresat tovarășilor 
Gheorghe Bîrsănescu, Dumitru Bor- 
dea si Stefan Mocuta. s<*cretir’ ai 
Comitetului județean Arad al P.C.R.■ — Este evident că premisa reali-

i zării sporurilor cantitative de 'pro
ducție agricolă, așa cum sînt ele prevăzute în angajamentul luat, o constituie îmbunătățirea calitativă a 
activității C.A.P. sub toate aspectele, trecerea la un stadiu superior a muncii de conducere, de organizare, în vederea creșterii cointeresării materiale, dezvoltării proprietății obștești — începe discuția tovarășul D. 
Bordea. Este limpede pentru oricine că menirea de a descătușa forțele creatoare ale țărănimii, energia membrilor cooperatori, revine organizațiilor noastre de la sate. Aceasta presupune capacitatea fiecărei organizații de partid de a declanșa în cooperativele agricole inițiative valoroase, de a promova și sprijini tot ce este înaintat.— Ce factori condiționează exercitarea acestui rol de către organizațiile de partid sătești ?— Nu numai la nivelul comitetelor comunale de partid, dar și la comitetul județean este vorba, în primul rînd, de competenta cu care fiecare organizație, fiecare activist își desfășoară munca — este de părere tovarășul Gh. Bîrsănescu. tn agricultură. ca de altfel in toate sectoarele activității, munca de partid trebuie să se bazeze astăzi mai mult ca ori- cînd pe cunoașterea temeinică a realităților, a cerințelor obiective, pe studiul aprofundat al situației din fiecare unitate și sector în parte, pe capacitatea de a adopta soluții care să asigure progresul activității.- Tocmai prin competenta actului de conducere — intervine discuție tovarășul Ș. Mocuța

la conferința organizației jude partid Arad privind acti- comitetelor comunale de cînd privirile mi-au fost a-
prin creșterea bilizare a organizațiilor de tid trebuie înlăturate reziduurile mentalității care consideră că în a- gi’icultură se mai poate desfășura o activitate „globală", „în mare", re- zumîndu-se la lozinci, la generalități și fraze goale.Lucruri desigur adevărate. Mi s-a părut totuși necesar să revin asupra întrebării anterioare și anume în ce fel vor fi îndeplinite în anul 1969 sarcinile din agricultură, ce intenționează să întreprindă în acest scop comitetul județean de partid ? Este to.ași ferm îndreptată atenția comitetelor comunale spre problemele esențiale ale producției agricole ? Cum vor fi orientate, ajutate ele să-și grupeze forțele și să acționeze energic în acest domeniu hotărîtor pentru prosperitatea satului tîndu-se situațiile țelor în activități tante, colaterale urmărit ?— Agricultura, toți cel ce lucrează în acest sector au fost supuși anul trecut unui examen exigent, deosebit de greu, desfășurat în condițiile secetei — își spune părerea tovarășul Bordea. Ne este clar acum că tocmai în condițiile cele mai grele, mai deosebite se dă examenul cel mai edificator în care se poate verifica din plin competența, energia, spiritul organizatoric al cadrelor noastre. Din gama foarte diferențiată de situații care au fost create noi urmă-

contemporan, evi- de risipire a formai puțin impor- scopului principal

ce 
<ie

producției
fel vor fi ele 

la ce premise 
Punîndu-ne aceste 
gîndit. în primul

agricole, cum, 
îndeplinise nnr- întrebări rînd, la județean Ie între-

cule, rugîndu-i să-și reducă deplasă
rile pe căile publice la strictul ne
cesar, mai ales în următoarele 2-3 
zile, timp în care operațiunile de de
gajare a zăpezii vor continua cu 
maximum de efori. De asemenea, 
aș solicita posesorii de autoturisme 
să folosească, parțial, pentru garare 
trotuarele, îneît utilajele și lucrătorii 
care participă la deszăpezire să poată 
acționa mai eficient la descongestio
narea părților carosabile. I-aș mai 
ruga pe cetățenii Capitalei ca în de
plasările lor de acasă Ia serviciu 
să-și asigure o rezervă de timp pen
tru a se evita aglomerațiile din ve
hicule, inevitabile într-o asemenea 
situație".Fără a minimaliza cu ceva eforturile ce se depun, socotim totuși util să notăm că în drumul nostru spre sediul principal al I.T.B. am observat trenuri întregi de tramvaie blocate, pe liniile 3, 4. 20, 26 etc., autobuze de pe liniile 37, 31, 34 imobilizate aștep- tînd depanarea. Numai pe strada Știrbei Vodă, la ora 10 dimineața am putut număra 12 autobuze de pe liniile 36, 37, 74 în pană ; în zona Cotroceni—Șoseaua Panduri numeroase alte troleibuze blocate (privitor la troleibuze, cunoscută fiind „sensibilitatea" lor la drumurile de iarnă, poate ar fi bine ca unele trasee mai mult solicitate — ca de pildă, cel care face legătura între Gara de Nord și Gara Băneasa — să fie dublate cu autobuze). în concluzie, este bine că vehiculele din parcul de transport în comun au ieșit în proporție de sută la sută din garaje, dar excelent ar fi să se ia cele mai corespunzătoare măsuri ca ele să-și îndeplinească menirea, adică să 
circule.

dea prima zăpadă am avut ședințe de 
lucru cu directorii de întreprinderi, 
cu deputății, cu asociațiile de loca
tari. Am explicat că este în interesul 
fiecăruia să contribuie la o eventuală 
deszăpezire. Și totul a fost organizat 
din timp. Practic am acordat și acor
dăm, ca și în alți ani, prioritate stră- 
zilor-cheie, cu circulație mare, cu le
gături multe, intersecțiilor, centrelor 
comerciale, depozitelor alimentare. 
Teritoriul sectorului este împărțit pe 
„arii". De fiecare răspunde un sa
lariat al consiliului. El face la ne
voie legătura între comandamentul 
pentru deszăpezire și comitetele de 
cetățeni, asociațiile de locatari etc. 
Pe de altă parte, grupuri de salariați 
de specialitate ai consiliului, împre
ună cu reprezentanți ai organizațiilor 
economice și instituțiilor, răspund de 
aprovizionarea populației cu alimente 
și alte produse, de asigurarea asisten
ței sanitare, de înlăturarea eventua
lelor stricăciuni care s-ar ivi la in
stalațiile fondului locativ...".După cum reiese și din declarația de mai sus, cetățenii, răspunzînd la apelul deputaților, asociațiilor de locatari, participă în număr mare la curățirea zăpezii. Cu toate acestea, pe multe străzi centrale (cum ar fi porțiunea din fața Universității) cît și din cartiere se circulă' încă anevoie. De aceea, este necesar ca în continuare să se aibă în vedere curățirea trotuarelor, a rigolelor, cum și a acoperișurilor, spre a eventualele deteriorări și chiar dente. \

Măsuri deosebite s-au luat și în domeniul comerțului. Toate centrele de pîine dețineau în stoc, ieri dimineață, o cantitate de pîine care a asigurat cerințele din primele ore ale zilei. în plus, s-au fabricat ieri noapte și livrat pînă la amiază 500 tone de pîine albă, intermediară și specialități, îneît toate centrele sînt în măsură să satisfacă cerințele populației.La Direcția comercială a Capitalei am fost informați că în toate unitățile alimentare de pe cuprinsul orașului sînt asigurate stocuri de mărfuri de primă necesitate — făină, zahăr, ulei. orez, paste făinoase. conserve de legume si fructe săpun etc. — ce pot asigura o aprovizionare normală ne o perioadă de cel puțin 3 săotămîni. ur- mînd ca stocurile să fie recomple- tate din depozite. La fel. sînt condiții pentru a se asigura o aprovizionare corespunzătoare cu carne. Măsuri asemănătoare au fost luate și în celelalte orașe ale tării.în cursul zilei de ieri s-a constatat însă că în unitățile de legume și fructe s-au cantităti
— îndatoriri de mare răspundere revin în această privință comitetelor comunale de partid — preia ștafeta discuției tovarășul Bîrsănescu. în urma aplicării noii structuri organizatorice a organizațiilor de partid, avem în agricultură organizații mai puternice, birouri cu autoritate și experiență. Unei structuri organizatorice favorabile trebuie însă să-i corespundă metode de muncă adecvate care să deschidă cale liberă afirmării inițiativei și spiritului de răspundere. Să nu se mai aștepte cu brațele încrucișate soluții, indicații, instrucțiuni de la județ, ci fiecare să judece cu propriul cap și pe propria sa răspundere ce este de făcut, acționînd în același timp hotărît.Am reținut din discuția purtată că se intenționează activizarea fiecărui membru al comitetului județean de partid și, în plus, a activelor obștești ale comitetelor comunale de partid întrucît, singuri, activiștii de partid salariați nu vor putea cuprinde cîm- pul vast de acțiune pe care-1 reprezintă agricultura județului. în unele cazuri problemele muncii de partid sînt concentrate și rezolvate la reședința de comună, viața satului și evenimentele ei fiind plasate nejustificat la periferia preocupărilor.— Folosind mai bine aparatul salariat, trebuie să ne bazăm în mai mare măsură — opina tovarășul • Mocuța j-rv pe activul .obștesc jd,, co-. mitetelQj comunale de paradi săi- faj, cern ca‘activitatea acestor'comisii sa" nu se desfășoare la voia întîmplării, ci organizat, planificat, cu obiective clare. Tocmai de aceea ne-am propus să dezbatem hotărîrea conferinței județene și propunerile care au completat-o în adunările generale ale comuniștilor, spre a le asigura astfel cunoașterea temeinică și aplicarea lor riguroasă.— Sincer fiind, trebuie că pînă acum n-am aflat

pus în vînzare insuficiente de cartofi, deșistocurile existente în silozuri nujustifică prin nimic o asemenea si-tuatie.Măsuri deosebite au fost luate șipentru asigurarea unei. cît mai o- pre- evita aceioerativp asistente sanitare a populației. în zilele de 4 și 5 ianuarie, toate dispensarele, policlinicile si spitalele din București vor lucra după programul obișnu’t al zilelor de lucru. La toate policlinicile principale ale sectoarelor, la adulți'' și, respectiv, funcționa gărzi de zi si același timp, spitalele de dublat gărzile, pentru a condiții cît mai bune consultațiile și internările.în aceste condiții, cînd toate unitățile medico-sanitare stau la dispoziția populației cu un efectiv sporit de cadre medicale si medii, este firesc cp, apelul populației la serviciile Salvării și asistentei medicale la domiciliu să se facă numai în cazurile urgente, deoarece deocamdată parcul de mașini nu poate fi folosit integral, pînă la descongestionarea de zăpadă ă' tuturor arterelor limi- tîndu-și activitatea 1 k.cu dutylu”'dTfe'f-’Stitial.

