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In cele două decenii șl jumătate care se vor împlini anul acesta de la eliberarea patriei, comuniștii, oamenii muncii din Capitală — principalul centru industrial al tării — s-au aflat mereu în primele rîndurl ale luptei poporului nostru pentru edificarea socialismului. Ei au adus și a- duc o însemnată contribuție la înfăptuirea cu succes a amplului program de dezvoltare multilaterală a tării elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R. Sarcini deosebit de mari revin oamenilor muncii din Capitală și în cel de-al patrulea an al cincinalului.După cum se știe, recent, confe- ița organizației de partid a mu- âpiului București a lansat către ite organizațiile județene de partid. :re oamenii muncii din întreaga >.?ă o înflăcărată și patriotică che- ■are Ia întrecere în vederea depășirii -clnilor planului de dezvoltare a momiei naționale pe anul 1969 — hotărîtor pentru înfăptuirea cinci- lului. In legătură cu condițiile care . stat la baza lansării acestei che- iri la întrecere, cu obiectivele și ■cinile concrete asumate de confe- ță în numele comuniștilor și oa- •nilor muncii din Capitală, am avut convorbire cu tov. Dumitru Joița, ■retar al Comitetului municipal curești al P.C.R.- Oamenii muncii din întreprinde- 
î municipiului București au înche- cel de-al treilea an al cincinalului rezultate meritorii, care se circum- ■iu în realizările întregului popor producția globală industrială, de tmplu — unde, după plenara C.C. P.C.R. din iunie 1968, sarcina lni- lă a fost suplimentară pe ansam- il industriei Capitalei cu 360 mili- îe lei — planul majorat a fost în- tlinit în proporție de aproape 101 sută ; nivelul planificat al creșterii iductivității muncii a fost de ase-

Convorbire 
cu tov. Dumitru JOIȚA 

secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

menea realizat. Sarcinile mult sporite la export au fost și ele depășite, potrivit unor calcule preliminare, cu peste 4 procente. Sporurile de producție au fost obținute în condiții de economicitate tot mai înaltă, fapt ilustrat de cele 477 milioane lei beneficii obținute suplimentar anul trecut, numai în nouă luni.Cele cîteva date prezentate, văzute în strînsa lor corelație, ne dau temeiul să afirmăm că anul 1968 a marcat o treaptă de real și multiplu progres în activitatea întreprinderilor industriei Capitalei, oferind o temelie solidă și în același timp o garanție pentru abordarea la un nivel și mai înalt a sarcinilor din acest an.— Din chemarea lansată de con
ferință reiese clar ideea că sînt 
create condiții pentru realizarea și depășirea sarcinilor din planul 
pe anul 1969. Vă rugăm să sin
tetizați principalele elemente pe 
care se sprijină aceste angaja
mente.— Am putea enumera, desigur. în acest sens numeroase argumente. însăși dinamica realizărilor din primii trei ani ai cincinalului constituie o certitudine că sarcinile trasate la Congresul a! IX-lea a! partidului vor- fi nu - numai îndeplinite, dar și depășite. Ca elemente precise de calcul am avut în vedere efectele concrete ce vor apărea în acest an că urmare a valorificării integrale a studiilor de organizare științifică a

producției și a muncii întocmite pînă acum, cît și a aprofundării în acest an a acțiunii de organizare în complexitatea aspectelor ei.Anul trecut am întreprins numeroase analize pe diverse probleme, cu sprijinul multor specialiști din întreprinderi. Rezervele identificate cu aceste prilejuri constituie tot atîtea posibilități de îmbunătățire a activității economice a întreprinderilor în acest an, pe care organizațiile de partid din întreprinderi și comitetele de direcție vor trebui să le aibă în vedere cu toată stăruința.De un covîrșitor ajutor ne-a fost cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu ținută la conferința organizației de partid a municipiului. Analiza aprofundată, extrem de clară și convingătoare făcută de secretarul general al C.C. al P.C.R., principalelor probleme economice ale industriei Capitalei, prin bogăția ei de date și fapte a fost pentru noi toți o călăuză prețioasă, va constitui un îndreptar sigur al îmbunătățirii muncii noastre în toate domeniile de activitate.Se cuvine să amintim, de asemenea, că de un real folos ne-a fost, în ultimul trimestru al anului trecut, sprijinul dat de o brigadă a C.C. al P.C.R. Analizele întreprinse de specialiștii acestei brigăzi au scos la iveală, în multe unități, însemnate resurse de creștere a potențialului economic, de ridicare a nivelului eficientei activității productive. Pe baza concluziilor concrete la care s-a ajuns în urma acestei ample analize, biroul comitetului municipal de partid ă stabilit, împreună cu ministerele de resort, măsuri de natură să- activizeze intens aceste resurse, linele măsuri s-au aplicat imediat, cum a fost, bunăoară, lichidarea unor stocuri supranormative. De fapt, cele mai multe măsuri urmează să fie a- plicate anul acesta.

Vedere parțială a retortelor Sâvineștiului
(Foto : Gh. Vințilă)

IN ZIARUL DE AZI:

® Provizoratul proiectelor pertur- 
bează modernizarea orașului 
@ Pe cînd onorarea corectă a ga
ranțiilor? ® Serviciile auxiliare 
pentru fermele agricole funcțio
nează inoperant ® 1969 - an ho- 
tărîtcr al cincinalului & Din țările 
socialiste

dr. Mihai ALDEA
secretar general în Ministerul Sânâtăfii

Asemeni tuturor domeniilor de viață și activitate din țara noastră, cel al ocrotirii sănătății cunoaște, la rindul său, o pronunțată dezvoltare și perfecționare care. în cadrul larg al progresului și al transformărilor economice și social-culturale, contribuie efectiv la îmbunătățirea stării de sănătate a populației.Pentru toți lucrătorii din domeniu! ocrotirii sănătății constituie un puternic îndemn cuvintele adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin care afirma necesitatea ca medicii, personalul sanitar „să-și canalizeze întreaga activitate de zi și de noapte apărării sănătății, prevenirii și combaterii bolilor, asigurării tuturor condițiilor ca poporul român să fie un popor sănătos, viguros, în stare să-și îndeplinească cu succes rolul dc constructor al socialismului, să facă să înflorească continuu națiunea noastră socialistă'*.Făcînd o analiză aprofundată a stării de sănătate actuale, plenara Comitetului Central al partidului din 24—25 octombrie 1968 aprecia că situația demografică și structura morbidității au suferit profunde modificări. din ce în ce mai evidente în ultimii ani. Mortalitatea generală a scăzut la mai puțin de jumătate fată de 1938 ; în aceeași perioadă, mortalitatea infantilă (copii pînă la vîrsta de 1 ah) a scăzut și ea de peste trei ori ; au dispărut sau mai înregistrează un număr redus de cazuri boli transmisibile sau cu extindere în masă, care în trecut periclitau sănătatea și viața populației. cum sînt malaria, gușa, pelagra tetanosul. difteria etc. S-a îmbunătățit substanțial sporul natural al populației prin redresarea natalității din ultimii 2 ani, iar indicii de dezvoltare psihosomatică a tinerelor generații arată că există premise sigure ca populația tării noastre să fie reprezentată în viitor prin oameni viguroși, bine dezvoltați. In general, condițiile de viată și îmbunătățirea mijloacelor de apărare și îngrijire a sănătății au făcut ca media de vîrstă a populației să a- jungă Ia peste 68 ani. fată de numai circa 42 ani înainte de 1938.Anul 1969. al patrulea an al actualului cincinal, are o importantă deosebită în realizarea directivelor Congresului al IX-lea al partidului : planul și bugetul pentru anul ce începe pornesc de Ia largile posibilități create în economie, știință și cultură în anii anteriori și tin seama de necesitățile dezvoltării în- tr-un ritm continuu ascendent a nivelului de trai material și cultural al poporului nostru. Alocațiile de iă bugetul de stat pentru ocrotirea sănătății reprezintă în anul 1969. suma de 6 miliarde 147.6 milioane Iei Posibilitățile create în aepastă pri-.< ..... ■->,

vință sînt ilustrate cu pregnanță de dinamica cheltuielilor bugetare in anii anteriori : astfel, în 1950 se puteau asigura de la buget, pentru sănătate, 644,5 milioane lei, în 1960 —2 miliarde 954,8 milioane Iei, iar în IS35 — 4 miliarde 794,8 milioane lei. Investițiile la care ne-am referit prelimina dezvoltarea actualei baze materiale a ocrotirii sănătății cu circa3 800 paturi de spital, 10 noi policlinici. circa 4 000 de locuri în noi cre- șe și numeroase alte obiective.Pe lîngă marile unități sanitare moderne, realizate în ultimii ani, cum sînt spitalele din orașele Hunedoara (700 paturi). Suceava (600 paturi), Gh. Gheorghiu-Dej (420 paturi), Cluj, Iași, Bacău etc., sau numeroasele policlinici realizate în ultimii ani, alte unități moderne, de mare capacitate și randament, se pregătesc să. intre în funcțiune. Așa sînt spitalul general din Constanța (900 paturi și policlinică). spitalul Slobozia (420 paturi), spitalele de pediatrie de la Oradea și Iași (cîte 400 paturi fiecare) - etc. în același timp, vor continua în ritm și mai susținut lucrările la- spitalele generale de mare capacitate (900—1 100 paturi) din orașele Galați, Craiova și Baia Mare, la spitalul clinic de boli infecțioase din Cluj etc. De asemenea urmează să se deschidă noi șantiere : începe construcția spitalului clinic de gastroenterologie și hematologie din București, a spitalului din Pitești, a complexelor senatoriale cu baze de tratament de la Te- chirghiol și Vatra Dornei etc. Pe planșetele proiectanților capătă forme din ce în ce mai concrete alte spitale (cu peste 500 paturi fiecare) și policlinici, stații de salvare, cre- șe, dispensare etc., ce vor constitui un larg front de, lucru pentru anii 1970 și 1971. Sînt realizări demne de efortul general de dezvoltare al țării noastre.Trebuie subliniat însă, așa cum de altfel s-a relevat și în studiul dezbătut la plenara din octombrie, că aceleași mijloace materiale ar fi permis realizarea unui număr mai mare de obiective, a unor capacități sporite de spitalizare sau de asistentă medicală. Exagerări în temele de proiectare, un coeficient mare de spațiu neutilizat, confort și dotare exagerate, finisaje scumpe etc. au dus la preturi de cost ridicate la multe din aceste obiective Ca a- tare, reconsiderarea în 1968 —ca urmare a indicațiilor conducerii de partid si de stat — a indicatorilor tehnico-economici Ia numai 6 spitale în construcție a permis o creștere a capacității cu circa 10 la
(Continuare în pag. a II-a)
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în fine, certitudinea realizării planului și a angajamentelor pe 1969 are la bază capacitatea' organizatorică sporită și experiența acumulată de colectivele din unitățile industriale ale Capitalei, hotărîrea lor de a fructifica mai bine rezervele existente. Sîntem încredințați că puternicul detașament al muncitorimii bucureștene nu-și va precupeți e- forturile și priceperea pentru a-și îndeplini planul și angajamentele a- sumate în ampla întrecere pe tară.
— Obiectivul principal al angaja

mentului luat de conferința de 
partid a municipiului București 
vizează depășirea volumului pro
ducției industriale planificate pe 
acest an cu aproape 500 milioa
ne lei. Asupra căror pîrghii tre
buie acționat cu precădere pen
tru realizarea integrală a obiec
tivului propus 7

Ieszăpezîrea - un examen al capacității 
organizatorice a edililor, al spiritului 
gospodăresc si inițiativei cetățenilorbazinul Rovinari 
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— După cum s-a subliniat și în cadrul lucrărilor conferinței organizației de partid a municipiului, importante rezerve de sporire a producției și productivității muncii, peste actualele niveluri planificate, rezidă pe de o parte în folosirea cît mai rațională a capacităților de producție. prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor și instalațiilor, a suprafețelor de producție, organizarea mai bună a reparațiilor și
(Continuare în pag. a HI-a)

In ancheta publicată în ziarul de ieri, înfățișam cîteva aspecte surprinse în cursul acțiunilor de deszăpezire care au loc în Capitală și în țară, redînd totodată și opiniile conducătorilor unor instituții care prin natura lor au răspunderi concrete în înlăturarea implicațiilor negative generate de ninsoarea abundentă. Cititorii an luat astfel cunoștință de măsurile întreprinse de unele ministere, consilii populare, întreprinderi de transport etc. pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a transporturilor pe căile ferate și inter

urbane, pentru aprovizionarea populației, desfășurarea normală a activității economice și sociale.Publicăm în continuare relatări ale reporterilor noștri, cu convingerea că în perioada ce urmează comandamentele special constituite vor întreprinde acțiuni mai eficiente, mai riguros organizate, în așa fel, în- cît situația creată prin condițiile atmosferice deosebite să nu se răsfrîn- gă nefavorabil asupra bunului mers al activității unităților economice, a- supra cerințelor sociale, gospodărești ale populației.