CALE LIBERĂ PE DRUM 
NAȚIONALE

rim să tragem concluziile cele mai corespunzătoare pentru a ști ce a- nume avem de făcut în viitor, aceasta cu atît mai mult cu cît examenul de care am amintit a fost trecut cu note diferite de unitățile agricole cooperatiste din județul nostru. Cu toate progresele realizate, considerăm că producțiile obținute sînt încă inferioare posibilităților existente. Este semnificativ de altfel că u- nele întreprinderi agricole de stat au realizat o producție aproape dublă față de cea a C.A.P. Totodată, unele cooperative agricole de producție, ca acelea din Semlac, Seitin. ca să amintesc doar două dintre ale, deși au avut condiții față de celede, departe tn urma acestora care au recoltat peste 4 000 kg,, grîu la hectar., Mă voi referi și la situația din legumicultura. în ultimii doi ani, în partea de vest a județului, legumicultura — în sere, solare, in cimp — a cunoscut o puternică dezvoltare. Problema pe care și-au pus-o la un moment dat unii tovarăși din comisia economică a comitetului comunal de partid Curtici a fost de a cerceta, in temeiul unor studii făcute în trei cooperative din raza comunei, care din plantele intensive cultivate au eficiența cea mai mare. Ce este mai rentabil — s-au întrebat ei - să cultivăm roșiile în solarii, în sere sau în cimp ? Cît de chibzuite au fost concluziile la care au ajuns și pe care le-au aplicat se vede și din faptul că C.A.P. Dorobanți a realizat peste 12 milioane lei venituri din legumicultura. în timp ce altele...Cum foarte bine se vede, secretul acestor producții foarte diferențiate de la o cooperativă agricolă la alta nu constă deeît în spiritul sănătos de lucru, în înțelepciunea organizatorică și hărnicia cu care au muncit unii pămîntul atît de darnic, de fertil al Aradului și în defecțiunile mai vechi organizatorice, de conducere, datorate incompetenței care au ieșit de această dată mai bine la iveală în alte locuri. Firește, primele care sînt chemate să reflecteze asupra semnificației acestor deosebiri Sînt tocmai comitetele comunale de partid. Aceste exemple demonstrează apoi sugestiv marile posibilități ale agriculturii județului. Dar de la identificarea pînă la valorificarea acestor resurse este o distanță lungă... De aci răspunderea ce revine județean și comitetelor

similare de climă și sol din Nădlac. Macea, sînt

sn"*'île de copii vor noapte. în eonii si-au asigura în ...Șl LA MINISTERUL CĂILOR
' FERATEGara de Nord continuă să fie. în ciuda timpului nefavorabil, punctul cel mai aglomerat al orașului. Călătoriile proiectate cu ocazia zilelor de sărbătoare nu au fost contramandate, ci doar amînate din cauza întîrzierii trenurilor, atît la plecare cît și la sosire. Unele trenuri de pe anumite trasee au fost chiar anulate. Care este 

situația ? Mersul trenurilor va fi a- 
feptat în continuare ?la autosanitarele Căi]or<Uer.ale.,Tpv.arasul director ge- -l-' ' ” " ■ ‘'■?-n.eii‘âl"jNlCODAEV.^EDERT, ne Wfîe"

comitetului comunale de
la 
la 
la

Sâ nu vă

totalul de 
circulație — 
loc in orașe, 
comunelor și

Atenție

(Urmare din pag. I)

v

■a

însemnate

la ca re
preconizase in cincinal

ca și 
Dacă
Iei

realizării acestor sar- din cartea noastră, a

o acope- necesa- pri-

XIGENȚE

cele in- 
în a- 

cheltuieli

Am selectat pentru conducă
torii auto cîteva cifre semnifi
cative. în primele 11 luni ale a- 
nului 
4 556
40
33
27 
La

trecut din 
accidente de 
sută au avut 
sută în raza
sută in afara localităților, 

aproximativ 2,9 accidente s-a 
înregistrat un deces. Menționăm 
că 4 032 cazuri s-au soldat cu ră
niri grave. Un bilanț îngrijoră
tor. Repetăm apelul la respecta
rea legilor de circulație.

în anul 1968, la fabrica de 
garete din Timișoara s-au rebu- 
tat 8 245 000 țigări ce se găsesc 
depuse în 720 de saci. Toleran
tele (foarte mari), la normele de 
consum planificate, au permis a- 
coperirea acestor rebuturi. Așa 
că n-ar fi mare lucru să-i au
zim lăudîndu-se că au făcut și 
economii. Și au făcut. Nu au 
înregistrat în nici o evidență pa
gubele produse. Ceea ce ne face 
să credem că n-ar fi rău să se 
pună un filtru normelor de con
sum. Dacă se poate unul eco
nomic.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
.Scînîeii

anul 1965. Mai mult de jumătate din sortimentele destinate fondului Dietei se reînnoiesc în fiecare an. în scopul cunoașterii mai bune a cerințelor de consum ale populației s-a întărit colaborarea cu Ministerul Comerțului Interior și s-au înființat oe lîngă principalele fabrici de confecții si de încălțăminte magazine de prezentare si desfacere proprii.Ca un corolar al tuturor acestor măsuri, cît și al altora, an de an a crescut producția industriei ușoare.
In anul 1968 s-a realizat, compara

tiv cu anul 1965, a creștere a pro
ducției globale fle peste 10 Ia sută, 
față de 26.8 la sută prevăzut în cin
cinal. Aceasta înseamnă că în pe
rioada 1966—1968 s-a realizat în in
dustria ușoară, în plus față de preve
derile cincinalului, o producție su
plimentară de 6,7 miliarde lei. din 
care 3,2 miliarde Iei numai în anul 
1968. Corespunzător celor 3,2 miliarde lei s-au produs în plus, pesteprevederile cincinalului pe anul 1968, 29 milioane mp țesături.2,4 milioane bucăți tricotaje, 2 milioane perechi ciorapi, confecții în valoare de 830 milioane lei. 5 milioane perechi încălțăminte. 49 milioane bucăți sticlărie și multe altele. Un asemenea ritm de creștere a producției a permis eliminarea caracterului deficitar al unor produse. Totuși, a- co^erirea integrală a cererilor articole deficitare nu se poate rezolva dintr-o dată. Dar. în fiecare semestru în fiecare an scade numărul acestor produse prin intrarea în funcțiune a noilor capacități.în scopul lichidării decalatului la unele din produsele deficitare. în afara fondurilor de investiții prevăzute initial prin planul cincinal, au mai fost alocați suplimentar 620 milioane lei ne anii 1968—1969. Aceste fonduri vor fi utilizate în aceleași

condiții de eficientă vestite pînă acum, 
nul 1965 la 1090 
materiale s-a realizat o valoare a 
producției marfă de 1 298 lei, în anul 
1969 se va produce o valoare de 1 340 lei. Aceasta, concomitent cu reducerea importului materiilor prime și a materialelor. De pildă. în anul 1965. la 1 000 lei producție-marfă s-au consumat materii prime din import de 27 lei valută. Pentru anul 1969

se prevede un consum de materii prime din import de numai 23,5 lei valută, deci se vor obține economii.Necesitatea de a găsi rire proprie fondurilor re importurilor de materii me și materiale ne-a determinat să găsim soluții și căi de creștere continuă a exporturilor industriei ușoare. Pe această cale. în anul 1969. pentru 
prima oară, se va compensa impor
tul de materii prime și materiale cu 
exportul de produse ale ramurii noastre. Este în aceasta expresia finalizării măsurilor initiate de către conducerea de partid și de stat pe linia organizării științifice a producției și ă muncii, a rentabilizării produselor. a reducerii cheltuielilor materiale.Cum se știe, planul pe anul 1969 prevede. în continuare, noi sarcini importante pentru industria ușoară. 
Nivelul valorii producției globale, de

să spun r___ _____ un lucrunou', intenția de a trece prin proba experimentului o metodă originală de muncă...— Prea multe nu avem, dar o intenție v-am putea împărtăși, ne spune tovarășul Bîrsănescu. Instruirile, de pildă. Am încercat în fel și chip : la centrul de județ, la diferite centre de comună, dar de fiece dată apăreau unele inconveniente. Acum — ne-am spus — ar fi bine să programăm instruirile cu mult timp înainte, prin rotație, în diferite comune. Să stabilim din capul locului că pe lîngă instruirea propriu-zisă „materialul bibliografic" îl va constitui un anumit aspect al activității comitetului comunal de partid. Facilităm astfel un util schimb de experiență pe viu, la sursă....Discuțiile purtate au fost, desigur, interesante. Am rămas totuși cu părerea că factorii de răspundere de aci mai au de făcut încă eforturi spre a-și contura un punct de vedere clar privind căile de perfecționare a muncii comitetelor comunale de partid.
Constantin MORARU

SCURTĂ VIZITĂ LA I.T.B....L-am rugat pe ing. HORIA IACOB 
TEIUȘAN. director general al Tnire- prinderii de transporturi București, să ne împărtășească cîteva din măsurile luate pentru asigurarea în condiții optime a transportului în comun.„Trebuie să vă soun ■ clarat tovarășul Teiușan municipiul București tul de bună : parcul comun programat a nuarie în proporție în circulație. Prin torilor din întreprinderea noastră, al tehnicienilor și al inginerilor s-a asigurat o continuă circulație pe marile trasee urbane. între Capitală și comunele suburbane numeroase asigură o permanentă ______ Se înțelege că d<n cauza marilor cantităti de zăpadă căzută în ultimele 24 de ore. v't„-a de circulație a autovehiculelor T.T.B. a fost redusă. în diverse puncte principale se află în permanentă echipe de intervenție; alte echipe asigură utilizarea neîntreruptă a mijloacelor de depanare si intervenție care lucrează din plin încă din noaptea de Anul Nou. Ca măsuri suplimentare, s-au asigurat pe fiecare linie și traseu vehicule care să circule toată noaptea pentru a se preveni înză- pezirea acestor căi. Dacă aș fi soli
citat să-mi exnrim o dorință, m-aș 
adresa în primul rînd bncuresteni'or 
posesori

ne-a de-- că în situația e des- de transport în ieșit oe 3 iade 100 la sută efortul lucră-
aut obuze legătură.

de turisme și alte autovehi-

35.2 miliarde lei, depășește cu 2,4 mi
liarde Iei sarcinile cincinalului pentru acest an. Totodată, se preconizează să se producă, peste prevederile cincinalului, 40 milioane m p țesături, 4.4 milioane bucăți tricotaje, confecții în valoare de 760 milioane lei, 132 milioane bucăți sticlărie. Realizînd 
producția prevăzută pentru anul 
1969, industria ușoară va depăși. în 
perioada 1966—1969, sarcinile cinci
nalului cu 9,2 miliarde Iei. Aceasta

înseamnă că în primii patru ani realizăm un ritm mediu anual de creștere a producției de 10,9 la sută față de 8,8 la sută, cît s-a planificat. Prin aceasta, volumul mărfurilor destinate aprovizionării populației va crește în 1969, față de realizările anului 1968, cu circa 600 milioane lei în cadrul planului, sarcinile de export vor depăși prevederile cincinalului pentru acest an cu 350 milioane lei valută. Sarcini importante se prevăd în anul 1969 față de anul 1968 și la ceilalți indicatori ai planului, printreproductivitatea muncii, nivelul cheltuielilor de producție la 1 000 lei pro- ducție-marfă. De asemenea Ia inves
tiții se va realiza un volum de 2,7 
miliarde lei, cu 415 milioane lei mai 
mult deeît se 
pe anul 1969.în vederea cini se cere tuturor lucrătorilor din industria u- șoară, noi eforturi pentru a ne per-

activitatea. mai mult curajfecționa ............în scopul promovării noului în activitatea întreprinderilor. Sînt necesare măsuri multilaterale pentru fiecare acțiune în parte, pentru fiecare întreprindere, pentru minister. Parte dintre aceste măsuri au si fost luate. Avem astăzi asigurată în cea mai mare parte documentația pentru toate lucrările de investiții prinse în planul tul de ușoare ....unele documentații din pentru viitorul plan cincinal 1971— 1975. Activitatea de cercetare este mai bine organizată, avem în plus față de alți ani laboratoare uzinale în marile întreprinderi. Temele de cercetare cuprinse în planul pe anul 1969 tin seama în mai mare măsură de nevoile producției. în planul pe 1969 este înscrisă și valorificarea rezultatelor cercetării. A- vem contractată cea mai mare parte a utilajelor necesare lucrărilor de investiții.Toate aceste măsuri, cît și cele care urmează a fi luate, împreună cu voința hotărîtă a colectivelor de lucrători din întreprinderile noastre de a învinge orice greutăți și de a nu precupeți nici un efort sînt o garanție că sarcinile planului pe anul 1969 vor fi realizate și chiar depășite. La aceasta se adaugă efectul mobilizator al întrecerii care se desfășoară în întreprinderile industriei ușoare la chemarea conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, a institutului de cercetări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei, care au găsit un ecou deosebit în inimile tuturor munci terilor inginerilor din industria ușoară, intensifica eforturile pășirii sarcinilor ne anul 1969. de mare importantă tuirea cincinalului. .. .elaborat de Congresul al IX-lea si de Conferința Națională a P.C.R.

pe anul 1969. Institu- proiectări al industriei lucrează în prezent la anul 1970 și

si t“hn’"!en11.or Ei își vor în vederea dean pentru înfăn- a nrofframului

. .,.^,.,4EDE«T, ■'la dispoziție cîtgvă date : „Doar 
liniile spre Constanta.-Galati, Giurgiu 
și Oltenița au fost mai grav afectate. (Ulterior am fost informați că transportul se desfășoară îngreunat și ne liniile care leagă Canitala de localitățile Iași. Roșiorii de Vede. Ploiești,, Buzău. Mărășeșt’, Titu. Tulcea, Negru Vodă, n.n.) In restul țării, mer
sul trenurilor este normal. Exis
tă utilaje putern'ce de deszăpe
zire care se află sub presiune, 
dar încă nefolosite, deoarece sînt des
tinate unor straturi de zănadă mult 
mai mari. Deci nu sînt motive de în
grijorare pentru cei ce se pregătesc 
de călătorie. Vor ajunge cu bine la 
destinație".Tovarășul ministru adjunct TEO
DOR CĂPRIȘ ne-a asigurat, de asemenea, că. în urma măsurilor luate de comandamentul central și de cele regionale, traficul trenurilor de mărfuri și călători, în condițiile actuale, va reintra în normal.

La comandamentul const, cadrul Ministerului Transpc Auto, Navale și Aeriene neîntrerupt vești ; se prezin* ții operative. Aceste inform ' din întreaga țară p " tizate astfel : „T< 
tiere ale Capita' 
ale țării, prin 
naționale, sînt9 
latie, cu exc<- 
colite în zoi 
unor porfir 
rale (Giurr' 
le ; Buz.' _ &
Sărat-Bri ; asigurări-

jrn^iIauRicnțului, peste tot se t 
lucrggîjU.la degajarea de nămeți șî 
restabilirea circulației".Cursele aeriene interne și externe de jie aeroportul Băneașa-București srnt deocamdată suspendate. Pe Dunăre, navigația se desfășoară în condiții normale.

DIN ZONA PRAHOVEI NI 
SE TRANSMITE :

PE FIECARE STRADĂ, ACE' 
EASI IMAGINEMii de cetățeni din cartierele Capitalei participă la acțiunile de deszăpezire. 2 ianuarie. Cartierul Vatra Luminoasă a cunoscut o mare animație. Pe străzile Matei Voevod. Maior Coravu. Șoseăua Mihai Bra- vu, Șoseaua Iancului. Bd. Republicii și pe alte multe artere circulație, locatarii blocurilor imobilelor particulare degajau nămeți trotuarele, căile de printre blocuri.O scurtă convorbire cu N. ian, membru în asociația de tari din blocul D (cartierul Luminoasă).— Ninge, nu se încurcă 1 Totul e să nu lași nămeții să crească în înălțime. Zăpada trebuie îndepărtată continuu. Oamenii înțeleg în general bine acest lucru. în timpul lor libet. după p’-ogram, dau cu toți o mînă de ajutor la descongestionarea locurilor de acces. E cît se poate de firesc: folosim tot noi...

Vineri, 3 Ianuarie. lui-Scînteia. Mii de seră cu lopeți și cazmale, năcoape. cu alte unelte la curățirea străziloi și aleilor dini re blocuri în celelalte cartiere întîlnim gini mai mult sau mai puțin tice.Iată privire rășul

de și de accesTra- loca- Vatra

de străzi neCartierul Jiu- cetăteni iesi- cu tîr-
ce Ia
CONSTANTIN

ne informează acest lucru
ima- iden-cu tnva- 

STOIAN, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular din sectorul 8 : „Cu mult înainte de a că-

e Pe șoseaua națională București- Brașov se circulă normal. Traseul Comarnic-Predeal. pe care se află numeroase ■ puncte periculoase, este atent supravegheat.
0 Lucrătorii căilor ferate din zona Ploieștiului, ajutați de militari care aduc un sprijin important pretutindeni în țară în această vastă acțiune de deszăpezire, de salaria'i de pe platforma industrială de la Brazi, acționează la degajarea liniilor de intrare la rampele de încărcare ale Rafinăriei și Combinatului petrochimic.
e în 42 cooperative agricole de producție din zona orașelor Mizil, Ploiești. Cîmpina. țăranii cooperatori eu participat intens la deszăpezirea căilor de acces pentru a asigura legăturile cu sectoarele zootehnice, a- provizionarea cu hrană a animalelor. Unde a fost necesar s-a mărit numărul îngrijitorilor
0 Cooperatorii din Aricești-Rahtî- vani, Berceni. Puchenii Mari au luat inițiativa să prelucreze cantitățile de lapte neridicat de două zile de către întreprinderea de industrializare a laptelui din Ploiești. în același timp, s-au luat, măsuri de organizare a unor caravane de mașini grele și sănii cu tracțiune animală pentru a transporta laptele la punctele accesibile autovehiculelor.
CORESPONDENTUL

TRU LA ARGEȘ NE 
NICĂ :

NOS
C0MU

0 Pe arterele naționale București, Pitești—Slatina, Rm. Vîlcea, Pitești—Cîmpulung circulația e bună. Nu același lucru Se poate afirma despre traseul Pitești— Curtea de Argeș, unde s-au înzăpezit chiar și utilajele secțiunii de drumuri și poduri. Pe drumurile județene semnele inițiativelor sînt a- proape invizibile, întrucît secția de specialitate a Consiliului popular județean Argeș nu manifestă dinamismul cuvenit. Simptomele inactivității de la Argeș s-au transmis și secțiunii de specialitate a județului Olt. Să sperăm că pentru a se deszăpezi autobuzele rămase pe unele trasee nu se va aștepta primăvara.

Pitești— Pitești—

INDICAȚIILE BULETINULUI METEOROLOGIC
Pentru următoarele trei zile, în București, vremea se anunță a fi 

umedă, cu cer mai mult acoperit, cu ninsoare intermitentă. în țară se 
prevăd ninsori temporare, mai abundente în.partea de sud a țării. Dato
rită intensificărilor de vînt sînt posibilități de troieniră a drumurilor 
îndeosebi în sudul Moldovei și sud-estul Bărăganului.

Sînt doar cîteva repere meteorologice. Dacă le adăugăm pe cele con
statate de reporterii noștri (ele țin mai puțin de starea vremii și mai 
mult de fermitatea și eficacitatea măsurilor întreprinse) putem afirma 
în finalul, acestei anchete că debutul în general pozitiv al „asaltului 
împotriva zăpezii" trebuie continuat în condiții de organizare, cît mai 
bune. Depinde de perseverența cu care comandamentele constituite vor 
acționa, de puterea de mobilizare a populației, de către organizațiile 
obștești, de către deputați. Răspunsul dat de mii de cetățeni care au 
participat la acțiunile de deszăpezire a străzilor pe care locuiesc, a 
incintelor întreprinderilor, a diferitelor căi de acces atestă cu priso- 

■ sință faptul că oamenii muncii, vîrstnici și tineri, înțeleg să-și aducă 
o cît mai însemnată contribuție la această acțiune cu implicații din
tre cele mai directe asupra activității economice a întreprinderilor și 
unităților agricole, asupra desfășurării normale a activității în toate 
sectoarele. Iată de ce prezența cetățenilor la acțiunile de deszăpezire 
este solicitată și așteptată în continuare.

Maria BABO1AN, Rodica ȘERBAN, G. CUIBUȘ, Gh. 
GRAURE, Al. PLÂIEȘU, și corespondenții „Scînteii“
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HOTĂRÎ

Angajamente pentru sporirea aportului științei

• OPTIMIZAREA STRUCTURII CENTRALELOR ELEC
TRICE • PROGRAME NOI PENTRU CALCULATOA
RELE ELECTRONICE o CURSURI DE RECICLARE A 
CADRELOR INGINEREȘTI • REDUCEREA IMPORTU
LUI DE INSTALAȚII.

glare a vitezei și frînare la material rulant cu trac
țiune electrică prin dispozitive cu semiconductor! 
(M.C.F. și M.I.C.M.).

— Studiul și realizarea unor memorii cu ferită pen
tru calculatoare numerice (I.C.P.E.E.C.-Fiiiala Timi
șoara. I.P.E.-București etc.).

— Optimizarea reglării turației modelelor de turbine 
hidraulice în stațiunile de încercări (I.P.E.E.-Reșița).

— Determinarea stării de tensiune și vibrație la po
duri rutiere pentru vehicule speciale (U. M.-Timișoara).în vederea perfecționării pregătirii ingineriloi- și tehnicienilor privind introducerea în întreprinderile productive a noilor tehnologii și a ultimelor cuceriri ale tehnicii pe plan mondial, se vor programa cursuri de perfecționare în domeniile : calculatoare electronice, sudură, rezistența materialelor, studiul metalelor, tracțiunea electrică și organizarea științifică a producției și muncii.

O Opera Română : Trubadurul —
19,30.
q Teatrul de Operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
O Teatrul Național ,,I. L. Caragiale** 
(sala Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 15 ; Enigma Otiliei — 19,30 ; 
(sala Studio) : Troienele — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Co
medie pe întuneric — 15 ; D-ale Car
navalului — 20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Comedie pe întuneric — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara** (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 16 ; 
Viziuni flamande — 20.
O Teatrul Mic : Baltagul —• 20.
O Teatrul ’ ’ x
— 19,30.
O Teatrul
— 20.
O Teatrul
din Praga — 20.
« Studioul I.A.T.C.
Hedda Gabler — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică** (sala din Calea 
Victoriei) : Papuciada — 10 ;
(spectacol nocturn pentru adulți) — 
21,30 ; (sala din str. Academiei) : A fu
git un tren — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy): Ca la Tănase — 19,30; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Mexico- 
Melody — 19,30 ; (Sala Palatului) : Va
rietăți pe portativ — 19.
O Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Prometeiada — 20. 
o Circul de stat : Circul ,,Aeros“
(R.D.G.) : 16 ; 19,30.