ȘEFUL COMflNDflMNTULUI 
CHPITALEI fîPELEOă L® 
POPULAȚIEO activitate neîntreruptă domnește la comandamentul Capitalei.„Acțiunea de deszăpezire a continuat ieri și în cursul nopții, ne spune tov. ION COSMA, prim-vicepre- ședinte ai consiliului popular municipal. Au intrat în acțiune 250 de utilaje și 450 de autocamioane. Au fost deblocate bulevardele Republicii, Ma- gheru. Calea Victoriei și alte străzi principale. In prezent se fac eforturi pentru a grăbi descongestionarea tuturor arterelor de circulație și a drumurilor de acces în oraș. Ne-am propus ca pînă luni dimineața, cînd întreprinderile și instituțiile își vor relua din plin activitatea, să creăm condiții pentru o circulație normală a mijloacelor de transport ale I.T.B.".— Se pare că vom avea șansele să vedem orașul curățit de nămeți încă în cursul zilei de mîine ?— „Aș adăuga o condiție — a reluat tov. Ion Cosma — sprijinul populației Se înțelege că marea cantitate de zăpadă căzută în ultimele zile în București nu poate fi degajată numai de lucrătorii salubrității și cu mijloacele mecanizate de care dispunem. E necesar un efort colectiv, mai ales pentru descongestionarea străzilor înguste — unde nu pot pătrunde buldozere sau autocamioane — a trotuarelor și drumurilor de acces spre intrările în blocurîle- locuințe. Fiecare cetățean care contribuie acum Ia acțiunea de deszăpezire îsf îndeplinește o datorie civică a.iutînd orașului să-șl reia activitatea normală".
PREmiȚM TINEREmUIIn aceste zile, tinerii CaDitalei au dat un sprijin prețios edililor în acțiunile de curățire a zăpezii. Tn toate sectoarele orașului au luat ființă brigăzi de tineret cuprinzînd. în ziua de 3 ianuarie — 5 090 de tineri. Celor 7 000 de tineri care au muncit ieri li s-a încredințat de către comandamentul Capitalei descongestionarea unor importante artere de circulație. Astfel, tinerii de la Telefoane. TCEMTN. TPCEM s-au

în ultima zi a anului trecut 
a avut loc în Uniunea Sovie
tică un eveniment care mar
chează o cotitură în dezvolta
rea „aviației civile : primul zbor 
de încercare al unui avion su
personic de pasageri.

Primul născut al aviației ci
vile supersonice sovietice se 
cheamă „TU—144". creație a 
colectivului de constructori 
condus de academicianul An
drei Tupolev. Echipajul primu
lui zbor a fost alcătuit din pi- 
loții de încercare E. V. Elian 
(comandantul echipajului). M. V.
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Aș începe aceste gînduri cu o amintire din copilărie.Era în iarna anului 1917. Din teritoriul de atunci al tării noastre nu mai rămăsese liberă decît Moldova unde se îngrămădiseră guvernul, armata, refugiatii. tot ce nu căzuse în mîinile cotropitorilor. Mizeria lipsurile, tifosul e- xantematic secerau mii de vieți, fără a mai vorbi de cei ce cădeau pe front.în acele momente grele a apărut un cîntec. Se numea, .Voința neamului" si "ra compus de Ion Da- nielescu. profesor de

muzică, refugiat și el din Ploiești. Prima audiție a avut loc în mica dar arhiplina sală a teatrului din o- rasul meu. în ziua de 24 ianuarie, fiind e- xecutat sub conducerea autorului, de către corul liceului ..Roman Vodă" cor în care cîntam și eu. Este greu de arătat. în scris sau prin vorbe înflăcărarea ce a cuprins publicul si fe lui cum a fost răsplătit compozitorul. Cîntecul s-a executat de trei ori. aplauzele nu conteneau, un cald optimism s-a revărsat năvalnic și la uutin timp după aceea —

opinii
D D. BOTEZ 
maestru emerit 

al artei

răspîndit ca fulgerul — cîntecul se afla pe buzele tuturor, atît în orășelul meu. cît si în întreaga Moldovă.Acesta a fost doar unul din cîntecele patriotice ale copilăriei mele, care au ținut trează conștiința noastră în ultima perioadă a primului război mon

dial, căci pe lîngă el se mai cîntau ..Pe-ai 
nostru steag". „Cea 
din urmă noapte a 
lui Mihai Viteazul" 
„Hora unirii" si multe altele.Apoi evenimentele s-au precipitat. Au urmat Revoluția din Octombrie si prăbușirea imneriului țarist dezmembrarea imperiului habsburgic si iDaritia unor noi state pe harta Europei unirea Ardealului cu oatria încheierea oă cii — fiecare moment întovărășit de cîntecele lui mai vechi și mai noi. „Desteaptă-te. Române", „Marșul Iui

lancu". „imnul eroilor". „Pui de lei“. toate au apărut cum înfloresc ghioceii la primele raze ale soarelui de orimăvară.Firește, n-am să pretind că toate cîntecele enumerate s-ar situa în rîndul capodoperelor artei corale. Sînt însă creații ca- oabile să emoți oneze Sînt bunuri culturale, documente înfătisînd etat>- din istoria ponorului român, cu putere educativă de netăgăduit în cazul a cesta ne retine aten-
(Cont’nuare 
în pag. a IV-aj (Continuare in pag. a II-a)

Kozlov și inginerii de bord 
V. N. Benderov și l. T. Seli
verstov.

Locul pasagerilor a fost o- 
cupat de diferite aparate care 
au executat simultan circa 
2 000 de măsurători. Datele în
registrate au fost transmise la 
centrul special de calcul. Pri
mul zbor al avionului superso
nic „TU—144" a durat doar 38 
de minute, dar îh acest răs
timp strania pasăre argintie cu 
ciocul ascuțit și cu arini de 
forma literei grecești delta a 
străbătut o distantă, egală cu 
cea care separă Moscova de 
Simferopol. Viteza pe care o 
poate atinge „TU—144“ este de 
2 500 km pe oră. iar raza sa de 
zbor fără escală — de 6 500 km. 
în saloanele lui vor lua loc 
120 de pasageri.

Sarcina primului zbor de în
cercare a fost verificarea a- 
vionului supersonic în văzduh. 
Dună numai 25 de secunde de 
la start el s-a desprins lin de 
n‘st.ă lu.înd revede înălțime 
Zborul Sra desfășurat., după cv.m 
a declarat, comandantul echi-

(Cnnt’nuare în nas » V-a)
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Reparații.
Dar unde?

De curînd uzina „Neptun" din 
Cîmpina a solicitat (si primit) 
o repartiție pentru reparații ca
pitale la un autocamion Carpați 
S.R. 131. Reparațiile urmau să 
se facă in cadrul întreprinderii 
de reparații auto din Cluj. Cre- 
zînd că-i vorba de o eroare 
(în Cîmpina există o unitate 
similară) uzina se adresează din 
nou Ministerului Transporturi
lor (care emisese repartiția). 
Greșeală ? Nici vorbă! Repa
rația. se arată în răspuns, se va 
face conform „planificării". 
Adică... la Cluj. Eventualele 
„mici" reparații la direcția de 
resort din ministerul amintit, 
cînd si unde să le planificăm 7 
Vă propunem Cîmpina. E mai... 
aproape.

Bueurestea-
9 

nul Ia cine
matograf

In anul ce a trecut, în Capi
tală au funcționat 66 de cine
matografe care au prezentat a- 
proximativ 83 000 spectacole. 
Dacă s-au vîndut peste 26 000 000 
bilete, ajungem la concluzia că 
locuitorii municipiului București 
au vizionat fiecare cite 16 filme. 
Au rulat în total 320 filme 
(titluri) de diferite genuri. In 
ceea ce privește calitatea unora 
din aceste filme... Spectatorii 
sînt optimiști (Pentru anul care 
a început).

La multi ani, | 
Vasilîca! |

La schela petrolieră de ex- B 
fracție din Boldești (Prahova), g contabila principală Vasilica 9 
Manole întocmea ștafete de pla- , tă pentru ajutoarele de boală, g 
Contrar prevederilor legale, tot | ea făcea și plățile. Intre cele 8 
două operații însă, mărea arti- > 
fîcial sumele și iată că a reușit 
ca în anul trecut să-și însușeas- | 
că aproape 150 000 lei. Strîngă- 
toare fată. Numai că o dată cu j anul nou a început și ancheta. I 
Se vede că nu e sănătos să te. " 
folosești de boala altora. In ca- ■ zul de față s-au ivit complicații. | 
Urmează tratamentul. |

Luați aminte I
Vrînd să curețe niște haine 

cu neofalină, Florica Silaghi din J Baia Mare (strada Barajului) a 
uitat să deschidă fereastra sau j ușa. După cîteva minute, gazele 
emanate s-au aprins, provocînd ’ 
o explozie puternică. Rezulta- t tul ? Atît gospodina cît și fiica I 
acesteia (în vîrstă de 16 ani) (j s-au ales cu arsuri grave, fiind 
transportate de urgență la spi- 8 tal. în plus, pereții încăperii c s-au dărîmat, provocînd impor- " fante pagube materiale. încă o I 
dovadă a pericolelor la care ex- I pune lipsa de prevedere în mî- | 
nuirea substanțelor inflamabile.

Tentațiile I 
costăIlie Stroe din comuna Micești I 
(Argeș) era paznic la uzina de I 
autoturisme din Colibași. Intr-o ' 
noapte și-a părăsit postul și s-a I 
îndreptat spre hala de mașini, ! tentat să se... recalifice. S-a ur- | cat la volanul unui autoturism 
„Dacia 1100“ și... De pornit l-a | pornit el, dar n-a mai știut cum 
să-l oprească. Așa că ■ a mai 8 
tamponat cîteva mașini. Pagu- ■ bele se ridică la peste 60 000 lei, ceea ce, trebuie să recunoaștem | nu e deloc puțin. Acum, Ilie este 
bun de plată. Că de cît rău i 
șofer mai bine rămînea un paz
nic bun.

Cine-i j
păgubașul ?In Gara de Nord, la Biroul 
de obiecte găsite, printre alte I 
curiozități se află și doi saci ■ 
plini cu dopuri de sticle de șam- I panie. Or fi aparținînd vreunui | 
chefliu original 7 Greu de pre- ’ 
supus. Mai degrabă or fi pro- | 
prietatea vreunei întreprinderi g 
de vinificație. Pînă la apariția 9 
păgubașului să ne hazardăm în « 
pronosticuri 7 Totuși, de la pier- I 
derea lor și pînă acum au tre- g cut mai bine de două luni fără 
să se prezinte nimeni. Poate to- I tuși are cineva nevoie de ele. §

Îl cunoa- j 
șteți ? |îl cheamă Aurel Ion și este > 
căutat de organele de miliție g din Capitală pentru numeroase i 
escrocherii. Dîndu-se drept por- ’ tar la o echipă de fotbal (uneori I 
Carol Haidu. de la „Steaua", 1 dar cel mai adesea Narcis Co- g man de la Dinamo), înșela multe . persoane credule (îndeosebi 
fete), cerîndu-le lor sau fami- I 
liilor acestora importante sume ' 
de bani. Cei ce-l cunosc sînt l 
rugați să anunțe organele de 8 
miliție. Nu de alta, dar este 1 așteptat. ■Rubrică redactată da

Ștefan ZIDAR1ȚA a
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" !

PROVIZORATUL 
PROIECTELOR 
PERTURBEAZĂ 
MODERNIZAREA 
ORAȘULUIAlba Iulia, asemeni multor orașe din țara noastră, cunoaște mari prefaceri. Civilizația și confortul se statornicesc și aici o dată cu modernizarea urbanistică. Totuși...Ce înseamnă, pentru municipiul Alba Iulia, acest „totuși" ? Din investigațiile întreprinse, din sondarea părerilor unui mare număr de cetățeni, rezultă : 1) serioase rămîneri în urmă în acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a municipiului; 2) slaba organizare a unor lucrări, încît ele se realizează în salt, fapt care se repercutează nefavorabil asupra calității; 3) o anumită lipsă de efort din partea organelor locale, în primul rind a consiliului popular municipal, de a asigura, pentru obiectivele aflate în Construcție, toate condițiile necesare realizării lor corespunzătoare. Faptul că s-a apelat uneori Ia jumătăți de măsură, că în locul soluțiilor temeinice, de durată, și-au făcut loc improvizația și diletantismul, a dus la greșeli de construcție și amplasament.Pe Platoul Romanilor, în cetate, se construiește de cîțiva ani un cartier nou de blocuri, care urmează să cuprindă, în final, cîteva mii de apartamente. Locatarii acestor blocuri nu pot să nu regrete însă felul în care au fost amplasate unele din aceste construcții. Bunăoară, cînd vii dinspre sala Unirii, trei blocuri așezate pe lat, ca niște cutii de chibrituri, ascund, asemenea unei bariere din zid, celelalte construcții,, atenuînd frumusețea peisajului. De ce s-a ales această soluție ?Pe biroul inginerului Dumitru Cormos, directorul direcției tehnice a consiliului popular județean Alba, sînt întinse cîteva schițe, variante ale mi- croraionului din cetate. Le examinăm. Una ne reține în mod deosebit atenția. Este varianta inițială, asupra căreia se opriseră edilii locali. Ea cuprinde o magistrală străbătută de zone verzi, care se termină în fața unei case de cultură. De o parte și de alta a magistralei sînt orînduite scuaruri, căi de acces, construcții comerciale etc.— De ce nu a fost transpus în fapt acest proiect ?— D.S.A.P.C. Deva, care a întocmit proiectul cu avizul organelor locale din Alba Iulia, l-a trimis la București, la C.S.C.A.S., pentru avizare. De acolo s-a întors modificat și acum se construiește fără să fim consultați. După părerea noastră, este o haină nu prea bine croită.Dar dacă o haină se poartă cît se poartă și apoi se aruncă, „hainele" unui oraș sînt făcute să dureze zeci de ani, uneori să înfrunte secolele.Lipsa de coordonare și control în realizarea unora din construcțiile de locuințe se evidențiază și într-o seamă de neajunsuri de care se lovesc locatarii blocurilor de pe Platoul Romanilor. De exemplu, datorită unor greșeli în proiectarea centralei termice, în apartamente nu se poate folosi. în același timp, apă caldă și căldură. Acest neajuns nu poate fi remediat decît prin montarea unui cazan suplimentar, ceea ce presupune o cheltuială în plus. Microraionul din cetate se va extinde. Dacă nu se vor face din timp corecturile necesare, consecințele acestei situații vor fi suportate de alte sute de locatari, întru- cît și celelalte centrale termice au fost concepute după același sistem.Tovarășii de la consiliu] popular municipal i-au judecat, în acest an, foarte aspru pe predecesorii lor cu privire la conservarea clădirilor din cetate, la stabilirea unor amplasamente. Dar, în ceea ce-i privește, au luat toate măsurile pentru a evita, în