Glulești : Meșterul Manole 

Delavrancea" : Ion„Barbu

evreiesc de stat : Orologiul

„I. L. Caragiale" :

> Mobilizat de obiectivele cuprinse în chemarea adre-> sată, colectivul institutului se angajează ca, prin va-> lorificarea rațională a potențialului material și uman ? de care dispune, a rezervelor și posibilităților exis-< tente, să realizeze următoarele : 
y 1. în anul 1969, activitatea de cercetare și studii va
> fi orientată spre soluționarea unor importante proble-
> me legate de dezvoltarea sistemului electro-energetic
< național pentru perioada de perspectivă 1971—1980,
< spre îmbunătățirea soluțiilor adoptate în proiectare 
£ și elaborarea unor noi soluții tehnice și anume : 
x — se vor definitiva și aplica în practică metodologii
> moderne de calcul (programarea liniară, programarea 
S dinamică, simulare, calcule statistico-probabilistice)
> pentru optimizarea structurii centralelor electrice, a 

configurației și structurii rețelelor de transport și

I
 distribuție, ca și a repartiției optime a puterii pe cen

tralele sistemului, ținind seama de siguranța în ali
mentarea eu energie electrică și termică a consuma
torilor ;

— se vor elabora un număr de peste 25 de algorit
me și programe noi la calculatoarele electronice nu
merice care vor permite rezolvarea la un nivel tehnic T.
superior a unor probleme legate de cercetarea, studiu! SOLUȚ|| AVANTAJOASE PENTRU ECONOMIA NA- 
și proiectarea obiectivelor energetice ; 1 - ------

— se vor efectua cercetări pentru organizarea știin
țifică a fluxului informațional în sistemul electro- 
cnergetic, rezultatele cercetării urmînd să fie aplicate 
ill anul 1970. 
'2, Pentru asigurarea unei creșteri continue a ran- 

«> ' ’’ui de cercetare, studii și proiectare, pentru 
nor metodologii de proiectare și tehnici de 
irne, în cursul anului 1969 se vor organiza 

reciclare a cadrelor inginerești, 
a contribui la micșorarea cheltuielilor va- 

te de importurile de licențe, documentații, 
nateriale, se va urmări în mod special va- 
studiilor și cercetărilor științifice din do- 

irgetic și anume : 
>. extinde prevederea aparatajelor produse 

••oiectele instalațiilor termo-mecanice, elec- 
tizare a instalațiilor termo și elec-

INSTITUTUL

CONJUNCTURII
ECONOMICE

INTERNATIONALE
• STUDII ȘTIINȚIFICE, REALISTE PRIVIND ACTI

VITATEA DE COMERȚ EXTERIOR e PROGNOZE Șl
SOLUȚII AVANTAJOASE PENTRU ECONOMIA NA
ȚIONALĂ • ÎN 1970 — AUTOFINANȚAREA ACTIVI
TĂȚII INSTITUTULUI ÎN PROPORȚIE DE 50 LA SUTĂ 
• CREȘTEREA RANDAMENTULUI SI EFICIENȚEI 
MUNCII DE CERCETARE CONJUNCTUKALĂ.Cercetătorii Institutului pentru studierea conjunc- turii economice internaționale, în frunte cu comuniștii, au luat cunoștință cu profundă satisfacție de indicațiile desprinse din lucrările recentei plenare a ■ C.C. al P.C.R. și ale sesiunii Marii Adunări Naționale, precum și din cuvîntarea Ceaușescu la Conferința organizației municipiului București. Față ne angajăm să le realizăm obținem următoarele : de în tovarășului Nicolae

7 i de partid a sarcinile ce ne revin, mod exemplar și să
să

17,00 — Telex TV
17,05 — Concurs internațional de schi 

— probe alpine. Transmisiune 
de la Berchtesgaden (R.F.G.).

18,05 — Pentru cel mici : Lanterna ma
gică.

18.30 — Pentru copii și școlari
„Atențiune, filmăm 1“ 
Aventuri în... orășelul copiilor

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30.— Publicitate.
19,40 — Muzică populară românească 

interpretată de Ion Luican.
20,00 — Tele-enciclopedla.

In cuprins : Marea (IV). Viețui
toare submarine ; Soarele ; 
Arta abstractă.

21,00 — Un invitat pe săptămînă : 
Hugues Aufray la Festivalul de 
la Brașov.

21.30 — Film serial : Răzbunătorii
timul episod).

22.20 — Avancronica duminicală.
22.30 — De la o melodie la alta.
23,10 — Telejurnalul de noapte.
23.20 — închiderea emisiunii programu

lui I.

PROGRAMUL II

(ul-

în adunări consacrate recentei Hotărîri a Consiliului de Miniștri privind majorarea salariilor și experimentarea noului sistem de salarizare în întregul învățămînt, membrii corpului profesoral și personalul tehnico-administrativ din școli și facultăți au adresat C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame prin care își exprimă profunda recunoștință pentru grija și prețuirea cu care sînt înconjurați slujitorii școlii, sprijinul și atașamentul total față de politica internă și externă a partidului. Publicăm, în continuare, cîteva din aceste telegrame.„Prevederile Hotărîrii constituie pentru noi, CADRELE DIDACTICE 
DE LA LICEUL „NICOLAE BĂL- 
CESCU" DIN MEDGIDIA, un îndemn și mai puternic pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de mare răspundere ce ne revin în procesul instruirii și educării elevilor. Asigurăm Comitetul Central și pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom folosi întreaga noastră capacitate și putere de muncă pentru a cultiva în rîndurile elevilor cele mai nobile virtuți cetățenești, în așa fel încît tinerele generații să fie devotate trup și suflet partidului și poporului, iar țara noastră să devină tot mai bogată și mai frumoasă".în telegrama COLECTIVULUI DI
DACTIC ȘI ADMINISTRATIV AL 
LICEULUI „ALEXANDRU ODO- 
BESCU“ DIN PITEȘTI se spune : „Am primit cu mare satisfacție noua Hotărîre a Consiliului de Miniștri și vă mulțumim din inimă pentru grija permanentă și prețuirea deosebită pe care le acordați lucrătorilor din învățămînt. Alături de toți oamenii muncii din patria noastră ne exprimăm totala adeziune la politica internă și externă a partidului și guvernului nostru. Ne angajăm totodată să milităm neobosit pentru traducerea în viață a însufleți- torului program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. și asigurăm conducerea de partid și de stat că ne vom spori eforturile în vederea ridicării învățământului la nivelul marilor realizări ale științei și tehnicii contemporane românești și mondiale".Din partea CADRELOR DIDAC
TICE ALE LICEULUI NR. 5 DIN 
MUNICIPIUL BRĂILA a fost expediată o telegramă în care se spune, printre altele : „O dată cu sincere^ . noastre mulțumiri pe' care vi le adresăm cu acest prilej / colectivul didactic al școlii se angajează să depună eforturi stăruitoare pentru perfecționarea măiestriei lui pedagogice și ridicarea continuă a nivelului de cultură — condiții esențiale pentru obținerea unor rezultate calitativ superioare în munca la catedră. Vom munci cu pasiune și devotament pentru ca prin întreaga noastră activitate să răspundem nobilelor sarcini încredințate de partid — pregătirea și formarea noilor generații în spiritul dragostei nețărmurite față de scumpa noastră patrie, față de

partid și popor, față de cauza socialismului și păcii în întreaga lume".
COLECTIVUL CADRELOR DI

DACTICE DIN COMUNA REME- 
TEA, JUDEȚUL HARGHITA, re- levînd satisfacția cu care a primit recenta Hotărîre, menționează : „Asemenea corpului profesoral din întreaga țară, noi, învățătorii și profesorii din comuna Remetea, asigurăm conducerea de partid și de stat, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că noile măsuri de majorare a salariilor și de experimentare a sistemului de salarizare în întregul învățămînt constituie pentru noi un prețios îndemn de a ne consacra întreaga noastră putere de muncă, toată capacitatea creatoare formării și educării omului nou, multilateral pregătit, chemat să-și îndeplinească cu demnitate și înalt simț patriotic sarcina ridicării patriei noastre pe noi culmi de civilizație și cultură".

CADRELE DIDACTICE ȘI PER
SONALUL TEHNICO-ADMINIS
TRATIV DE LA LICEUL DIN 
COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL 
ARGEȘ, au trimis o telegramă în care se spune : „Vă mulțumim din inimă, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru această nouă dovadă de prețuire a muncii noastre și vă asigurăm că vom munci cu hotărîre și perseverență pentru transpunerea în viață a Directivelor conducerii partidului și a prevederilor noii legi a învățămîntului, referitoare la dezvoltarea și perfecționarea școlii românești de toate gradele. Con- știenți de eforturile susținute pe care statul nostru socialist le face pentru continua dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, vom munci în așa fel încît fiecare dintre elevii noștri să devină un fiu de nădejde al țării, un constructor activ și entuziast al vieții noi care se făurește în țara noastră sub înteleapta conducere a partidului".'în telegrama sa de mulțumire, dr. docent IOSIF GABREA, profesor consultant la Universitatea din București, spune între altele : „Convins că ridicarea nivelului învățămîntului de- toate gradele, cul- minînd cu desăvîrșirea omului, este hotărîtoare pentru întreaga activitate ...economică și,socială pe ; Care partidul o deăfășbără eu atî- tia abnegație și înțelepciune în țara noastră, vă rog să mă considerați prezent cu fapta și ideea, în al șaselea deceniu de străduințe, în atingerea acestui măreț ideal uman căruia dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă consacrați cel dintîi cu o nobilă dăruire".Cu aceeași căldură și alți participant la adunările cadrelor didactice din școli generale, licee de cultură generală și de specialitate, unități ale învățămîntului profesional și tehnic își exprimă sen

timentele lor de recunoștință pen» tru recenta hotărîre privind majorarea salariilor și experimentarea noului sistem de salarizare în întregul învățămînt. „Noi, CA
DRELE DIDACTICE DE NAȚIO
NALITATE ROMÂNĂ ȘI MA
GHIARĂ DIN ORAȘUL GHEOS- 
GHENI, JUDEȚUL HARGHITA, sîntem conștienți pe deplin de faptul că această hotărîre este o nouă expresie a grijii permanente a conducerii de partid și de stat pentru1 școală și pentru toți acei care o slujesc. Folosim a- cest fericit prilej spre a asigura conducerea superioară de partid și personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că vom depune toate eforturile pentru a îndeplini cu cinste nobila noastră misiune de instruire și educare a tinerei generații în spiritul înaltelor principii marxist-leniniste care călăuzesc activitatea Partidului Comunist Român, în spiritul dragostei nemărginite față de patria noastră scumpă, Republica Socialistă România". „Noi, CA
DRELE DIDACTICE DE LA LI
CEUL DIN ORȘOVA, JUDEȚUL 
MEHEDINȚI, vedem în cuprinsul acestui document prețios grija neprecupețită a partidului, prețuirea înaltă pe care el o dă muncii noastre nobile de formare a tinerelor generații — avuția cea mai de preț a națiunii noastre socialiste. Odată cu calda noastră recunoștință ne angajăm să fim întotdeauna la înălțimea sarcinilor trasate de conducerea' de partid și de stat, intransigenți cu noi înșine, propagandiști activi ai culturii noi, socialiste și ai politicii partidului". „Toți MEM
BRII CORPULUI PROFESORAL 
AL LICEULUI AGRICOL DIN 
CIUMBRUD, JUDEȚUL ALBA, am aflat cu mare satisfacție de noua Hotărîre a Consiliului de Miniștri. Și odată cu profunda noastră recunoștință ne exprimăm a- deziunea deplină față de politica internă și externă a partidului — politică de înflorire continuă a României socialiste. Conștient de rolul său în societatea noastră, fiecare cadru didactic din a- ceastă școală este hotărît să muncească și mai intens pentru a forma pe viitorii tehnicieni ai a- griculturii noastre socialiste ca oameni competenți, multilateral pregătiți, cu mare dragoste față de profesiunea aleasă". „întregul colectiv de CADRE DIDACTICE DIN 
GRUPUL ȘCOLAR PROFESIO
NAL AGRICOL CIULNIȚA, JU
DEȚUL IALOMIȚA, a primit cu deplină satisfacție reglementarea sistemului de salarizare. Considerăm de datoria noastră să ne angajăm în ' fața conducerii partidului, în fața dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru cultivarea în rîn- dul tinerei generații a celor mai nobile virtuți cetățenești, pentru pregătirea de cadre cu o calificare pe măsura înaltelor cerințe ale economiei noastre socialiste".

20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada orchestrelor de muzică 

ușoară.
Formația Bebe Prisada.

20,35 — Film de animație : „Dan Nă
zdrăvan” — producție a studiou
lui Animafilm.

20,45 — Recitalul de sîmbătă seara. 
Soprana Maria Crișari, barito- • 
nul Vasile Micu și violoncelis
tul Alfons Capitanovici.

21,25 — Bis pe 16 mm.
O Monumente de artă milenară, 
n Henry Larsen.

22,10 — Roman foileton „Forsyte Saga" 
(XVI).

23,00 — închiderea emisiunii programu
lui II.

răspundă necesităților1. Să elaborăm studii care 
concrete ale comerțului exterior și ale economiei na
ționale, în lumina sarcinilor prezentate în ultimele 
documente de partid privitoare la activitatea de co
merț exterior.

2. Să studiem sistematic fenomenele economice de 
pe piața mondială și implicațiile acestora asupra eco
nomiei și comerțului nostru exterior, elaborînd prog
noze și soluții științific fundamentate pentru determi
narea momentelor conjuncturale optime de desfășu-

dă execuție, conducînd rare a tranzacțiilor comerciale externe, precum și

969 se vor definitiva soluțiile de 
'rile de fum de mare înălțime 

ionării centralei electrice Ro- 
steme constructive și alcă- 

■'ucă la reducerea de impor- 
ață de soluții similare.

terii cheltuielilor de con- 
iilor și a consumului de

■netal :
VOr rev.- , cacvuhc, vuuuuvinu

la reducerea cheltuielilbr de construcții în 1969 cu 
cel puțin 12 la sută ;

— în proieotele ce se vor elabora în 1969 pentru 
cazaneie de mare capacitate de 1 900 t/h, la Centrala 
Rovlnari și la alte centrale mari, se vor prevedea in
stalații în aer liber, o micșorare a volumului clădit 
și înlocuirea structurii de rezistență a cazanelor prin 
construcții de beton armat, realizînd economii de 
metal de 1500 tone pentru fiecare cazan față de so
luțiile clasice.

5. Se va extinde activitatea dc studii și proiectare 
pentru export prin lărgirea sortimentului de obiective: 
centrale termoelectrice, 
lății energetice, studii 
prospectare.

în anul 1969 volumul 
activității de export va 
realizările anului 1968.

6. Pentru a sprijini reducerea duratei de execuție 
și a punerilor în funcțiune la termen a obiectivelor 
energetice se vor adinei tehnologii de execuție in
dustrializată prin soluții de proiectare și colaborarea de 
la faza de studiu cu executanții lucrărilor. Se va asi
gura asistența tehnică corespunzătoare, în special in 
perioada probelor și a punerii în funcțiune.

linii, stații, părți de insta- 
energetice, documentații de

de studii și proiecte destinat 
crește cu 60 la sută față de

pentru ‘ orientarea tnJ perspectivă a politicii economice 
externe a țării noastre.

3. Să asigurăm desfășurarea activității institutului 
nostru pe baze economice prin elaborarea de studii 
care să răspundă nevoilor concrete ale beneficiarilor, 
astfel încît încă din anul 1969 să trecem la sistemul 
de lucru pe bază de contracte plătite, urmînd ca în 
1970 să ne autofinanțăm activitatea într-o proporție de 
peste 50 la sută.

4. Să utilizăm cit mai rațional capacitatea de cerce
tare și baza materială a institutului, să luăm toate 
măsurile pentru perfecționarea continuă a pregătirii 
noastre profesionale și să luptăm pentru creșterea 
randamentului și eficienței muncii de cercetare con- 
juncturală.

La chioșcuri
si librarii

INSTITUTUL
■!

POLITEHNIC

• ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR TEHNOLOGICE 
ÎN CONSTRUCȚII Șl INDUSTRIE, A CALITĂȚII PRO
DUSELOR • REDUCEREA IMPORTULUI • RIDICAREA 
PARAMETRILOR FUNCȚIONALI Șl CONSTRUCTIVI Al 
UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE • 
INTRODUCEREA UNOR NOI METODE DE CALCUL • 
CURSURI DE PERFECȚIONARE A INGINERILOR Șl 
TEHNICIENILOR.

INSTITUTUL

Seinii»
• COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI e SPORI

REA PRODUCȚIEI LA PORUMB PRIN IRIGARE CU 
APA DIN PRUT • METODE AGROTEHNICE AVAN
SATE PE TERENURI ÎN PANTA • ASISTENȚĂ TEH
NICĂ PENTRU ORGANIZAREA UNUI COMBINAT 
AVICOL Șl A UNEI ÎNGRAȘÂTORII DE MIEI.

<

s

Cadrele didactice din Institutul agronomic din Iași, animate de realismul sarcinilor și condițiile create, vor depune și în viitor eforturi sporite și toată capacitatea lor de muncă, de pricepere și de stăruință, pentru dezvoltarea activității de cercetare științifică, pentru intensificarea asistenței tehnico-științifice a- cordate unitățiloi- socialiste din agricultura Moldovei.în acest scop ne propunem să realizăm :
— întocmirea proiectului de combatere a eroziunii 

solului și aplicarea la C.A.P. Laza, județul Vaslui, în 
anii 1969—1972.

— Stabilirea metodelor de sporire a producției la 
porumb prin irigarea cu apă din Prut a unor cerno
ziomuri și a unor săraturi de luncă prin experimen
tarea la I.A.S. Popricani, Pruteț, C.A.P.-Probota, 
C.A.P.-Tuțora în anii 1969—1972.

— Utilizarea rațională a terenurilor din bazinul 
Bahluiului stabilită prin cartare pe teren.

— Stabilirea toleranței la salinitate la soiurile noi 
------------------------ -- de porumb și grîu de toamnă introduse în cultură pe 

tru oțeluri termorezistente^(„Industria Sîrmei“-Cîmpia sărături din bazinul Prutului.
— Fertilizarea cu îngrășăminte și amendamente a 

podzolurilor gleizate din Moldova centrală și nordică, 
prin experimentarea in cîmp la întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole de producție.

— Aplicarea metodelor agrotehnice avansate pe te
renurile în pantă în C.A.P. Popești și C.A.P. Dumești.

— Stabilirea celor mai favorabile centre 
producerea materialului săditor

HANDBAL. Turneul internațional- 
fulger desfășurat la Berlin a revenit echipei orașului Leipzig, care în finală a întrecut selecționata Berlinului cu scorul de 11—8 (4—5). Echipa 
de tineret a orașului București s-a 
clasat pe locul 3. După ce au învins cu scorul de 9—7 (5—5) echipa orașului Moscova, tinerii hăndbaliști români au întîlnit formația Leipzi- gului. Handbaliștii germani au obținut victoria cu 13—10 (8—6).

FOTBAL. La Saragossa s-a disputat meciul tur dintre echipele Real 
Saragossa și Newcastle United, contînd pentru optimile de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal. Victoria a revenit spaniolilor cu (2-2). 3—2luat

eu-

Cadrele didactice din Institutul politehnic Timișoara, în urma unei temeinice analize a posibilităților existente la catedre, au hotărît să răspundă prin următoarele angajamente :în direcția îmbunătățirii proceselor tehnologice în construcții și industrie, a îmbunătățirii calității produselor, realizării de noi produse și reducerii importului se vor rezolva următoarele probleme principale :
— Studiul profilării filierelor din aliaje extradure 

pentru tras bare (Uzina Oțelul Roșu), al comportării 
Ia temperaturi ridicate a unor suduri cu electrozi pen- 
Turzii) și realizarea unui dispozitiv de sortare a mie
zurilor de ferită (Institutul de proiectări electrOnice- 
București).

— Aplicarea controlului statistic la fabricarea motoa
relor de inducție (Electromotor-Timișoara).

— Studiul unui programator digital pentru operația 
de comandă și control a unor mașini electromecanice 
de calcul (Electromureș din Tg. Mureș).

— Participarea la proiectarea și încercările de labo- _ 
rator asupra verificării diferitelor soluții constructive Iaî*- _ 
la podul peste Dunăre de la Giurgeni — Vadul Oii 
(M.T.A.N.A.).

— Verificări calitative pentru încercări nedistructive 
asupra structurii centralei de la Porțile de Fier 
(I.C.H. București).

— Cercetări în vederea obținerii de polimeri peli- 
culogeni cu acid izoftalic (Policolor București) și de 
noi plastîfianți pentru polimeri cu materii prime indi
gene (Solventul Timișoara).

— Cercetări privind fabricarea pigmenților antico- 
rooivi (Transilvania — Oradea).

— Obținerea oxidului de crom lipsit de fier, necesar 
fabricării unor emailuri de calitate superioară (Uzina 
Emailul Roșu-Mediaș).

In vederea ridicării parametrilor funcționali și con
structivi ai utilajelor și echipamentelor industriale și 
introducerii unor metode noi de. calcul se vor rezolva 
următoarele probleme principale :

— Studiul unor variante de rotor cu caracteristici 
cavitaționale și energetice optime pentru turbine de 
tip Kaplan din programul de fabricație a C.H.E. Ar
geș și Olt și a pompelor de tip Brateș (M.E.E, și 
M.I.C.M.).