sută, reprezentînd o valoare echivalentă cu construcția unui spital nou de aproximativ 500 de paturi. Aceleași criterii. aplicate la unitățile sanitare prevăzute a se realiza în perioada 1969—1975. au dus la concluzia că se vor putea realiza suplimentar — în limita acelorași alocații de fonduri — circa 7 spitale convenționale de cîte 500 de paturi, cuplate cu policlinici de tip. II.Adoptarea unor noi structuri, a unor servicii mai judicios realizate, o mai bună armonizare și corelare a unităților funcționale, soluții constructive mai economice, care să a- sigure o utilizare intensivă a dotărilor. mai corespunzătoare valorii și randamentului acestora. în funcție de specificul și rolul fiecărei unități vor trebui să constituie obiective principale, în scopul unei cît mai bune valorificări a fondurilor pe care statul ni le pune la dispoziție. Sub acest aspect, aceeași atenție va trebui să o acordăm utilizării fondurilor pentru realizarea obiectivelor mai mici, reparațiilor capitale, reparațiilor curente care, datorită valorii lor nominale mai reduse, scapă ușor unei analize atente a eficientei utilizării fondurilor. Nu trebuie să uităm că economii de numai cîteva procente la cheltuielile prevăzute pentru fiecare obiectiv reprezintă, pe tară, fonduri de zeci de milioane, ce pot fi utilizate pentru consolidarea și dezvoltarea mai rapidă a bazei noastre materiale.Concomitent cu construcția de noi obiective sanitare pe întreg cuprinsul tării, o puternică dezvoltare a cunoscut și dotarea cu utilaje, aparatură și instrumentar medical de cea mai modernă concepție. Există însă tendința de a se obține cît mai multe aparate, de a realiza în fiecare secție și în fiecare unitate o 

viitor, aprecieri similare la adresa lor ? Din păcate, unele acțiuni gospodărești de dată mai recentă nu lasă să se întrevadă o preocupare cu adevărat susținută în această privință. O nouă eroare — privind amplasarea unui cinematograf cu 500 de locuri — a putut fi evitată numai datorită sesizărilor cetățenilor orașului. Faptul însă că, de la început, nu s-a gîndit destul de judicios asupra amplasamentului va avea drept urmare întîrzierea construcției cu cel puțin un an de zile. Noua clădire a școlii profesionale a fabricii „Refractara" a fost concepută și ea într-o zonă al cărei detaliu de sistematizare n-a fost încă definitivat. Ce se va întîmpla dacă vor interveni modificări ? Sau cine va suporta sutele de mii de lei cheltuite pentru a- menajarea singurului teren de volei din oraș — teren pe care, ulterior, s-a ridicat un hotel ? De altfel, cheltuieli neeconomicoase au fost semnalate și în il sectorul atît de solicitat al deservirii. I în cadrul acțiunii mai vaste de mo- g demizare a comerțului a fost inclusă | și executarea unor firme luminoase, i pentru care O.C.L. Alba Iulia a chel- || tuit de curînd 230 000 lei. Acțiunea W este bună. Regretabil este însă că, u nefiind prea inspirate (executant — Fondul plastic din Cluj), ele nu vor reuși să învioreze aspectul magazine, lor, al orașului în general, cu atît mai mult cu cît unele din ele nici nu funcționează. Mai grav este însă că s-a omis un „amănunt" : sistematizarea, în cel mai scurt timp, a centrului orașului. Încît aceste firme nu vor mai putea fi utilizate la noile magazine, care se vor construi.Am discutat despre toate aceste lucruri cu tovarășii de la consiliul popular municipal, cu tovarășul Emil Comșa, vicepreședinte al comitetului executiv, care, în calitate de președinte al fostului Sfat popular orășenesc Alba Iulia cunoaște bine aceste probleme.— La cinematograf se lucrează intens, la școala profesională au început, de asemenea, săpăturile pentru fundații. Dar în viitor va fi mai bine; acum avem la consiliu un serviciu de arhitectură și sistematizare, format din patru salariați.— Cui ați încredințat conducerea acestui serviciu ?— Postul e încă vacant...Așa este. Numai că postul este vacant de zece luni de zile I Poate însă că ceilalți trei tehnicieni suplinesc lipsa arhitectului. Dar nici această ipoteză nu este valabilă. Unul a lucrat în construcții, altul la C.F.R., iar al treilea e... maistru vinificator I jLa Alba Iulia se fac acum planuri M noi de sistematizare, se reactualizează l|l —la scara municipiului reședință de IȘI județ — cele vechi. Se preconizează || reconstruirea în întregime a centrului III orașului, ridicarea a numeroase clă- | diri de interes social-cultural — casă Iți de cultură, hotel, club etc ; totodată, li se întocmesc studii pentru devierea șo- li selei internaționale — care trece prin I] oraș — pe o linie de centură etc. Toc- | mai pentru ca aceste construcții de ll amploare să fie ferite de greșelile a- 9 mintite, se impune cu stringentă necesitate clarificarea concepției consi- 9 liului popular municipal în domeniul edilitar și stabilirea unor coordonate foarte precise care să permită o temeinică organizare și sincronizare a lucrărilor, evitarea improvizațiilor, urmărirea realizării prevederilor stabilite cu toată fermitatea și exigența.
Ștefan D1NICA 
corespondentul „Scînteii’

B ® ii Odotare cît mai completă, indiferent dacă aceasta își găsește utilizarea a- proape de parametrii de lucru pre- văzuți. Apar astfel dotări paralele costisitoare, cu utilizare redusă, care suferă în timp o degradare morală. Analiza, pe bază de sondaj, a principalelor aparate existente în unitățile sanitare, efectuată în 1966—67, a evidențiat faptul' că din 16 300 de obiecte inventariate, circa 17 la sută erau neutilizate (nemontate, defecte, disponibile etc.), fără a fi luate în considerare cele 

Pentru sănătatea 
publica

cu o utilizare cu mult sub randamentul lor normal. în urma măsurilor întreprinse, această pondere a scăzut, în 1968. la numai 2,6 la sută. Preocuparea în această direcție trebuie să fie însă continuă. întrucît prin condițiile specifice de lucru, modificarea structurii și conținutului unităților etc. situația se reproduce necontenit. Și nu trebuie să uităm că in unitățile sanitare există dotări tehnice, procurate numai în ultimii 10—15 ani. a căror valoare depășește suma de 2 miliarde lei, din care o mare parte importate.Analiza comparativă a unor cheltuieli arată în mod concludent cît

Ideea acestui articol ne-a fost sugerată de numeroase scrisori pe care cetățeni din diferite localități ale țării ni le-au adresat, sesizîn- du-ne asupra unor inconsecvente vizibile în sistemul de asigurare a remedierilor în termen util, operativ, a defecțiunilor pe care le prezintă unele obiecte, însoțite la cumpărare de certificatul de garanție. La o asemenea sesizare, de pildă, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Gorj ne răspunde că neajunsurile semnalate au fost remediate. Cu adevărat ? Și mai ales cu ce preț ? Tot răspunsul ne informează : cu prețul a opt luni de așteptare.încercînd să descoperim cîteva din cauzele care încorsetează operativitatea atît de necesară în cazuri ca acesta, consemnăm mai întîi ca pozitiv faptul că există, de mai bine de trei ani, acte normative care reglementează toate aspectele garanției, inclusiv termenul înăuntrul căruia trebuie făcute eventualele lucrări de întreținere, reparații sau remedieri.Este cunoscut că întreținerea bunurilor în garanție se face. în general, de către unitățile cooperației meșteșugărești și, în unele cazuri, de către unitățile industriei locale. în cazul mobilei, de pildă, cetățeanul interesat se adresează, în București, întreprinderilor producătoare, dacă acestea sînt unități ale industriei locale — ■ ne explică ing. Ion Lăzan din Ministerul Comerțului Interior — sau cooperativei „Mobilă și tapițerie". dacă provine din unitățile Ministerului Economiei Forestiere. în legătură cu activitatea ultimei, ex- ceptînd unele întîrzieri suportabile, soluționările practice sînt. după o- piniile exprimate, mulțumitoare. în schimb se ivesc frecvente neînțelegeri între cooperative și unitățile producătoare privind devizul remedierilor. Nu s-au fixat și aprobat încă tarife diferențiate, care să țină seama de durata deplasării tehnicienilor la domiciliul cumpărătorilor, de faptul că productivitatea la realizarea bunurilor în serie și la remedieri este diferită. De asemenea, pentru înlăturarea unor deficiente în termen de garanție la mobila produsă de cele trei întreprinderi de industrie locală bucureștene. de multe ori cetățenii sînt puși pe drumuri, trebuie să aștepte luni întregi pînă se fac reparațiile impuse de defecțiunile de fabricație ; toate acestea în cazuri mai fericite, pentru că am întîlnit și situații în care răspunsurile la solicitările justificate ale oamenilor sînt tergiversate sau, și mai simplu, refuzate. Frecvent, cetățenilor li se pretinde să plătească taxele de transport în cazul cînd reparațiile trebuie făcute în atelierele unității. iar în unele unități cu acest profil nu se realizează o riguroasă evidență a remedierilor, nu se întocmesc actele de schimb cînd mobila- este înlocuită. Consecințele unor a- semenea practici, implicațiile lor sînt multiple, pot genera cu ușurință e- rori financiare. Pentru o evidentă strictă a remedierilor pledează și. faptul că ea ar înlesni întreprinderilor producătoare să cunoască la ce sortimente apar de obicei defecțiuni, în care moment al procesului de fabricație, prin lipsa de supraveghere ori nerespectarea normelor tehnologice. sînt anticipate aceste neajun-

vreniM
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut rece cu cerul variabil In 
Transilvania șl Moldova și aco
perit în rest. Au căzut ninsori 
temporare în Banat, Oltenia și 
Moldova șl locale în celelalte re
giuni. Vîntul a suflat în general 
slab, exceptînd Oltenia, Munte
nia șl sudul Moldovei, unde a 
prezentat intensificări pînă la tare 
din sectorul estic, viscolind zăpa
da. Temperatura aerului la orele 
14 oscila între minus 10 grade în 
nordul Moldovei și 2 grade la 
Cîmpeni. In București : vremea a 
fost rece, cu cerul mai mult aco
perit. Vîntul a suflat cu intensi
ficări, spulberînd zăpada. Tempe
ratura maximă a fost de minus 
3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 șl 8 ianuarie. In țară : vre
mea se menține rece, cu nopți ge
roase mai ales în jumătatea de 
răsărit a țării. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros. In partea de sud 
a țării va continua să ningă. Tem
porar, ninsoarea va fi viscolită. 
Vîntul va sufla potrivit, cu In
tensificări pînă la tare din sec
torul estic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 16 și 
minus 6 grade, local mal coborîte. 
iar maximele Intre minus 12 și mi
nus 2 grade. In București : vremea 
se menține rece. Cerul va fi mai 
mult noros. Ninsori temporare. 
Vînt potrivit, cu intensificări la 
începutul intervalului, cînd va 
viscoli zăpada. Temperatura în 
scădere ușoară.

de mari sînt posibilitățile de a lărgi, cu aceleași mijloace, capacitatea de cuprindere a asistenței medicale. Astfel, la o medie de 18 774 lei pentru un pat de spital în mediul rural, preliminat pentru 1968, județul Ilfov consumă circa 29 600 lei/pat, Sălaj circa 29 100 lei, Hunedoara 28 000 lei, în timp ce județul Timiș consumă numai 11 950 lei/pat și Alba 12 400 lei. Pentru spitalele din mediul urban, față de media de 23 537 lei/pat, preliminat pentru 1968, județul Bihor consumă circa 30 650 lei,