— Studiul îmbunătățirii proceselor de pornire, re*

(Urmare din pag. I)tru perpetuarea artei populare si industriei casnice.Poate că era într-adevăr un posedat, dar de o idee nobilă. L-a părăsit soția, îl căina maică-sa, înspăimântată de păsările răpitoare împăiate de fiul ei care-i umpleau casa : visa noaptea vulturi, ulii și bufnite. Feciorul ei învățase și meseria de naturalist-colecționar (avea să scrie mai tîrziu o foarte prețioasă carte despre „Muzeul școlar"), cum învățase și alte meserii. Umbla cu copiii după șerpi, după gîze. herboriza, clasifica, aduna pentru satul său, cu frenezia rară a celui ales, elementele fundamentale ale unei culturi. Iar iarna era pentru el anotimpul cel mai potrivit. Se înarma cu Creangă. Slavici, Ispirescu, Ion Pop Reteganul și intra în casele unde se țineau șezători, unde se deșfăca porumb, sfîrîia fusul și picurau de somn copiii. Iarna, spunea el, e anotimpul cărții, al lecturii. Iarna se pot realiza multe lucruri în satele noastre iar între toate, cel mai însemnat rămîne apropierea țăranului de carte.în momentul cînd scriu aceste pagini realitățile sînt substantial modificate — satul românesc beneficiază din plin de avantajele agri- 
WAVWVVWVVWVVVWVWmSăAM culturii socialiste — dar nici șira-

pentru
viticol în județul

principalele carac- 
vor realiza în pod-

— Se vor contura parametrii și 
teristici ale tipurilor de vin ce se 
goriile lașului.

— în domeniul legumiculturii, pînă la sfîrșitul a- 
nului 1969 vom încheia elaborarea complexului de 
măsuri cu privire la eșalonarea producției de legume 
în condițiile din zona centrală a Moldovei.

— Asistența tehnico-științifică pentru proiectarea, 
amplasarea, organizarea și dotarea viitorului combi
nat avicol intercooperatist Iași, care va intra în func
țiune în anul 1969.

— Asistența tehnico-științifică pentru proiectarea, 
amplasarea, organizarea și funcționarea unei îngră- 
șătorii de miei pentru export la o cooperativă agri
colă de producție din județul Iași.

— Vom efectua, în perioada 1939—1971, studii eco
nomice în 6 cooperative agricole (le producție din ju
dețul Iași, privind raportul între fondul de acumulare 
șl fondul de consum, precum și eficiența acestui ra
port și a utilizării acestor fonduri la consolidarea eco- 
pomico-organizatorică a cooperativelor agricole de 
produtție și a creșterii veniturilor membrilor coope
ratori.

o A început turneul internațional 
de handbal de la Rostock. în grupa A, echipa Hg. Copenhaga a învins cu 21—15 (11—6) echipa Pogon Zabrze. într-un meci contînd pentru grupa B echipa DHFK Leipzig a întrecut cu 16—9 (6—4) ne Dinamo Bacău. Alte rezultate : Empor Ros- tock-Spartak Sofia 21—11 ; Sel. Mos- cova-Honved Budapesta 18—16.

HOCHEI PE GHEAȚĂ. Au sfîrșit întrecerile campionatului 
ropean de hochei pe gheață pentru 
juniori desfășurate timp de mai multe zile la Garmisch Partenkir- chen. Titlul de campioană a revenit echipei U.R.S.S., care în ultimul joc a terminat la egalitate : 2—2 (0—0, 2—2, 0—0) cu echipa Cehoslovaciei. Alte rezultate : Suedia-Finlanda 8—3 ; Polonia-R. F. a Germaniei 4—3. Clasament : 1. U.R.S.S. 9 puncte ; 2. Suedia 8 puncte ; 3. Cehoslovacia 7 puncte etc.

PATINAJ VITEZA. Concursul international de patinaj viteză de la Oslo a început cu desfășurarea probelor de 500 și 5 000 m. în proba de 500 m victoria a revenit norvegianului Magne Thomassen (41”). Campionul mondial, olandezul Verkerk, s-a clasat pe locul 8 cu 42” 2/10. Cel mai bun timp în proba de 5 000 m a fost obținut de campionul olimpie Fred Maier (Norvegia) cu 7’ 29” 4/10.
ȘAH. în runda a 5-a a turneului 

internațional de la Hastings, Smîslov (U.R.S.S.) a cîștigat la Fuller (Australia). Tukmakov (U.R.S.S.) a remi» zaț cu Keene (Anglia). In clasament pe primul loc se află la egalitate Tukmakov și Smîslov cu cîte 4 puncte. Urmează în clasament Gligorici (Iugoslavia) cu 3,5 puncte.

gul de case și lumini noi, nici a- bonamentele la radio și televiziune, nici interioarele mobilate ca la o- ras nu mă pot sustrage de la validitatea ideii de mai sus. Să mă explic : acum două decenii luam cu noi un țăran — știutor de carte, cunoscîndu-1 pe Eminescu și Coșbuc. un bărbățel să zicem, molcut, tăcut, însă ager și iscusit — să-1 ducem la oraș să învețe. îl chema Mircea Leon. în toamna acestui an l-am reîntîlnit, cu totul întîmplător. în Reghin, în plin centru, pe colt, la biblioteca orășenească. Șeful a- cestei instituții e Mircea Leon ; n-aș spune că e neschimbat, pentru că din feciorul de țăran căruia .cum două decenii i s-au dat în grijă ceva mai mult de două sute de cărți (ca punct de plecare a unei instituții culturale), a ieșit un intelectual, un pasionat slujitor al cărții, capabil să conducă destinul viu al unei zestre de 60 000 de volume. Bineînțeles, nu e o simplă trecere numerică, nici nu poate fi astfel concepută. Iar pentru mine Mircea Leon înseamnă — ca și Iustin Han- drea — expresia concretă a unei vocații. Pentru el. fostul țăran de ieri, biblioteca este acum grădina lui, sînt straturile lui plivite, curate. sistematizate, peste care ochiul lui atent a vegheat douăzeci de ani.

în acest răstimp a condus rețeaua schimbului de biblioteci volante, a răspîndit recenzii, a organizat întîl- niri și simpozioane, înțelegînd că vioara întîi în munca lui înseamnă cucerirea acelui cititor pasionat, căruia cartea să-i devină apropiată, necesară. Mi s-a spus, și nu am motive să mă îndoiesc, de către directorul librăriei din Reghin (Grigore Ze- cheș) că majoritatea cumpărătorilor de carte sînt țărani din aria de influență a bibliotecii orășenești. Urmărind un amplu documentar al a- Cestei biblioteci, am avut pentru moment impresia că spusele directorului librăriei conțin un dram de așa numită punere în scenă. Nu era. Nici afirmația că se vînd cărți în valoare de 12 000 lei în zi de tîrg nu mi s-a mai părut deplasată.Și dacă mă reîntorc, în toiul a- cestei ierni, la episoade de început al unei opere ce. azi însumează miracolele neîndrăznite pe atunci, e pentru că un fenomen pregnant al anilor pe care-i trăim este tocmai împlinirea unor vocații, afirmarea unor oameni pe care altădată i-ar fi înghițit anonimatul. Pe de altă parte, revăzînd vechile locuri, mă gîndesc ce posibilități s-au creat între timp pentru libera desfășurare a vocațiilor în cîmpia de astăzi, supusă unor profunde transformări pe orbita ci-

vilizației moderne, socialiste. De a- ceea, chemarea spre cîmpie, intrarea în universul dinamic al satului dft azi — ca intelectual decis să lași urme în urma trecerii tale — mi se înfățișează ca un act de înalt civism, de nobilă dăruire. Iată, la 49 de ani, Iosif Pușcaș — directorul școlii din Deda-Bistra — e azi IV (istorie-geografie, șei). îl cunosc și pe douăzeci de ani, iar desea emoționant al numără un premiu întîi pe tară obținut de echipa de jocuri românești din Logig-Mureș.Sînt recunoscător lui badea Vasile Pop a tetii Cicului că mi-a descoperit, întîiul, secretul „cărărilor oilor", de pe coastele aspre ale dealurilor cîmpiei, cum tot el m-a învățat să pătrund farmecul acestor locuri dur încremenite, parcă anume pentru proza lui Rebreanu și Pavel Dan. Sînt, în aceeași măsură, recunoscător oamenilor care s-au integrat cîrft- piei, intelectualilor ei care și-au slujit chemarea, pentru acel efort zilnic, com’oustionat intim, care azi. nu* mărînd decenii, consemnează miracolul metamorfozei la care asistăm și-n cîmpia .aceasta a Transilvaniei, unde iarna nu mai însemnează o oprire a respirației ci, dimpotrivă, ritmul alert al unui anotimp febril, fierbinte.

student în anul dacă nu mă în- dînsul de acum pe parcursul a- carierel sale se



viața internațională
Canada trebuie să-și NOI INCIDENTE Congresul

reconsidere politica externă
declară premierul TrudeauLONDRA 3 (Agerpres). — în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune BBC din Marea Britanic, primul ministru al Canadei, Pierre Eliot Trudeau, a declarat că țara sa trebuie să-și reconsidere politica externă, chiar dacă acest lucru ar avea ca urmare nemulțumirea Statelor Unite ale Americii. Această reconsiderare ar putea avea ca rezultat retragerea Canadei din N.A.T.O. și o schimbare a politicii sale în Organizația Națiunilor Unite. El a subliniat că orice modificare în acest sens va ține seamă în primul rînd de interesele naționale ale Canadei.Premierul canadian a apreciat că niciodată țara sa nu va putea să ducă o politică cu totul opusă celei a S.U.A., dar a arătat că guvernul său nu se va teme că va contraria Washingtonul în anumite probleme. Răspunzînd unei întrebări, Tindeau a spus că țara sa înclină să recunoască Republica Popu-

Iară Chineză, în ciuda opoziției americane.Trudeau a subliniat că intenționează să folosească la maximum posibilitățile de care dispune Canada pentru a-și manifesta independența în domeniul politicii externe. El a arătat că guvernul său este pe cale să reexamineze politica externă pe care Canada a promovat-o în ultimii 20 de ani. Este cît se poate de clar — a spus premierul canadian — că, în ultimii ani, în Canada s-a manifestat o nemulțumire față de politica externă a țării.în ceea ce privește problemele interne, premierul canadian a arătat că speră ca unitatea să triumfe în fața tendințelor separatiste. „Aceasta se va putea întîmpla însă numai atunci cînd Canada va deveni cu adevărat o țară bilingvă, cînd canadienii francezi vor fi reprezentați așa cum se cuvine guvern", a încheiat el. în

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale
forțelor patrioticeSAIGON 3 (Agerpres). — Forțele patriotice din Vietnamul de sud au bombardat un lagăr de infanteriști saigonezi situat în provincia Tay Ninh și mai multe a- vanposturi din regiunea saigoneză. După cum relatează agențiile de presă, bombardamentele forțelor patriotice au provocat victime și pierderi materiale mericano-saigoneză. vioane B—52 au tru raiduri într-un sector situat la aproximativ 60 km nord de Saigon, lansînd peste 700 tone de bombe. Avioanele americane au efectuat de asemenea, misiuni de bombardament în provinciile Tay Ninh și Chuong Thien, situate de Saigon și în regiunea

de partea a- Tot joi, a- efectuat pa

la nord de deltă.
ĂMERI- 
SĂ SE

PARIS: PĂRTEĂ
CANĂ CONTINUĂ
OPUNĂ UNOR CONVORBIRI 
IN PATRUPARIS 3 (Agerpres). — Convorbirile purtate joi după-amiază, timp de 4 ore și 10 minute, între șefii adjuncți ai delegațiilor R. D. Vietnam și S.U.A., nu au dus nici de data aceasta la realizarea unui acord în chestiunile procedurale

Pierderile suferite de forțele 
americane în Vietnamul de sud 
în cursul anului 1968 reprezintă 
aproape jumătate din cele înre
gistrate in primii șapte ani ai 
războiului, a dezvăluit cartierul general al trupelor S.U.A. de la Saigon. Potrivit cifrelor oficiale, care nu includ ultimele trei zile ale anului trecut, 14 521 militari americani au fost uciși și 92 564 răniți în cursul anului 1968. Pierderile suferite de forțele americane de la începutul războiului se cifrează la 30 543 morți, 192 372 răniți și 1243 dispăruți sau prizonieri.