Hunedoara și Neamț circa 27 000 lei, în timp ce județele Mureș, Sălaj, Ialomița, Bistrița numai 16—17 000 lei. în același timp, spitalele clinici universitare înregistrează, în București, 30 000 lei/pat, Cluj 22 100 lei, Iași 25 400 lei/pat, Mureș 26 600 lei și Timișoara 33 300 lei. Exemplele ar putea fi multiplicate ilustrativ pentru consumul de medicamente, cheltuielile administrativ-gospodărești, salarii, valorificarea resurselor proprii etc., respectiv pentru fiecare capitol al execuției bugetare. în corelare efectivă cu eficiența prestațiunilor efectuate. Sînt oare justificate aceste diferențe atît de mari 7 Cu sigu-

suri, determinînd măsurile corespunzătoare.Posibilele consecințe pozitive ale cunoașterii și evidenței stricte a frecvenței remedierilor, precum și cerința de a fi satisfăcute cererile justificate ale cetățenilor ne-au determinat să ne adresăm serviciului de garanție din Ministerul Comerțului Interior. Am aflat, astfel, că unitățile se penalizează, îndeosebi pentru întîrzieri în rezolvarea remedierilor. La I.L.L. Bacău, de pildă, unde s-au descoperit întîrzieri de pînă Ia 1 an de zile, s-au aplicat penalizări de circa 12 000 lei. Probabil că asemenea sancțiuni financiare au
LA VÎNZAREA OBIECTELOR 
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a garanțiilor ?
un rol stimulator. Dar răspunderile financiare afectează unitatea ca atare și nu pe cel nemijlocit responsabil de prelungirea nejustificată a asigurării remedierilor. Și, în plus, pentru cetățeanul solicitant sancționarea sau 
nu a unității nu duce și la satisfacerea doleanței acestuia de a vedea defectele mobilei (ori ale altor o- biecte cumpărate) înlăturate cît mai operativ.Soluția ? Deocamdată, brigăzi mixte compuse din delegați ai M.C.I., UCECOM, industriei locale (foarte rar și ai unităților M.E.F.) verifică, prin sondaj, unitățile de reparații pentru a vedea în ce măsură își îndeplinesc cu corectitudine atribuțiile ce le revin. Inițiativă pozitivă, dar nu și suficientă.De cîteva luni de zile se poartă discuții : toate cele trei întreprinderi bucureștene să execute remedieri Ia obiectele în termen de garanție, sau numai una dintre ele — „Arta mobilei" — care s-a dovedit mai conștiincioasă ? Direcția tutelară, cea de industrie locală, nu și-a impus încă punctul de vedere. Sperăm că debutul anului în care am pășit de curînd va fl însoțit și de o soluție eficientă în această problemă, soluție care să vizeze nu numai Capitala, întrucît se semnalează întîrzieri mari

(Urmare din pag. I)ocupat de deszăpezirea Căii Victoriei ; elevii de la liceul nr. 37 de șoseaua Gherase. în zona căreia se află o mare autobază, permitînd ieșirea utilajelor și mașinilor necesare înlăturării troienelor ; tinerii muncitori de la „23 August", „Republica". FMUAB au curățat bulevardul Muncii : tinerii din sectorul 7 au putut fi .văzuți lucrînd pe bd. Armata Poporului, șoseaua Giu- lești. bd. Regiei. în preajma uzinelor „Semănătoarea" și altele ; cei din sectorul 8, mai ales feroviari, constituiri în brigăzi, au lucrat zi și noapte aiît în gară, la ace, cît și la cantoane, depouri.Tovarășul Alexandru Olteanu. activist al Comitetului municipal U.T.C., ne-a informat că și astăzi 7 000 de tineri vor ieși pe „șantierele" deszăpezirii.
LIPSURI SUB... ZĂPĂDĂîn cuprinsul Capitalei asaltul împotriva zăpezii ia amploare din oră în oră. Echipelor de muncitori ai I.S.B. li s-au alăturat unități militare și numeroși cetățeni, tineri și vîrstnici. Străbătînd numeroase străzi și piețe bucureștene ne-a făcut plăcere să consemnăm că pe strada Soveja, pe Calea Grivitei. bd. Dinicu Golescu și multe alte străzi, locatarii au curățit trotuarele și rigolele de zăpadă.în cartierul Drumul Taberei ne-am
H HS B H B ranță că analiza permanentă a cheltuielilor la nivelul tuturor unităților sanitare va evidenția multe rezerve, a căror valorificare va conduce la asigurarea unor noi surse pentru lărgirea și îmbunătățirea asistenței medicale.Unitățile sanitare noi, de mare capacitate, aparatura modernă de înaltă tehnicitate necesită, în același timp, cadre mai numeroase și din ce în ce mai bine pregătite. Față de numai 14 600 medici și farmaciști și circa 24 700 de cadre medii și auxiliare în anul 1948. dispunem în prezent de peste 35 000 de medici și farmaciști și de circa 90 000 de cadre medii și auxiliare, cifre care ne situează,comparativ, pe același plan cu multe țări europene avansate. Mai există însă mari inegalități în distribuția acestora pe teritoriu și, mai cu seamă, în ceea ce privește unele specialități medicale. Marile unități sanitare intrate în funcțiune și îndeosebi cele în curs de realizare, ca și dotarea tehnică modernă pun cu tot mai multă acuitate problema pregătirii din vreme a cadrelor necesare, cu atît mai mult cu cît a- ceastă pregătire nu se poate realiza într-o perioadă foarte scurtă. Numai astfel vom putea asigura utilizarea integrală și la nivelul randamentului proiectat a noilor unități, a utilajelor și aparaturii moderne cu care se îmbogățește an de an rețeaua noastră sanitară.In concluzie, este necesar să lărgim studiile și preocuparea pentru perfecționarea continuă a formelor noastre organizatorice, să valorificăm mai bine și mai rapid rezultatele cercetărilor științifice, să asigurăm o mai rațională utilizare a cadrelor și a bazei materiale de care dispunem, pentru a asigura aplicarea celor mai economice și mai eficiente forme și metode de apărare a sănătății populației.

la reparații și la Reșița, Piatra Neamț, Zalău, în alte localități, precum și în cazul unor unități care aparțin UCECOM. sO altă categorie de obiecte care se vînd cu garanție este aceea a articolelor tehnice. Dacă în cazul mobilei, pentru reparațiile în termen de garanție, costul devizului este suportat de întreprinderea producătoare, la articolele tehnice — peste douăzeci și cinci la număr — comerțul plătește cooperației meșteșugărești o sumă fixă pentru fiecare obiect vîndut. Contractele între organizațiile comerciale locale și cooperative se fac la nivel județean.

Este un lucru foarte bun. Dar și în cazul acestor articole garanția, în cadrul termenelor prevăzute de normele în vigoare, este adesea inoperantă. De ce ? Pentru că rețeaua unităților care repară diferite o- biecte tehnice de utilitate cotidiană nu este organizată după criteriile cele mai ferme, nu se bazează pe o distribuție echitabilă a unităților în toate zonele tării, urmărind, desigur, și asigurarea rentabilității acestor unități. Astfel, în repartizarea pe teritoriul țării a unităților specializate în repararea mașinilor de spălat, de scris, a motoretelor, a aparatelor fotografice, a mașinilor de cusut, instrumentelor muzicale etc, se pot a- duce o seamă de corecturi cerute de realități, de cererile populației. Adesea. pentru a se remedia defectele unor obiecte, cooperativa locală le preia și le trimite în cel mai bun caz într-un județ învecinat sau în Capitală, la o unitate specializată. Aparent, cerințele sînt satisfăcute. Dar o astfel de operație durează luni de zile, afectînd vizibil interesele cumpărătorului. Eficiența sistemului actual pornind, indiscutabil, de la intenții bune, se cere ameliorată în viitor, în favoarea unei mai mari operativități în întreținerea obiectelor în garanție.

împotmolit însă. Se pare că aici acțiunea de deszăpezire care a cuprins Capitala nu și-a anunțat încă începutul. Drumurile spre locuințe sînt blocate de nămeți. Am reușit să ne strecurăm totuși de-a lungul unei poteci înguste spre blocul T. 7. unde am discutat cu membrii comitetului asociației de locatari. întrebarea a căzut firesc : „Nu s-ar putea oare despresura blocul de zăpadă ? O oră- două de muncă l-ar scoate din „izolarea albă". Răspunsul ne-a stupefiat : „N-am fost anunțați încă... Așteptăm să ni se aducă lopeți de la consiliul popular (1 ? !)...“ Cu un a- semenea spirit gospodăresc, zănada are toate șansele să rămînă neclintită pînă la primăvară.Sînt numeroase încă arterele devenite inaccesibile circulației sau parțial afectate de marile cantități de zăpadă căzute. Printre acestea am numi: străzile Baldovin Pîrcălabul. Răzoare. Labirint, Popa Tatu, Traian, zone cu o intensă circulație ca piețele 1848, Romană. Buzești, Rond, splaiurile și podurile Dîmboviței, Calea Văcărești, Magistrala Nord-Sud etc. Unele artere mai dificile prin configurația lor — ca str. Știrbei Vodă, amintită și ieri în reportajul nostru, continuă să fie aproape inaccesibile unui transport normal. Blocarea părții carosabile a multora dintre traseele I.T B. a avut ca efect formarea de lungi convoaie de autovehicule imobilizate ceasuri întregi pe parcurs.Tot atît de nefirească ni se pare și atitudinea unor reprezentanți ai diverselor unități de deservire publică. La garajul „Ciclop" din str. Bujoreni nu se poate pătrunde din cauza munților de zăpadă care acoperă intrarea. Pe bd. Coșbuc, Republicii. Splaiul Independenței sînt multe localuri de alimentație publică deschise, dar accesul cumpărătorilor la ele obligă la un adevărat tur de forță....Factori de răspundere din Ministerul Căilor Ferate au dat asigurări că trenurile circulă în toate direcțiile, doar cu oarecari întîrzieri. La numai o zi după consemnarea în ziare și la televiziune a acestor afirmații, am făcut o vizită în Gara de Nord. Sute de călători umpleau peroanele, sălile de așteptare, restaurantele. Dar nu aglomerația era elementul frapant, ci deruta care domnea în rîndul cetățenilor. Trenurile ce urmau să plece în jurul orelor 11—12 nu respectaseră orarul de plecare și nici nu se anunțase dacă și cînd vor pleca. Obținerea unei informații în acest sens era aproape imposibilă. La ghișeele biroului de informații se dădeau răspunsuri evazive („așteptați... o să vă anunțăm prin megafoane...").Lungile ore de așteptare pun probleme serioase de adăpost la căldură, de hrană. Ce fel de gazdă era ieri Gara de Nord ? La bufetul expres : majoritatea tăvilor metalice erau goale. Era ora 12 șl mîncarea încă nu venise. Tot ce se oferea, erau cîteva feluri de gustări, iaurt, bere și alte asemenea... mîncăruri calde. Nici măcar ceai nu se servea.Relatările din această anchetă — fără a cuprinde multitudinea problemelor ce se ivesc — argumentează asupra necesității ca în continuare să se întreprindă măsuri hotărîte pentru continuarea acțiunii de deszăpezire. Conducerile instituțiilor și întreprinderilor care au atribuții precise în această acțiune vor trebui să și le exercite mai operativ și în condiții dintre cele mai bune. După cum din partea organizațiilor obștești, a deputaților, a asociațiilor de locatari sînt așteptate măsuri mai eficiente, capabile să asigure participarea întregii populații la vastele acțiuni de deszăpezire ce se cer continuate în zilele următoare, în funcție de evoluția vremii.
Rodica ȘERBAN, G. CUIBUȘ, A. MUNTEANU 
ți corespondenți „Scînteii"

Există, desigur, și alte cauze care fac ca prestarea în termen rezonabil a unor remedieri la obiectele în garanție să nu se realizeze. Printre a- cestea. lipsa pieselor de schimb merită o atenție specială, cu atît mai mult cu cit ele există în comerț, la bazele I.C.R.M., dar lipsesc adesea din unitățile care fac reparațiile, deci la principalul factor al garanției. Pentru obținerea lor are loc un veritabil maraton administrativ : unitatea face o notă de comandă pentru piesa necesară la cooperativă (de multe ori este vorba de piese în valoare de cîțiva lei), aceasta o însoțește de o adresă care pleacă la oficiul județean de aprovizionare și desfacere al cooperației meșteșugărești, apoi este trimisă la I.C.R.M.- București, care are stocul de piese. De acolo începe drumul invers al hîrtiilor. pe aceeași filieră, la care se adaugă, firește. împachetatul și trimiterea prin poștă a coletului cu piesa cerută. Și nu este vorba de un caz izolat. Numai de la Sibiu, în zeca luni ale anului 1968, au plecat 518 a- semenea comenzi nominale de piese. La Brăila s-au făcut în aceeași perioadă 561 comenzi. Mii și mii de comenzi, adrese, scrisori, colete, cheltuieli, care duc la întîrzieri, evitabile numai printr-o simplificare a sistemului actual.Care ar putea fi soluția îmbunătățirii modalităților practice de satisfacere a cererilor de remediere a unor defecte ale obiectelor aflate în termen de garanție ? Răspunsul este, așteptat din partea factorilor amintiți' deja care, coordonîndu-și preocupările și sintetizînd concluziile, experiențele existente, pot hotărî asupra unui sistem mai mobil, mai eficace. Oricum, sporirea responsabilității și atribuțiilor unităților executoare, cointeresarea lor trebuie a- vute în vedere, paralel cu asigurarea unui sistem mai eficient de supraveghere și control. Prin instrucțiunile actelor normative în vigoare se reglementează instituțional o modalitate de lucru sub forma comisiilor județene de control, alcătuite din reprezentanții comerțului local de stat și cooperatist, ai cooperației meșteșugărești, industriei locale, întreprinderilor producătoare etc. avînd obligația de a face controale lunar la cel puțin 15 la sută din numărul unităților de deservire care asigură garanția. Dar aceste comisii există mai mult pe hîrtie. De pildă, cele din județele Sibiu, Caraș-Severin. Galați, Arad nu au efectuat în 1968 nici un singur control ! Unele comisii nu acționează nici chiar atunci cînd cetățenii adresează reclamați! unităților comerciale, limitîndu-si de multe ori activitatea la complicate operații bazate pe adrese și sesizări.Se desprinde cu pregnantă concluzia, că, în actuala sa structură, sistemul de asigurare a garanțiilor este — cu toate realizările dobîndite — deschis perfectărilor. Atît organele Ministerului Comerțului Interior, cît și cele ale Centrocoop .au încă posibilități nevalorificate, pot acționa printr-o mai strînsă cooperare în sensul creării cadrului organizatoric necesar respectării exigentelor actelor normative, a căror eficientă și utilitate se cere a fi confirmată de realitate.
Al. PLAIEȘU

CORESPONDENȚE DIN ȚARĂIn cursul după-amiezii de ieri, corespondenți din județe, colaboratori ai ziarului ne-au informat despre stadiul desfășurării acțiunilor de deszăpezire.DE LA PLOIEȘTI am fost înștiințați că muncitori din sectorul drumuri, locuitori ai unor comune din apropiere au descongestionat drumul național 1 A de la km 137 pînă la Cheia. Remarcăm, de asemenea. că unitățile cooperației de consum au organizat convoaie de sănii și au aprovizionat majoritatea comunelor înzăpezite cu pîine și alte produse.DE LA BRAlLA ni se comunică informații care atestă interesul pe care-1 acordă organele locale acțiunii de înlăturare cît mai grabnică a prejudiciilor viscolului. La acțiune participă și întreprinderile de mecanizare a agriculturii, I.A.S.-urile. alte întreprinderi care au în dotare mașini. Țăranii cooperatori acordă o mare atenție sectoarelor zootehnice, asigurării furajelor și apei. în vederea aprovizionării cu lapte a populației, prin mijloace simple de transport, se asigură aducerea cantităților corespunzătoare la căile de acces de unde sînt preluate de către autocisternele I.C.I.L. Măsura merită reținută și preluată și de către alte județe.DE LA BRAȘOV am primit o corespondență care arată că circulația pe drumurile naționale, județene și comunale, s-a desfășurat, în ultimele 48 de ore, în condiții normale. Secretul îl constituie măsurile luate pe plan local din vreme pentru prevenirea înzăpezirii și înghețului. Din relatările ing. MARIN GHIȚA, directorul Direcției regionale de drumuri și poduri — Brașov, aflăm că au fost luate măsi i încă din luna septembrie pentru a gurarea unei circulații normale l timpul iernii. Au fost organizate și funcționează un număr de 33 de baze de deszăpezire, dotate cu peste 110 utilaje de diferite tipuri.In prezent, utilajele „patrulează" continuu pe șosele pentru a se împiedica acoperirea acestora. Pentru combaterea poleiului, pe traseele mai grele, mai dificile, cum este, de exemplu. Brașov-Predeal, se împrăștie substanțe antiderapante. Toate a- cestea au făcut ca în aceste zile șoseaua care leagă Brașovul de Predeal, să fie pe deplin utilizabilă. A- semenea măsuri s-au luat și în celelalte puncte de traversare a Carpa- ților. Pentru prevenirea unor surprize, la Brașov, funcționează o bază de' rezervă, care intervine operativ — în caz de nevoie — în ajutorul celorlalte baze. Măsuri eficiente pentru combaterea înzăpezirii s-au luat și în raza municipiului Brașov. Aceasta a făcut ca circulația — atît în interiorul orașului, cît și între oraș și Poiana Erașovului — să se desfășoare în condiții normale.
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ÎN ABSENTA UNEI REGLEMENTĂRI JUDICIOASE Șl A SPIRITULUI GOSPODĂRESC
REȘIȚA:

I

i. î

Serviciile auxiliare
pentru fermele agricole 
funcționează inoperant

Ferțna agricolă — verigă esențială în agricultura de stat — este cadrul adecvat unde se materializează activitatea complexă pentru sporirea producției. Aici se creează bunurile agroalimentare, se finalizează eforturile umane și materiale din sistemul agriculturii de stat. Este, deci, cît se poate de firesc ca toate eșaloanele superioare — conducerea întreprinderilor, trusturile zonale șl Departamentul I.A.S. — să acționeze pîrghiile tehnico-economice de care dispun în favoarea îmbunătățirii activității din ferme. într-adevăr, pentru a cultiva grîul și porumbul, pentru a obține carne sau lapte, în condiții de economicitate crescîndă, șeful de fermă, lucrătorii perma- nențl din aceste unități au nevoie, a- proape zi de zi, de un sprijin substanțial, concret și eficient, în primul rînd din partea sectoarelor de deservire de la nivelul întreprinderii. Cu ce se soldează solicitările șefilor de fermă ? Cum își îndeplinesc atribuțiile ce! care sînt plătiți să le repare tractoarele și mașinile, să le asigure atît aprovizionarea cît și desfacerea producției 7în cadrul anchetei noastre, mai mulți șefi de fermă și-au expus părerile în legătură cu aceste probleme.„Cu sprijinul conducerii întreprinderii am construit un mic atelier mecanic pentru reparații curente, am amenajat dormitoare și o magazie" — ne spune ing. Sidonia Toth, șefă de fermă la I.A.S. Ograda, județul Ialomița. Este atît rezultatul colaborării fructuoase dintre fermă și sectoarele de deservire ale întreprinderii cît și al spiritului de ' ' la tot pasul. Colaborarea întreprindere a asigurat, așadar, ca, în iureșul campaniilor agricole, muncitorii permanenți și sezonieri să fie scutiți de deplasările lungi și obositoare. Ei au aici, la nevoie, un grup electrogen, aparat de sudură, forjă sau scule pentru reparații și strictul necesar traiului zilnic : hrană caldă, baie cu dușuri, ziare etc. „Investițiile sînt minime, dar condițiile de muncă și viață asigurate au un efect economic deosebit de mare, care, la noi, se concretizează, între “ altele, prin 750 000 lei beneficii peste plan" — ne spune interlocutoarea.Sînt multe sau puține exemple de felul celui de mai sus ? Pe filiera relațiilor fermei cu întreprinderea a- gricolă, focul criticii aproape unanime din partea șefilor de fermă se îndreaptă spre sectoarele de mecanizare și cele de aprovizionare, desfacere, transporturi (A.D.T.).„Sînt sectoarele cheie cu care a- vem de-a face zilnic — ne spune ing. Teodor Șerban, șeful fermei nr. 1 de la I.A.S. Variaș, Trustul Timișoara. Cu sectorul mecanic am reușit să îmbinăm mai armonios interesele deoarece, la Variaș, mecanicii și tractoriștii au o bună calificare. Spre exemplu, mecanicii au modernizat și adaptat depănușătoarele de porumb. împreună cu ei, fiecare tractorist participă efectiv la repararea minuțioasă a tractorului în atelierul mecanic".Este o experiență bună, dar care, așa cum a reieșit din cuvîntul altor participanți la discuții, nu a fost generalizată. Nu mai departe decît la I.A.S. Pecica din cadrul aceluiași trust zonal, după cum ne informează șeful de fermă, ing. Pavel Mareș, sectorul mecanic nu-și îndeplinește atribuțiile. „Am fost puși în situația — ne spune interlocutorul — de a retrimite atelierului mecanic trei tractoare reparate de mîntuială. Am mai • așteptat încă o lună pînă cînd acestea au putut fi utilizate".Calitatea slabă a reparațiilor. în- tîrzierile în remedierea unor defecțiuni. greutățile în aprovizionarea cu piese de schimb constituie probleme nerezolvate și în alte întreprinderi și ferme. Chiar dacă situațiile concrete diferă. în amă- 'nuntele lor, de la o unitate la alta. ' se desprind cîteva cauze comune, relatate, între alții, de ing. Eugen Florea, șef de fermă la I.A.S. Jim- bolia. „Și la noi sînt mecanici buni. v inovatori chiar. Ei au conceput și j construit o mașină pentru extragerea i semințelor de bostănoase, au făcut ? adaptări combinei C—1 pentru recoltat soia, mărindu-i randamentul de 3—4 ori. Dar cei din sectorul mecanic .nu sînt cointeresați să se mai preocupe de ceea ce se întîmplă cu tractoarele care ies pe ușa atelierului".în loc să acționeze ca sector de deservire directă a producției fermelor. în unele întreprinderi sec- torizarea este înțeleasă în mod îngust. Or, eficiența activității sectorului respectiv, finalitatea economică a acestuia se materializează pe tarlalele fermelor, nu între zidurile atelierului. în legătură cu aceasta, unii șefi de fermă, între care ing. Dionisie Tocaș, de la ferma Secu- ieni, aparținînd I.A.S. Valea lui Mihai. Trustul Oradea, au propus ca, șeful sectorului mecanic să-și lărgească aria preocupărilor, să coordoneze acțiunile de mecanizare ne întreaga întreprindere. Prin verificarea stării de funcționare a tractoarelor și mașinilor direct în ferme s-ar putea evita și tendințele de a întîrzia trimiterea acestora la ateliere atunci cînd exploatarea Greoi și sea modul tribuirea pieselor de schimb, ales pentru fermele mai îndepărtate de centrul I.A.S. „Ferma care o conduc se atelierul mecanic Virgil Popa de Trustul Iași. Pe _____ _________ .prin noroaie și zloată, sînt nevoit

să trimit mijloace de transport pentru cîteva piese de schimb care ar putea fi aduse de către A.D.T. direct la fermă. Drumul de la baza de aprovizionare din Botoșani pînă la magazia centrală a I.A.S. trece prin preajma fermei noastre".O dată cu înlăturarea unor astfel de anomalii, se impune o mai mare grijă și pentru selectarea celor care se ocupă de piesele de schimb, un minim de competentă tehnică fiind indispensabilă. SȘi la noi aprovizionarea cu piese e schimb este greoaie — ne relatează ing. Liviu Folnlță, șef de fermă la I.A.S. Sînnicolau Mare. U- neori. piesele de schimb sînt ab-
anchetă
economica

manifestării inițiativă vizibil fermă-

este cazul, asigurîndu-se lor rațională.inoperant este în care se face ade- dis- maipe află la 25 km de — ne spune ins. la I.A.S. Săvenî, distanta amintită.

PRIMELE ZiLE-
PRIMELE DEPĂ

sorbite de fermele situate mal a- proape sau de cine se nimerește la sosirea lor, fără să fie stabilită o ordine de urgență, în funcție de cerințele reale, imediate. Deseori am trimis tractoare, de cite 3—4 ori, pentru aceleași piese, cale de 15 km. Anomaliile provin șl din faptul că de aprovizionarea cu piese de schimb se ocupă sectorul A.D.T. Ar fi bine să le distribuie sectorul mecanic care dispune de suflciențl oameni competenți".în cadrul relațiilor fermă-între- prindere un rol deosebit de important revine sectorului A.D.T. creat pentru a asigura aprovizionarea la timp cu materialele necesare procesului de producție, desfacerea cu operativitate a produselor la preturi corespunzătoare, efectuarea transporturilor etc. Fără nici o excepție, șefii de fermă care au răspuns în cadrul anchetei noastre și-au exprimat părerea că sectorul A.D.T. este veriga cea mai slabă din sistemul organizatoric al I.A.S. Deficientele pornesc de la dotarea in-

suficientă, de la încadrarea uneori necorespunzătoare și continuă cu lipsa precizăriloi privind relațiile cu fermele. „Anul acesta — relatează ing. Gheorghe Filip, șeful fermei Avram Iancu de la I.A.S. Săveni. Trustul Iași — întreprinderea noastră a depășit cu mult planul la producția de porumb. Din cauză că preluarea produselor nu s-a făcut corespunzător, sute de tone de știuleți au zăcut pe rampă în gara Ungureni, unde s-au depreciat. După ce s-a constatat că nu mai corespund cerințelor pentru a se include în nutrețurile combinate nu s-a stabilit operativ altă destinație, la un alt beneficiar".în unele cazuri fermele plătesc sectorului A.D.T cote și aprovizionare chiar țiile nu s-au efectuat, de la I.A.S. Pecica a lei pentru desfacerea produselor și 235 000 lei cheltuieli de aprovizionare. Sectorul A.D.T. „s-a spălat pe mîini" cînd a fost vorba de transportul a 5 000 tone porumb.Astfel de exemple arată că încă nu s-au statornicit relații eficiente de colaborare reciprocă. Cu totul îndreptățite sînt cerințele șefilor de fermă privind valorificarea la preturi corespunzătoare calității produselor livrate. „Noi nu avem totdeauna garanția că producția noastră este bine valorificată — opinează șeful de fermă Ștefan Bădescu de la I.A.S. Utviniș, Trustul zonal Timișoara. După primele 30 tone de porumb livrate de fermă prin sectorul A.D.T. am aflat că știuleții de porumb au fost apreciați că au numai 76 la sută boabe. îndată ce am trimis la beneficiar un muncitor permanent din partea fermei, procentul „a crescut" la peste 80 la sută".Spațiul nu ne permite să înserăm nenumăratele carențe ale sectorului A.D.T. relatate de șefii de fermă. Se simte nevoia ca Departamentul I.A.S. să studieze modalitățile de îmbunătățire a activității acestui important sector de deservire a fermelor, să ia măsurile care se impun. Relațiile fermă-întreprindere pot și trebuie să fie perfecționate.