(Urmare din pag. 1)Planul care poartă numele academicianului francez Jacques Rueff pornește de la ideea că dezordinea ce domnește In relațiile valutare își are izvorul în privilegiile de care se bucură monezile-cheie — dolarul și lira sterlină. Aceste privilegii, deși n-au pus la adăpost Statele Unite și Anglia de permanentizarea deficitelor balanțelor lor de plăți, au atras după sine exportarea inflației interne, șubrezind astfel principiul care stă la baza actualului sistem monetar, adică principiul ca monezile-cheie să fie „la fel de bune" ca și aurul, ceea ce se poate asigura prin încrederea generată de deplina convertibilitate internațională a celor două monezi. încetarea practică a convertirii în aur a dolarului și lirei, ca Urmare a hotărîrilor unor reuniuni recente ale „Clubului celor zece", încalcă însuși principiul sistemului ca atare și,, deci, urgentează necesitatea reformei. Asanarea sistemului se poate face, în viziunea a- cestui plan, numai prin revenirea la etalonul-aur. Etapele principale ale acestei operații de reîntoarcere la etalonul aur ar cuprinde, cel puțin, următoarele operațiuni: revalorizarea aurului, stabilirea unor noi parități monetare prin devalorizări și reevaluări și, în sfîrșit, a- doptarea vechiului etalon.Este cert că în Occident aurul rămîne marfa care inspiră cea mai mare încredere și, din această cauză, este apt să joace un rol esențial în sistemul monetar. Dar problema care se pune este aceea a posibilităților ca și a implicațiilor pe care le-ai- avea revenirea la etalonul- aur. Adoptarea din nou a aurului ca unic etalon ar presupune. în primul rînd, o oarecare reducere sau îngreunară a schimburilor comerciale internaționale. ■ căci fiecare țară ar trebui să-și achite soldurile defici

înale conferinței de la Paris problema vietnameză.Reprezentantul R. D. Vietnam, Ha Van Lau, a propus ca conferința să înceapă în jurul unei mese rotunde, la care fiecare dintre cele patru părți să ocupe locul ce îi va conveni. El a precizat că partea nord-vietnameză este gata să renunțe la orice e- xigențe privind marcarea locurilor delegațiilor prin plăci sau drapele. De asemenea, Ha Van Lau a propus ca tragerile la sorți pentru stabilirea ordinii luărilor de cuvînt să se facă numai între delegația Frontului Național de E- liberare din Vietnamul de sud și cea a Administrației de la Saigon, urmînd ca intervențiile să alterneze apoi între cele patru delegații. Șeful adjunct al delegației nord-vietnameze a propus ca, în eventualitatea acceptării acestor sugestii, conferința să se deschidă la 6 ianuarie.Reprezentantul Statelor Unite a susținut însă, în continuare, vechea concepție americano-saigo- neză ca discuțiile să se poarte între „două părți" și nu între patru delegații egale în drepturi. El a propus alte șase formule privind forma mesei tratativelor, toate avînd la bază principiul separării locurilor ce vor fi ocupate de „cele două părți".

IN ORIENTUL APROPIATBEIRUT 3 (Agerpres). — între forțele libaneze și cele israeliene a avut loc joi noaptea un duel de artilerie, declanșat ca urmare a bombardării de către artileria israe- liană a unor poziții libaneze situate la sud de localitatea Khiam, a- nunță un comunicat militar dat publicității la Beirut. Schimbul de focuri a durat peste două ore și nu s-a soldat cu pierderi de partea libaneză.TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt israelian a făcut cunoscut că unitățile libaneze au declanșat joi noaptea un tir de mortiere asupra unor localități israeliene situate în provincia Ga- lileea. Forțele israeliene au ripos-

Partidului
Festivitățile de fa Havana

CUVÎNTAREA LUI FIDEL CASTROtat pentru a reduce la tăcere artileria libaneză. Purtătorul de vînt a precizat că schimbul focuri nu a provocat pierderi rîndul trupelor israeliene.
cu- de în Comunist

din AustriaCA1RO 3 (Agerpres). — Un municat militar difuzat la Cairo a- nunță că forțele israeliene situate la sud de Ismailia, pe malul răsăritean al Canalului de Suez, au deschis focul joi asupra pozițiilor e- giptene. Forțele militare ale R.A.U. au ripostat. Schimbul de focuri, se precizează, a durat aproximativ 30 de minute. Forțele israeliene au deschis focul pentru a proteja o operațiune de recunoaștere efectuată de-a lungul malului răsăritean al Canalului.

CO-

E NECESAR SĂ SE FACĂ TOTUL
PENTRU NORMALIZAREA SITUAJIEI

Ședința guvernului francez
PARIS 3 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Franței a consacrat o 
mare parte a ședinței sale de vineri dezbaterii situației din Orien
tul Apropiat. Purtătorul de cuvînt 
al guvernului, Joel Le Theule, a fă
cut cunoscut presei că în cursul șe
dinței ministrul de externe, Michel 
Debre, a prezentat un raport cu pri
vire la evoluția evenimentelor din 
regiunea amintită și poziția Fran
ței. Purtătorul de cuvînt a precizat 
că „în opinia guvernului francez, momentul pare cu deosebire oportun de a se face totul" pentru a se împiedica agravarea situației din O- rientul Apropiat, „deoarece în

caz contrar există riscul ca lumea să se afle conflict care nu cît să se întindă", cele patru puteri, 
nente ale Consiliului de Securitate, 
să facă totul ca rezoluția votată de 
Consiliul de Securitate în noiembrie 
1967 să fie aplicată. El a spus, de 
asemenea, că guvernul francez con
sideră că nu va avea loc o confe
rință a celor patru mari puteri în 
problemele Orientului Apropiat dar 
convorbirile care au avut loc între 
cei patru membri permanenți 
Consiliului de Securitate trebuie 
continue.
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în fața unui ar putea de- 
Este necesar ca 
membre perma-

ai 
să

VIENA 3 — Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite : La Viena și-a început vineri lucrările Congresul Partidului Comunist din Austria. Timp de patru zile, cei a- proape 400 de delegați vor analiza situația politică din Austria, sarcinile și politica Partidului Comunist din Austria pentru viitor.Delegații au întîmpinat cu vii a- plauze știrea că numeroase partide comuniste și muncitorești, printre care și Partidul Comunist Român au adresat congresului mesaje de salut.Președintele partidului, Franz Muhri, a prezentat raportul principal consacrat situației politice și sarcinilor partidului. El a relevat că P.C. din Austria concepe relațiile dintre partidele frățești ca raporturi de deplină egalitate în drepturi și independență, neamestec în treburile interne, sprijin reciproc, solidaritate internațională.în partea consacrată situației interne, raportorul a declarat că este necesar ca P.C. din Austria să candideze independent la viitoarele alegeri parlamentare în toate circumscripțiile electorale. Raportorul a prezentat apoi sarcinile principale ale Partidului Comunist din Austria în apărarea intereselor oamenilor muncii, pentru întărirea rîndurilor sale și creșterea influenței partidului în viața politică și socială a Austriei.

HAVANA 3. — Corespondentul Agerpres, Victor Stamate, transmite : La 2 ianuarie, în Piața Revoluției din Havana, îmbrăcată în haine de sărbătoare, s-au adunat peste 500 000 de persoane pentru a participa la manifestările prilejuite de aniversarea a 10 ani de la triumful insurecției armate cu- bane. în tribuna oficială se aflau Fidel Castro, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba și prim-mi- nistru al Guvernului revoluționar, Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, alți conducători de partid și de stat, ofițeri superiori ai forțelor armate. In tribuna o- ficială se aflau, de asemenea, numeroși oaspeți de peste hotare, printre care* tovarășii Florian Dă- nălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministru al căilor ferate, și Vasile Mușat, ambasadorul Republicii Socialiste România la Havana.Fidel Castro a rostit o amplă cuvîntare, în care a trecut în revistă transformările și realizările obținute de poporul cubanez în cei zece ani care au trecut de la victoria insurecției armate. în a- ceastă perioadă, a subliniat vorbitorul, am ajuns la un ritm de construcție și de dezvoltare care depășește cu mult ritmul din primii '----- *

succesele obținute în agriculturi, primul ministru a subliniat că în anul 1970 producția agricolă a Cubei va fi de aproximativ două ori mai mare dețcît cea dinainte de revoluție. Cuba va realiza în anii ce vin o creștere medie a- nuală de 15 la sută la producția agricolă, va extinde considerabil suprafața agricolă, va utiliza annual un milion de tone de îngrășăminte chimice și va iriga în fiecare an o suprafață de 300 000 de hectare. în continuare, Fidel Castro a vorbit despre dezvoltarea șeptelului de cornute pentru carne și lapte,, despre sporirea suprafețelor cultivate cu cafea, citrice și legume, ceea ce va duce în viitorii ani lă creșterea producției agroalimentare. Vorbitorul a scos în evidență și realizările obținute în domeniul industriei.Primul ministru al Republicii Cuba a arătat, de asemenea, că întregul popor trebuie să depună în continuare mari eforturi pentru dezvoltarea economiei. „Efortul pe care l-a făcut țara în a- cești zece ani — a spus el — tre<» buie consolidat. Trebuie să folosim mai rațional resursele, să facem mai multe economii pentru a putea înainta mai rapid. în vederea dezvoltării agriculturii este necesar să ♦

agențiile de presă transmit
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România în R. D. 
Germană, Nicolae Ghenea, a făcut o vizită lui Paul Verner, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă prietenească, au fost discutate probleme de interes comun.

în portul Aden a sosit> într-° vizită de prietenie, un grup de nave militare sovietice compus dintr-un crucișător, o navă purtătoare de rachete, un distrugător și două nave de transport, anunță agenția TASS.