La Combinatul siderurgic Reșița pe perioada 1—4 ianuarie 1969 s-au realizat 8 283 fontă, 9 171 tone oțel, tone laminate și 15 625 aglomerat, depășindu-se țitor prevederile planului producție. De asemenea, această perioadă siderurgiștii reșițeni au răspuns chemării la întrecere prin menținerea cuptoarelor industriale foc continuu, port 1 240 tone fontă. Ei livrat, de asemenea, Combinatului siderurgic Galați 1700 tone oțel lingou, iar Hunedoarei — 1 725 tone oțel. In această perioadă de la Reșița au plecat spre întreprinderile constructoare de mașini circa 3 000 tone laminate.

tone 3 517 tone sim- de pe
sub livrînd la ex- au

de desfacere cînd opera- Ferma nr. 4 plătit 92 000
0 noua 
întreprindere 
de mecanizare 
a agricultoriiO dată cu noul an, în județul Arad și-a început activitatea noua întreprindere de mecanizare a agriculturii de la Cermei. Noua întreprindere va deservi un număr de 11 cooperative agricole de producție care întrunesc mai bine de 23 000 ha terenuri arabile, în acest scop întreprinderea a fost dotată cu tractoare, precum și cu mașini agricole destinate pregătirii solului, întreținerii culturilor și recoltărilor.Pentru asigurarea unor condiții bune de lucru și de trai, întreprinderea din Cermei dispune de multe construcții, de un atelier mecanic și o remiză gțtraj, un pavilion administrativ, o cantină modernă, un bloc de locuințe, o centrală termică. (Agerpres)

C. BORDEIANU

din sîrmă-Buzău Foto : AgerpresTn secția de fabricat electrozi a Uzinei de sîrmâ și produse

Am vizitat Uzina de a- lumină din Oradea la puțin timp după intrarea ei în funcțiune, cînd „etapa 1“ abia se încheiase. Acum, ca și atunci, uzina pare arate aproape la fel; are în compunerea sa aceleași spații și hale industriale. La prima vedere nimic nou nu a survenit: instalația pentru măcinare este așa cum o știam, hala pentru leșie- re la fel, iar grupul decom- pozoarelor este doar puțin mai patinat de vreme. La calcinare, însă, zumzetul cuptoarelor pare mai intens. Aici ceva s-a schimbat; a mai apărut un cuptor de calcinare. Dar el singur, cuptorul de calcinare, poate să aducă o creștere a capacității de producție a uzinei cu 50 la sută, de la 120 000 tone de alumină anual la 180 000 tone, cît s-a preconizat prin „etapa a II-a" de dezvoltare ? Unde îi sînt „legăturile" acestui utilaj în xul tehnologic general uzinei ?— Uitați-vă aici !... fața noastră se află un grup numeros de rezervoare). Cele din margine sînt învăluite de-acum într-o culoare roșietică ; alături de ele, alte rezervoare au încă nealterat luciul metalic strălucitor, iar tot aici se văd și cîteva rezervoare lă care urmează să se facă „pozarea" conductelor — îmi atrage atenția ing. Ion Nicula, șeful secției I. Fiecare din aceste grupuri de rezervoare indică, în fond, creșterea uzinei, etapele ei de dezvoltare. Dacă urmăriți atent o să vedeți aceste îmbinări de culoare pe a- proape întreg fluxul tehnologic.Din relatarea șefului secției am înțeles că dezvoltarea uzinei, în etape, are la bază cerința cheltuirii fondurilor de investiții cu maximum de eficiență. Aproape în exclusivitate, fondurile au fost și sînt investite în partea activă a uzinei, adică în utilaje și instalații, care sînt plantate în schema generală a fluxului tehnologic. Cadrul construcției a rămas în linii mari același, doar interiorul lui a devenit mai dens.Dar nici inginerului Ion Nicula, ca de altfel tuturor acelora cu care am discutat ulterior despre dezvoltarea uzinei, nu le-a scăpat să-mi a II-a de uzinei se unul din marcabile lui. După fost încheiate cu mult înainte de termenul planificat — sfîrșitul semestrului I 1968 — începînd chiar din trimestrul III al anului trecut — instalațiile și agregatele nou montate au atins și chiar au depășit prevederile din proiect.Cum s-a atins această viteză mare chiar din start ? în ce constă experiența reușitei ? Am adresat aceste întrebări mai multor specialiști și cadre de conducere. Ing. I. Nicula ne-a explicat că funcționarea la parametrii proiectați a celei de-a doua etape, încă din primele luni de activitate industrială, a fost un obiectiv precis urmărit chiar de la proiectarea instalațiilor și apoi pe parcursul întregii execuții. Cînd au început lucrările etapei a II-a, prioritate la execuție au căpătat punctele strangulate apărute în etapa I. S-a obținut astfel un plus de capacitate care permitea formarea „zes-

să

flu- al(în

spună că etapa a ca re-dezvoltare detașează succesele ale colectivu- ce lucrările au

(Urmare din pag. I)a întreținerii lor, iar pe de altă parte, în punerea în circuitul economic a capacităților nefolosite în întreprinderi. Cît privește primul aspect al problemei în discuție, remarca vizează îndeosebi uzinele „23 August", „Autobuzul”, „Semănătoarea", „Vulcan", Uzinele de utilaj chimic „Grivița Roșie", F.M.U.A.B., unde în tot cursul anului trecut indicele de utilizare a mașinilor s-a menținut la un nivel scăzut, sub media pe economie.îmbucurător este că în unele dintre aceste întreprinderi, chiar în zilele imediat următoare conferinței, cu prilejul dezbaterii sarcinilor de plan în comitetele de direcție, s-au luat în calcul o seamă din aceste rezerve. Deși prevederile planului pe acest an sînt foarte mobilizatoare, comitetul de direcție al uzinei ..Vulcan", de exemplu, s-a angajat să depășească planul producției globale cu cel puțin 7 milioane lei și cel al producției marfă cu 6 milioane, scon- tînd de pe acum pe un spor de acumulări prin beneficii de mai bine de 3 milioane lei. între măsurile stabilite cu acest prilej se află și creșterea indicelui de utilizare a mașinilor cu 5 la sută și a indicelui de folosire a suprafețelor de producție cu 2 la sută față de 1968.Sporuri mari de producție peste nivelurile planificate pot fi obținute prin reactivarea utilajelor nefolosite, în perioada analizei întreprinse de brigada C.C. al P.C.R., comisia economică a Comitetului municipal al P.C.R. a făcut o inventariere riguroasă a utilajelor inactive existente în întreprinderile Capitalei. La sfîr- șitul acestei acțiuni au fost identificate posibilități de folosire în scopuri productive a unui fond de utilaje în valoare de circa 75 milioane lei.însemnate resurse pentru creșterea productivității muncii pot fi fructificate și pe calea unei folosiri mai raționale a forței de muncă, atît în sensul stabilirii unor proporții raționale între diferitele categorii de personal, cît și prin utilizarea cît mal

bună și cu maximă eficacitate a timpului de lucru. Din studiile întreprinse a rezultat că anul trecut indicele de utilizare a timpului de muncă în multe întreprinderi a oscilat între 91—92 la sută, iar in 57 de întreprinderi a coborît chiar sub 90 la sută. Cauzele sînt diverse și ele țin deopotrivă de deficiențele organizatorice în compartimentele de a- provizionare, transporturi, cît și de disciplina propriu-zisă a cadrelor; spun asta, pentru că învoirile și ab-

lități inferioare, de declasări de produse și alte cheltuieli neproductive, deși este în scădere față de anii tre- cuți, se menține la un nivel ridicat. Analiza acestor neajunsuri ne-a dus la concluzia că, printr-o mai bună gospodărire a fondurilor materiale și bănești și reducerea cheltuielilor de producție, pot fi obținute în 1969 cel puțin 300 milioane lei beneficii peste plan. Tot atît de realistă se dovedește și sarcina pe care ne-am asumat-o de a economisi,

trei" pentru punerea în funcțiune a etapei a II-a. Se cuvine să notăm aici ce se înțelege prin zestre și ce rost are ea, explicație pe care noi înșine am cerut-o specialiștilor.Intrarea în exploatare a instalațiilor necesita cantități de ordinul a sutelor și miilor de tone de diverse semifabricate, care obișnuit se acumulează în perioada probelor tehnologice. Pentru a se depăși această fază

Ești tentat să crezi că totul ți-a fost limpede din capul locului, că toată lumea și-a făcut datoria, ne spunea meditativ lng. Constantin Ștefănoiu, directorul uzinei. De ce să nu o spunem : am avut serios de lucru cu punerea în funcțiune a etapei a II-a. Utilajele, în primul rînd, în parte nu au fost prea strălucite.Directorul uzinei ne-a relatat mal multe împrejurări
DEZVOLTAREA UZINEI DE
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a punerii în funcțiune, cu ajutorul plusurilor de capacitate ce apăruseră prin eliminarea prioritară a „locurilor înguste" ce se iviseră la un moment dat, au fost trecute din rețeaua tehnologică mai veche a uzinei, în rezervoarele și instalațiile nou montate, semifabricate care au format „zestrea" de pornire. Cînd s-au terminat ultimele lucrări exista tot ce trebuia pentru trecerea directă la fabricația curentă. Cu alte cuvinte, mai bine de o lună cît durează obișnuit formarea zestrei de pornire (în fond probele tehnologice) a fost cîștigată.Specialiștii uzinei apreciază că reușita în atingerea rapidă a parametrilor proiectați în etapa a II-a se datorește și faptului că nu au scăpat nici un moment de sub supraveghere execuția montajului. Cunoscînd anumite slăbiciuni ale vechilor instalații, cu acest prilej ei au pus la punct încă la montaj întreg ansamblul de agregate, ce- rînd, atunci cînd a fost cazul, chiar operarea unor serioase modificări în proiecte.— Cînd un lucru se termină bine, fără să vrei îți rememorezi drumul parcurs în culorile cele mai vii.

în care execuția lucrărilor a trecut prin serioase dificultăți, unele în măsură chiar să o compromită, „dacă nu ne-am fi luat în seamă riscuri dintre cele mai serioase". Un asemenea risc a necesitat, bunăoară, punerea în funcțiune a ex- haustorului de la calcinare — agregat de proporții impunătoare. După ce zile și săptămîni în șir furnizorul străin al utilajelor a încercat aici fel de fel de soluții, a renunțat să-l mai pună în funcțiune, anunțînd că demontează o parte din utilaj pentru a-1 înlocui cu altul ce urma să fie adus din străinătate. Operația ar fi durat două luni încheiate. O asemenea soluție nu a fost acceptată de conducerea uzinei. După o temeinică analiză cu cei mai buni specialiști, ea a hotărît să se înlocuiască cu propriile forțe utilajul care nu a dat satisfacție. Opțiunea a fost privită de furnizorul străin cu oarecare neîncredere. După 7 zile de intensă concentrare fizică șl nervoasă întreg echipamentul fusese executat în uzină. Nu numai că instalația în ansamblul ei și-a căpătat pulsul normal, dar în această situație s-a econo-

misit o apreciabilă cantf» tate de valută.A fost un examen de extremă dificultate pentru întreaga uzină, un examen în care entuziasmului, ca resort individual și colectiv, Ii s-au adăugat voltajul rațiunii, luciditatea șl competența celor mai buni specialiști.în ciuda aridității lor, cifrele rămîn însă oglinda cea mai fidelă a oricărui efort, a oricărei idei. Și în cazul uzinei de alumină Oradea ele ilustrează un tablou extrem de fecund. După numai un trimestru și ceva de funcționare, la sfîr- șitul anului proape atinsă capacitatea finală - ■ -cele niment care petrecut în două luni din ultimul trimestru 1968. Sub raportul productivității muncii, în a- celași trimestru de funcționare a fost atins nivelul proiectat, iar prețul de cost a fost chiar mai mic cu circa 25 de lei/tona decît s-a anticipat pentru etapa finală. Perfecțiohările tehnologice aduse cu prilejul dezvoltării capacității producție simțitor extracție bauxită : sută cît iulie 1968, a crescut și s-a menținut din august șl pînă în luna octombrie la pesta 85 la sută, ca în luna noiembrie să atingă 86,73 la sută, randament care, după afirmațiile specialiștilor de aici, rezistă în confruntarea cu cele mai ridicata performanțe mondiale.Este lesne de, sesizat în această uzină o dorință u- nanimă și un efort general pentru autodepășire, pentru perfecționare continuă în înțelesul larg al cuvîntului. De la directorul întreprinderii și pînă la maistrul din secție nimeni nu a omis să amintească faptul că productivitatea muncii, indicator care, așa cum s-a văzut, are un nivel superior anticipațiilor, ar crește mult, iar calitatea și operativitatea intervențiilor la instalații s-ar îmbunătăți simțitor dacă s-ar trece la policalificarea unui corp masiv din personalul uzinei. Tentativa conducerii u- zinei de a deschide un curs de policalificare a lăcătușilor durează de aproape un an, dar inexplicabile tergiversări ale ministerului de resort țin și azi lucrurile în loc. Cadrele de conducere sînt preocupate și de creșterea gradului de echipare a uzinei cu aparate de măsură și control, pentru a se reduce la unele locuri de muncă personalul numeros de supraveghere.Multe alte probleme și preocupări frămîntă pe specialiștii uzinei orădene. U- nele vizează perfecționarea în continuare a ceea ce s-a înfăptuit, altele conturează cadrul dezvoltării viitoare. Toate gîndurile și ideile lor se încheagă într-o viziune unitară de largă perspectivă, care face din uzina de lîngă Oradea o întreprindere tot mai modernă, cu o producție tot mai perfecționată.