într-im buletin al fondu
lui O.N.U. pentru copii (UNICEF) se atrage atenția că în primele luni ale anului 1969 în regiunile în care se desfășoară conflictul nigeriano-biafrez urmează să cadă victimă foametei 2 milioane'persoane.

lii localitatea Repcelak (R. P. Ungară), la Fabrica de acid carbonic s-a produs o explozie a două rezervoare cu acid. în urma exploziei și-au pierdut viața opt persoane. Alte 27 de persoane au fost rănite. Accidentul a produs pagube materiale importante, anunță agenția M.T.I.
Cabina spațială „ApolIo-8" — cu aiutorul careia cosm°- nauții americani Frank Borman, James Lovell și William Anders au făcut înconjurul Lunii — a fost transportată joi la uzinele companiei „North American Rockwell" din Downey (California), unde a fost construită. Timp d§ două luni ea va fi supusă unor examinări amănunțite, iar constructorii vor verifica aparatajul și piesele ce o compun. Un purtător de cuvînt al firmei producătoare a declarat că vehiculul spațial este într-o asemenea stare încît poate fi utilizat din nou. Scutul termic al cabinei a suferit foarte puțin de pe urma căldurii degajate de intrarea fulgerătoare în atmosferă.

VREMEA ÎN EUROPA
După un decembrie 

deosebit de călduros, 
cînd s-a înregistrat re
cordul de căldură în 
această lună pe o pe
rioadă de mai multe 
decenii, ianuarie a în
ceput și în Bulgaria cu 
o scădere bruscă a 
temperaturii și cu nin
sori abundente. Zăpa-

da. viscolită în unele 
județe, a blocat circu
lația pe o serie de șo
sele și căi ferate prin
cipale. In întreaga ta
ră au fost luate mă
suri în vederea asigu
rării desfășurării nor
male a activității.

Căderi

zăpadă au fost semna
late și în regiunile 
muntoase ale R. D. 
Germane și R. F. a 
Germaniei. Pe sosele, 
stratul de zăpadă a a- tins grosimea de 80 de 
centimetri, provocînd 
blocarea circulației.

masive de (Agerpres);

Un comunicai publicat 
joi la Atena anun<a ca>în baza art. 33 din noua Constituție a Greciei, Consiliile de administrație ale societăților publice denumite pînă a- cum „fundațiile regale" și care erau prezidate de însuși regele sau un membru al familiei regale, au fost puse sub controlul statului. Prin noua constituție — adaugă comunicatul — s-a interzis tuturor membrilor familiei regale să se mai amestece în activități cu caracter social.

La Teheran a început un 
prOCeS intentat unui gmp de 14 persoane, acuzate de a fi organizat „un complot împotriva securității statului". Procesul se desfășoară în fața unui tribunal militar.

Conferința primilor mi
niștri ai țărilor membre ale 
Commonwealthuluise va des- chide la 7 ianuarie, la Londra. Trei probleme sînt înscrise pe ordinea de zi a conferinței: conflictul nigerian, criza rhodesiană și politica britanică în domeniul imigrărilor.

Un incendiu pe un front 
de mai mult de 20 de km mistuie de peste 48 de ore colinele din jurul orașului Genova. Mii de hectare de pădure au căzut pradă flăcărilor. Se apreciază că pagubele înregistrate pînă acum se ridică la peste 400 milioane lire.

Senatorul Edward Ken
nedy a fost ales adjunct 
al liderului majorității de
mocrate în Senat, învingîndu-i pe Russell Long care deținea pînă în prezent această funcție. Lider al majorității democrate este senatorul Mike Mansfield. Agenția Associated Press apreciază că prin alegerea lui Edward Kennedy în această funcție „democrații liberali își amplifică vocea în conducerea supremă a Senatului".

B1RMANIA

Ziua independenței

tare ale balanțelor de plăți exclusiv în aur. în lipsa acestuia, o țară oarecare ar fi nevoită să-și limiteze importurile strict la valoarea exporturilor. Creditul, inclusiv creditul internațional, a dovedit prin- tr-o îndelungată evoluție că poate juca un rol important nu numai în ce privește extinderea relațiilor economice dintre state, dar și în privința asigurării dezvoltării economiei diverselor țări. Ar fi greu de imaginat astăzi relațiile comerciale dintre state care să aibă loc numai în măsura în care importurile pot fi plătite cu bani peșin sau în mărfuri.

O altă consecință ar fi dublarea (în cazul în care reevaluarea s-ar face într-o asemenea proporție) a valorii tezaurului Statelor Unite, ceea ce, desigur, ar avea o influentă favorabilă asupra raportului dintre rezervele de aur monetare, pe de o parte, și emisiunea monetară a- mericană, pe de altă parte. Dacă, totuși, S.U.A. au refuzat pînă acum să accepte o asemenea soluție, a- ceasta se datorește unei alte consecințe și anume din pricina a- vantajelor pe care le-ar obține țările producătoare și exportatoare de aur. Principalul beneficiar al lumii occidentale ar fi, în acest caz, Re-

oficială, pentru tranzacțiile între băncile de emisiune, la prețul oficial ăl aurului, și alta, liberă, lăsată la jocul cererii și ofertei. Crizele prin care a trecut recent sistemul monetar au arătat că prețul aurului pe piața liberă urcă rapid, atingînd în momentele sale decisive chiar nivelul de 43 dolari uncia. Pe de altă parte, s-a pledat pentru încetarea deliberată a convertirii dolarilor și lirelor în aur pentru a se pune capăt necontenitelor scurgeri de metal prețios din tezaurele celor două țări ca monezi- cheie. La ultima reuniune de la Basel, s-a preconizat un sistem de

Revenirea la etalonul-aur ar presupune, în primul rînd, după cum s-a văzut, o reevaluare a prețului aurului. Actualul preț oficial, stabilit în anul 1934, este de 35 de dolari uncia de metal prețios (31,1 gr aur fin). Propunerile de reevaluare oscilează între prețul de 60 și 100 de dolari uncia de aur, în funcție de proporția pe care diverșii autori au presupus-o în ce privește gradul de devalorizare a monedei americane, cel mai des nre- conizîndu-se dublarea nivelului actual. adică fixarea noului preț la 70 de dolari uncia. Prima consecință a unei asemenea măsuri ar fi devalorizarea oficială a dolarului, fără ca paritatea acestuia cu celelalte monezi să se schimbe, dat fiind faptul că dolarul este o monedă-cheie, al cărui preț relativ determină prețul celorlalte monezi.

publica Sud-Africană, care, în 1967, a extras aur în valoare de 1,06 miliarde de dolari, din cele 1,41 miliarde produse în întreaga lume capitalistă. Se înțelege că în primul rînd motivele politice — și anume temerea de reacțiile opiniei publice interne și internaționale — sînt acelea care au împiedicat Statele Unite să ia în considerare o reevaluare a prețului aurului care ar pune la dispoziția Africii de Sud un puternic instrument economic și financiar.Din această cauză, S.U.A. s-au făcut apărătorul propunerilor de revizuire a sistemului monetar care tind la înlăturarea dificultăților prin mijloace temporare, neeficiente pe o durată mai îndelungată de timp. Așa se face că ele au sprijinit ideea împărțirii pieței aurului în două piețe — una

transfer automat al capitalurilor din țările cu balanță de plăti excedentară către cele care înregistrează deficite. în sfîrșit, în ce privește planurile de reformare a sistemului monetar, administrația Johnson a sprijinit acele inițiative care propuneau instituirea unor forme diferite de credite suplimentare pentru țările deficitare (fie planuri de extindere a creditelor prin Fondul Monetar Internațional, fie crearea de noi instrumente internaționale de decontare etc.).întrebat asupra intențiilor administrației Nixon în ce privește reformarea sistemului monetar, viitorul ministru de finanțe, David Kennedy a declarat că nu este exclusă nici una din soluțiile preconizate, factorul hotărîtor în a- legerea ei fiind convingerea că una sau alta se va dovedi cea mai

eficientă. El și-a exprimat, totodată, speranța că nu se vor produce prea curînd evenimente monetare determinante, lăsîndu-se administrației Nixon timpul necesar pentru o opțiune • bine gîndită.Este limpede că implicațiile și e- fectele unei reconsiderări generale a parităților monetare, pe care o presupune în mod cert o reformă a ansamblului sistemului monetar, vor fi și ele multiple. Deținătorii de depozite de monezi ce se pot devaloriza, vor suferi pierderi proporționale cu devalorizarea respectivelor monezi, în vreme ce deținătorii de monezi ce se pot reevalua vor înregistra beneficii proporționale cu „scumpirea" monezilor în cauză. Situația este exact inversă în cazul creditelor internaționale : debitorii care datorează monezi devalorizate, vor plăti cu o monedă mai „ieftină" creditele obținute într-o vreme cînd moneda respectivă era încă puternică. în schimb, cei care vor datora monezi reevaluate, vor trebui să plătească mai scump creditele obținute mai înainte. Pierderea va fi cu atît mai mare pentru acele țări a căror monedă ar fi devalorizată, dar care au datorii în monezi reevaluate.Indiferent de „preferințele" teoretice pentru unui sau altul din planurile propuse, este unanimă concluzia observatorilor și expertilor respectivi că sistemul monetar al lumii occidentale trebuie supus unei radicale operații de refacere.Aceste operații de „chirurgie" monetară își propun însă în fond doar să trateze simotomele unei maladii care ține de însăși structura orîndui- rii capitaliste. Or, atîta vreme cît a- ceastă structură se menține, este inevitabil ca simptomele morbidității să recidiveze cu intensitate sporită, chiar dacă prin tratamente de șoc temporar ar putea să pară mai atenuate.

Există o zi a anului în care 
Rangoonul („orașul păcii") cu
noaște o animație neobișnuită — 
4 ianuarie. Este ziua independen
ței. Locuitorii capitalei birmane 
se regăsesc cu mic cu mare pe 
străzi, în parcuri, reeditând sim
bolic momente din îndelungata 
luptă pentru neatârnare. Un obe
lisc alb din inima capitalei con
semnează lapidar împlinirea visu
lui de decenii al poporului bir
man : „la 4 ianuarie 1948, Birma- 
riia și-a dobîndit deplina suvera
nitate și independență".

Cea de-a 21-a aniversare a a- 
cestei date memorabile găsește 
poporul birman în plin efort con
structiv de edificare a economiei 
naționale. în prezent este în curs 
de înfăptuire primul plan de dez
voltare economică pe o perioadă 
de patru ani, 1966—1970. Este 
prevăzută în această perioadă 
construcția unor importante obiec

tive industriale, între care două 
fabrici de îngrășăminte minerale, 
o uzină de asamblare a tractoa
relor. O atenție deosebită se a- 
cordăi agriculturii, ramură de bază 
a economiei. Se are în vedere o 
creștere anuală a producției agri
cole cu șase la sută. Reforma a- 
grară, înfăptuită de Consiliul re
voluționar, a adus schimbări im
portante în viața satului birman. 
Și în alte ramuri au fost adoptate 
o serie de măsuri menite să des
chidă perspective noi de dezvol
tare. Capitalul străin a fost com
plet lichidat în industrie, co
merțul exterior și în domeniul 
bancar. Societățile de asigurări, 
băncile, comerțul exterior și ma
re parte a comerțului interior au 
fost naționalizate. Sectorului de 
stat îi revine în prezent peste 80 
la sută din producție în industria 
extractivă și peste 50 la sută din 
producția industriei prelucrătoare.
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