lunii septembrie a trecut fusese a-proiectată pentru două etape — eve- de altfel s-a următoarele

de au îmbunătățit randamentul de a aluminei din față de 82,48 Ia a fost în luna

loan ENĂCHESCU

crările la Fabrica de montaj radio și televizoare, cu 45 de zile capacitatea pentru 7 500 tone/an acumulatori cu plumb de la întreprinderea „Acumulatorul". îndeplinirea integrală a angajamentelor în acest domeniu presupune execuția în grafic a tuturor obiectivelor, renunțîndu-se astfel la practica anilor anteriori cînd prioritate aveau doar marile o- biective, cele mai mici fiind realizate pe apucate, într-un timp foarte îndelungat.Cît privește angajamentul pentru

alteia din probleme diferă de la o întreprindere la alta. Caracterul mobilizator și realist al planului pe acest an impune comitetelor de direcție ca. încă din primele zile de lucru ale lunii ianuarie, să treacă la întocmirea evidenței tuturor rezervelor de producție efectivă și potențială ; organizațiile de partid au datoria să exercite un control sistematic asupra gradului de folosire a a- cesto'ra, să analizeze modul în care comitetele de direcție acționează

sențele au continuat să se mențină la un nivel ridicat. Evident, aceste căi de creștere simțitoare a producției și productivității muncii nu epuizează fondul problemei.
— Chemarea pune un mare ac

cent pe îmbunătățirea calitativă a 
activității economice. In acest do
meniu, asupra căror factori tre
buie să acționeze comitetele de 
direcție ?

prin reducerea consumului specific de materii prime cu 1 la sută și re- proiectarea și modernizarea unui număr de 100 de produse ale industriei construcțiilor de mașini și electrotehnice, cel puțin 4 000 tone metal peste prevederile planului 1969. de pe
— în primul rînd asupra reducerii costurilor de producție, cheltuielile la 1 000 lei producție marfă pe ansamblul industriei municipiului au fost reduse față de 1966 cu 43 lei, majorîndu-se astfel rata rentabilității de la 12 la sută la 17,5 la sută. Aceste rezultate nu ne îngăduie însă să trecem cu vederea marile rezerve ce există încă în acest domeniu. întreprinderi cum ar fi Fabrica de mașini-unelte și agregate, Fabrica de ventilatoare și altele continuă să aibă costuri ducție, ridicat finit.De derilor

în 1968

mari de pro- îndeosebi datorită consumului de metal pe tona de produsasemenea, volumul generate de rebuturi, pierde ca

— Pe ce căi vor acționa între
prinderile pentru realizarea an
gajamentelor luate in domeniul 
investițiilor și al sarcinilor de li
vrare la export ?— în domeniul investițiilor, ansamblul de măsuri preconizate pentru realizarea angajamentelor asumate se rezumă în ultimă instanță la îmbunătățirea organizării producției și muncii pe șantiere. De exemplu, colectivul Trustului 2 instalații-montaj, care s-a angajat să execute înainte de termen numeroase obiective de investiții, se bizuie pe extinderea masivă în acest an a prefabricării instalațiilor, organizarea lucrului în flux la unele ateliere, creșterea gradului de dotare tehnică a muncii prin dezvoltarea acțiunii de autoutilare. Tot prin măsuri organizatorice, Trustul 1 construcții s-a angajat să termine mai devreme cu 60 de zile lu-

suplimentarea livrărilor de produse la export, acesta se bazează pe posibilitățile mari de care dispun întreprinderile Capitalei — bine dotate din punct de vedere tehnic — care pot să asigure la export o sporită de produse cu grad ridicat de prelucrare și competitive pe piața externă. Doresc să precizez, între altele, că angajamentul asumat se înscrie în evoluția pozitivă care s-a manifestat în ultimul timp în exportul industriei Capitalei. De pildă, față de 1966, valoarea produselor industriei constructoare de mașini destinate exportului s-a dublat.

cantitate

— Evident, angajamentele asu
mate cuprind numeroase laturi ale 
activității economice, deosebit 
de complexe, a căror înfăptuire 
impune o muncă intensă, bine 
organizată. Asupra cărora trebuie 
să acționeze neîntîrziat organi
zațiile de partid și comitetele de 
direcție din întreprinderi ?— Desigur, despre o abordare prioritară. dinainte stabilită, a problemelor nu poate fi vorba. Este însă adevărat că gradul de în- 

lautîietate în rezolvarea uneia

pentru a asigura creșterea producției pe seama capacităților existente.Comitetul municipal de partid va îndruma organizațiile de partid din întreprinderi să pună în centrul activității lor perfecționarea întregului mecanism al producției, ca și al activității economice în ansamblul ei, în scopul valorificării tuturor rezervelor interne, care să permită realizarea și depășirea planului și angajamentelor pe anul 1969. O activitate susținută trebuie să desfășoare organizațiile de partid pentru întărirea disciplinei și răspunderii în muncă, pentru folosirea integrală a timpului de luăru în fiecare întreprindere.De asemenea, organizațiile de partid din întreprinderi vor trebui să aibă permanent în atenție modul în care se desfășoară întrecerea declanșată, felul în care se realizează angajamentele asumate, intervenind o- perativ pentru înlăturarea oricăror deficiențe și neajunsuri care ar tea stînjeni realizarea lor.Pentru înfăptuirea sarcinilor plan și a angajamentelor luate privire la îmbunătățirea calității

de la început și în mod stăruitor de realizarea integrală a planului tehnic, de asimilarea și producerea unei game variate de aparate și utilaje de înaltă tehnicitate, de scurtarea termenelor de însușire și introducere în fabricație a noilor produse, de modernizarea sortimentelor din fabricația curentă, întărirea serviciilor de concepție și de creație din întreprinderi.Eforturilor organizațiilor de partid și comitetelor de direcție trebuie să 11 se alăture neîntîrziat cele ale ministerelor de resort. Angajamentele pe care comuniștii și oamenii muncii din întreprinderile Capitalei și le-au asumat ar fi fost mai mari, în anumite privințe, dacă, la data cînd s-au stabilit, ministerele de resort ar fi soluționat o seamă de probleme ce țin îndeosebi de acoperirea cu comenzi a planului de export și a posibilităților suplimentare existente în acest sens. De asemenea, este oportun să fie găsite și finalizate în scurt timp soluțiile pentru extinderea colaborării, în scopul acoperirii integrale a capacităților disponibile existente în unele întreprinderi.Rezolvarea în timp util a tuturor acestor probleme, ca și a altora de nu mai mică importanță, va asigura, indiscutabil, nu numai realizarea angajamentelor, Avem deplina rile generale vor desfășura bruarieprilej de afirmare puternică a opiniei și inițiativei colective în găsirea modalităților de a mobiliza și mai larg rezervele interne, de a fructifica superior potențialul tehnic, material nitate motiv există muncii din industria ducă la bun sfîrșit sarcinile de plan și angajamentele asumate pe anul 1969.

a.c.
ci și depășirea lor. convingere că adună- ale salariaților ce se în lunile ianuarie—fe- vor constitui un nou

pu-de cu producției și creșterea economicității ei, organizațiile de partid și comitetele de direcție vor trebui să se ocupe

și uman existent în fiecare u- industrială. în plus să toate condițiileEste încă un apreciem că ca oamenii Capitalei să
Convorbire consemnata d» 
loan ERHAN
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REA TORA VINTUL
ROMÂNIEI SOCIALISTEAL

George Calboreanu Economiștii consemnează in cifre revelatoare succesele
Idealul meu
artistic: eroul

Vitalitatea

Să ne
mîndrim

Ana Szeles
Theodor Grigoriu cu ce esteB

In forul
9

de

IWMa Stsnescu

de

la Porțile teatru sau experiența

vedea ideile a te implica realul de tip tăi, semnifică

Radu Boureanu:

Dacă istoria unui an. din istoria acestei țări, s-ar termina aici I Dacă scurgerea infinită a Istoriei sale s-ar izbi de ultima

socialismului în ac- în ele tot timpul, a nou. năseîndu-se sub însăși maturizarea

anonimi ai istoriei noastre. Să citești în sufletele cîtorva personaje idealurile unei epoci întregi mi se pare un lucru pasionant, demn de întreprins.

de un di-

poate cea mai pu- o aude, nu o mai

orienteze opere me- exigențele

Vida Geza:

nouă a tării

Laudă omului

mine în anul ce .impuls creator, vor conferi o nouă mensiune substanței acestei cărți.

T ensiunea

obștești

de mai sus. ecoul ma- muncii din patria noastră. al marilor realizări cunoscute a trecut îmi va da
Patriciu Mateescu:
inimwi ■■■«, aiiimnui a iiwiim mimihwku

Sub ochii

Scriitorul si artistul în fata unui nesecat izvor de inspirație cinema

timpurilor 
de azi

Ce împrejurare sau fapt m-a emoționat mai mult, ca artist, dintre cele văzute sau trăite în '968 ? Mi-e greu să răspund, deoarece — ca orice om care trăiește printre oameni, mai ales într-o tară care se dezvoltă în ritmul României — nu un singur fapt, ci nenumărate s-au impus atenției mele de-a lungul unui an. Dacă ar fi. totuși, să vorbesc despre ceva cu totul ieșit din comun, m-as referi nu la o întâmplare precisă, ci la o impresie. La impresia care mă urmărește și acum, după trecerea a multe săptămîni și luni de zile de cînd — turnînd în filmul „Legenda", — am vizitat șantierul hidrocentralei de la Porțile de Fier.Nu mi-au plăcut niciodată vorbele mari, dar trebuie să mărturisesc că acest șantier mi-a apărut ca un monument al forței creatoare și al puterii omului de azi. N-am avut, direct, sentimentul efortului colosal investit în această lucrare, în sensul muncii fizice : constructorii a- proape că nu se vedeau. La Porțile de Fier conlucrează tehnica și inteligența oamenilor, iar truda este de cu totul altă natură decît o știam eu. din bătrîni. Am fost fascinat de această construcție care părea că se înaltă singură din pămînt, obligînd Dunărea să-și schimbe cursul. Și am reflectat, după a- ceea. la cei care au conceput și la cei care ridică hidrocentrala, la spiritul cutezător și la noblețea muncii lor. la dificultățile pe care le-au biruit, la destinele care se întretaie pe un astfel de șantier intrînd, aș spune, în compoziția betonului armat și dîndu-1 un plus de trăinicie.O privire fugară desigur că nu poate surprinde în toată autenticitatea viata care stă la temelia uriașelor zidiri, la Porțile de Fier și nu numai aici, dar pe întreg întinsul țării. Un artist însă. îndeosebi un artist al scrisului, care și-ar da silința să descifreze contururile peisajului uman, să analizeze și să descrie psihologia și faptele oamenilor, cred că ar putea spune lucruri neasemuit de interesante și de proaspete despre cei care făuresc istoria contemporană a României. Cîte subiecte, și cîte personaje pentru piese si filme, ca și pentru nuvele ori romane sînt ascunse și așteaptă să fie descoperite în realitățile acestor ani ! Iată gîndul cu care m-am despărtit de nemaipomenita priveliște de de Fier. Și îmi doresc ca — în film — să mai pot crea, cu anilor mei. eroi ai zilei de azi.

noștri se naște
1 5

realitatea

Cît de abstractă ar părea și cît__lipsită de impact cu sfera realului, arta poeziei. în mod subtil. își are rădăcinile în social. Anul 1968. mai mult poate de- cît oricare alt an al deceniului din urmă, a fost pentru mine bogat în semnificații ale socialului, revelatorii, de natură lirică. M-a impresionat în mod deosebit activitatea intensă, lucrul social plin de dinamism, care a tins și a realizat posibilitatea unui bilanț pozitiv. Am văzut îndeaproape lucrînd activiști de partid, am asistat — și nu ca simplu martor — la acea totală implicare a lor în destinul tării, la lupta lor neobosită pentru edificarea civilizației socialiste. Am remarcat în forme atît de elocvente unitatea indestructibilă între partid și popor, unitate de idealuri și de faptă : am constatat participarea din ce în ce mai largă și mai directă a maselor la conducerea statului.Va rămîne de neuitat, pentru mine, vi-

mari șl trainice care jalonează, de la un an Ia altul, drumul ascendent al României spre desăvîrșirea construcției socialiste. Limbajul riguros al datelor statistice, definind înalte ritmuri de dezvoltare, nu poate ilustra însă decît indirect profunzimea transformărilor ce se petrec în conștiința și în psihologia oamenilor de azi, a căror capacitate creatoare și a căror participare responsabilă la conducerea treburilor țării socialismul le solicită plenar. Este un proces specific noii orînduiri, fără precedent în istorie, care își găsește expresia în relațiile dintre oameni, dintre individ și societate, în modul superior de a înțelege viața și contribuția pe care fiecare este chemat să o aducă Ia progresul întregii societăți. Nenumărate fapte care se petrec, zi de zi, de la un capăt la altul al țării stau mărturie acestui proces de dezvoltare a conștiinței socialiste. După cum cerul se oglindește într-o picătură de rouă, tot așa realitatea actuală îșî găsește reflectarea în întâmplări sau împrejurări semnificative ale vieții de fiecare zi. Sensibilitatea omului de artă poate desluși, cu ajutorul concepției marxist-Ieniniste asupra vieții șl a societății, semnele adinei al acestor întâmplări și împrejurări cotidiene — izvor de inspirație artistică, nu întotdeauna pus în valoare pe măsura bogăției lui. Ne-am adresat unor oameni de artă, din diferite domenii ale creației și aparținînd diferitelor generații, cu rugămintea de a ne relata un aspect sau un fapt care i-a impresionat în mod deosebit in cursul anului 1968, șl pe care-1 consideră reprezentativ pentru realitățile României contemporane, apt să stimuleze imaginația șl pasiunea creatoare a slujitorilor artei noastre.
zita conducătorilor de partid și de stat în județele Constanța și Tulcea. cînd am putut urmări direct, secundă de secundă, dinamismul, promptitudinea, profunzimea și eficienta acțiunilor partidului nostru, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu.A fost pentru mine o înaltă lecție. A putea tiune. vedea ochii politică. Și dacă poetul Camil Petrescu putea spune că a „văzut idei" generația noastră poate afirma că a văzut năseîn- du-se sub ochii ci realitatea nouă a țării.Toate acestea vor modifica si vor tensiona în direcția sublimului arta poeziei și menirea poetului, nu numai ca martor și cronicar al vremii lui. ci si suflet din sufletul țării lui. cum îl predestina odinioară George Coșbuc într-un vers de genială intuiție.Arta poeziei mi se pare în multe privințe asemănătoare cu priceperea de a face cărămizi, care se vor constitui într-o construcție impunătoare 1 Ceea ce este mai bun și mai autentic în poezie, este aidoma unei cărămizi spirituale, cărămidă la temelia edificiului tării.Bun și realizat în poezie este numai ceea ce slujește în mod nemijlocit. în mod direct, tării, înălțării ei socialiste, ceea ce pornește nemijlocit din această realitate.

vieții dă forță* » 
creației

1

artistice

dimensiune
socială
viitoarelor

Laurențiu Fulga

constructornoastre din trecut,
înfăptuitorilor

O nouă

Fiecare an e altfel, cu un profil unic. Cînd am rupt ultimele file din calendarul lui 1968. m-am gîndit parcă maipuțin la mine și mai mult la splendida noastră familie, care numără aproape douăzeci de milioane de frați și surori. Am simțit anul acesta o dorință arzătoare să mă înlănțui într-o horă vastă, să primesc prin palmele mele înalta tensiune pornită din inimile lor.întîmplarea a făcut să trec anul trecut într-o zi tîrzie de toamnă, prin cetatea Unirii : Alba-Iulia. Culorile pămîntului și ale cerului trebuie să fi fost asemănătoare acelei zile înflăcărate de 1 decembrie 1918. Aveam în față cadrul în care se desfășuraseră mărețele momente de acum cinci decenii, imaginația le completa cu figurile cunoscuților patrioți, dar nu putea, în nici un chip, sugera ardenta a- celor ore unice.în atmosferă era liniște, o liniște mîn- dră a unul oraș mîndru. iar dealurile din jur. germinînd în taină rodul primăverii viitoare, prelungeau liniștea mai departe.Ca într-o muzică. în care momentele de forță alternează cu cele în surdină, o amplă simfonie se scria sub ochii mei. Ce condei de compozitor ar putea s-o egaleze ?După cîteva zile. în solemna comemorare din 1 decembrie 1968. zeci de mii de glasuri au cîntat din nou la Alba-Iulia : simțiri".hotărîre în cîn- patriotilor de la în trecerea mea
„Unire-n cuget și-nEra atîta căldură și tecul acestor urmași ai 1918. îneît ce îmi lipsise pe aici, mi se dădea acum cu prisosință.Unisonul voințelor e ternică muzică : cine uită.Simbol al reușitelor ideea din versul amintit a dat măreție și anului care s-a încheiat. Cu o mare acuitate ea a avut darul să trezească ecourile unor gînduri și proiecte mai vechi de a scrie o luc: are care să surprindă un amănunt semrificativ, să dezvăluie procesele adînci din conștiința

spiritului 
popular

Faptul că folclorul nu este numai un element de tradiție, ci un factor de înnoire, nu exterior și lăturalnic, ci organic implicat în procesul prefacerilor moderne mi-a fost dezvăluit odată mai mult în ziua de 24 august 1968 cînd. pe vîrful Prislopului, a fost organizat un concurs la care au participat formații de artiști populari din Maramureș. Suceava si Bistrița Nă- săud. Manifestarea în sine, aflată sub semnul permanentei, a fost ca o infuzie proaspătă, regeneratoare, dăruind strălucire sobră străvechilor obiceiuri, relevînd persistenta unei civilizații țărănești cu tradiții adînc înfipte în istoria pămîntului românesc.Pe lîngă bogăția portului popular caracteristic fiecăruia din aceste ținuturi cu profil etnografic specific, manifestarea a constituit o ocazie în plus de a descoperi frumusețea și logica decorativismului țărănesc, armonia geometric ordonată, laconica îlocvență a tuturor obiectelor de artă populară prezentate în cadrul tîrgului care a avut loc cu același prilej. Aș releva în mod deosebit un moment unic în desfășurarea concursului, clipa în care scena pe care se desfășurau dansurile din cauza altitudinii, a fost învăluită de nori, astfel îneît concurentii care-si urmau programul, ca niște apariții legendare, păreau că plutesc deasupra norilor, ducînd într-un anumit fel mai departe acest dialog niciodată terminat dintre om si natură, atît de vizibil în toate creațiile populare. Deși nu sînt pictor, momentul în sine m-a impresionat puternic și dincolo de decorativismul nur al formelor i-am descoperit sensuri spirituale și implicații noi. caracteristice ființe! noastre naționale, virtuților sufletești ale poporului român.

cărți
1Dacă m-a impresionat funciar o imagine a unui fenomen constructiv din viata patriei noastre, în anul ce a trecut, consider că acest fenomen este unul din brațele marelui copac al realizărilor noastre, una din punțile aruncate spre viitor, în lupta de a cuprinde marea, continua hartă a posibilităților.Dacă as identifica-o cu hidrocentrala si barajul de pe Dunăre, de la Turnu Severin. aș asocia sentimentul încercat în fata acestui impresionant obiectiv cu acelea pe care mi le-au prilejuit antecesoarele de pe Bistrița și Argeș.

Dacă aș numi marele combinat siderurgic de lîngă Galați, nu aș putea să nu-1 adaug amploarea, rostul major în industria, în economia noastră, marelui lanț de realizări similare.Am fost în vară. însoțind conducerea de partid și de stat în vizita făcută acolo, și. în față cu ace! Imens Acolo am încercat senzația de înălțare, de măreție, de creștere a demnității și valorii umane.Nu vreau să las impresia unor răspunsuri sofisticate. Totul pornește din sincera îneîntare, din neprecupețita admirație, din sentimentul melancolic că nu pot să fac și eu continuu gesturi creatoare pe măsura celor ce s-au împlinit prin trecerea anilor aceștia, pe măsura celor care sînt în gestație și se vor desfășura în timp.Și chiar dacă viitorul meu roman intitulat „Pădurile veneau pe ape" — a cărui acțiune se desfășoară în lumea țapinarilor, a plutașilor. în anii ce au premers și au culminat cu ridicarea hidrocentralei de la Bicaz — poate părea generat de fapte oarecum depărtate geografic de cele evocate în rîndurile rilor eforturi ale

Fiecare sfîrșit de an este, indiferent domeniul în care lucrezi, prilejul unui bilanț. Experiența cîștigată de-a lungul a douăsprezece luni constituie un resort al progreselor viitoare, un subiect de meditație necesară și folositoare în activitatea fiecărui om.Care e concluzia bilanțului meu în acest început de an ? Că o condiție principală a reușitei artistice o constituie înțelegerea profundă a rolului social al creației. Sînt convinsă că teatrul și filmul devin tot mai mult, în epoca noastră, dintr-un prilej de distracție un izvor de emoții superioare, tinzînd să ocupe locul care Ii se cuvine în forul idealurilor obștești și să dobîn- dească o eficiență sporită în viața societății Această convingere, esențială în evoluția unui actor, mi-a fost întărită de turneele făcute într-o serie de localități care, în trecut, au fost lipsite de o viată artistică. Teatrul Maghiar de stat din Cluj a dat numeroase spectacole în localități ca Bistrița. Gherla Turda și altele unde un public realmente nou ne-a făcut să simțim bucuria actului creator. Semnificative pentru condițiile asigurate în tara noastră ridicării la cultură a întregului popor, dragostea de frumos, interesul pentru teatru. disponibilitățile acestui public nou m-au impresionat în chip deosebit. Este o realitate care ne stimulează și ne obligă la un efort continuu de perfecționare, pentru a putea contribui, printr-un avînt colectiv, la îndeplinirea funcției sociale a artei noastre.

noapte a anului ca de un zid, prin care, dincolo de care nu ne-ar fi cu putință să trecem I Dacă evenimentele, indiferent de ponderea lor, ar fi lipsite de relația ascunsă care de fapt le ordonează pe toate și s-ar lăsa supuse balanței, măsurii 1în realitate, părtași ai timpului acesta și dăruiți definitiv lui, împingem timpul înainte și-i smulgem neîncetat clipele, sperînd, crezînd cu înverșunare că printre ele se va fi aflînd și clipa nemuririi noastre. Poate de aceea nici, n-avem conștiința alterării propriei noastre făpturi și a cicatricelor cîte, firesc, ni se-adună pe suflet. Si tocmai de aceea, în realitate, cum urcăm din greu și împovărați de doruri spre culmea orbită de prea multă lumină. semnificația imediată a evenimentelor cărora singuri le durăm durata ne scapă.Fiindcă, uneori, e nevoie de ani pînă ce un anume eveniment al zilei trecătoare să-și dezvăluie, ca într-o explozie, adevăratele sensuri. De altfel, așa se și determină, la un moment dat. răscrucea de răsfrîngere a rostului unei țări, pe pă- mîntul între ale cărei ape și ramuri și-a clădit ființa.Iar dacă mi s-ar cere să descopăr omul care ține pe umerii săi cumpăna unor astfel de vremi, la această răscruce a atîtor noduri gordiene ale lumii contemporane, între viscol și calm, între panică și luciditate, între arme și masa de lucru creator — sigur, pe omul acesta l-aș afla întruchipat în cel mai neștiut dintre toți.Dar, cît mă privește, el este cel pe simt nevoia să-1 relev în viitoarele lucrări și să-l laud 1 care mele

Pentru mine, 1968 a fost anul mi-a oferit numeroase prilejuri de reflectare asupra rolului artistului plastic în societatea noastră.Mai întîi am certitudinea că trebuie să facem mari eforturi pentru ca prin cultura și civilizația noastră să fim pămîn- teni, oamenii acestui loc. plasați precis geografic față de alte popoare, dar la distanță egală de soare, de lumină. Va trebui să ne mîndrim cu ce este al nostru, dovedind cu roadele luminii ce pătrunde în fiecare din noi direct, aici și nu reflectat !Apoi, referindu-mă mai precis la munca noastră de artiști plastici, cred că nu trebuie să lipsească din conștiința fiecăruia simțul răspunderii, întemeiat p° concepția estetică marxistă, care-i dă posibilitatea să intuiască liniile fundamentale ale epocii noastre și să-și meșteșugul spre realizarea unei nite să satisfacă cu adevărat contemporaneității socialiste.„Echilibrul dintre concepție și meșteșug" — aceasta cred că este cheia și a realizării adevăratei opere, și a accesibilității operei. Concepția îndrăzneață, fantezia bogată nu pot fi evidente fără meșteșugul echivalent. Dacă artizanatul a decăzut este datorită acestui dezechilibru : ori împrumută o concepție veche perfectă fără a se putea înălța la măiestria meșteșugului tradițional, ori atribuie calități tehnice perfecte unor subiecte care nu spun nimic. De asemenea, dacă unele produse industriale sînt urîte, se demonstrează că nu este suficientă calitatea tehnică atunci cînd produsul este sec din punct de vedere al concepției. Apare din ce în ce mai evident în privința producției industriale că nu mai poate fi deajuns îndeplinirea condițiilor de funcționalitate ca un obiect să fie frumos, că în afară de tehnică mai sînt necesare concepția, știința culorilor, armonia proporțiilor simțul poeziei lucrurilor.Am verificat aceste gînduri și în domeniul picturii și sculpturii, și personal am dat greș atunci cînd am tratat superficial una din aceste condiții : concepția și meșteșugul. Cred că este o necesitate fundamentală a gîndirii omului contemporan aceea de a vedea, pe lîngă forma originală sau armonia cromatică, știința de a materializa perfect, de a citi împreună și în același timp ideea, cu munca sau meșteșugul de creator I

o Becket : PATRIA - 10 ; 13,30 ; 17 5
20,30.
o Soarele în plasă : CINEMATECA (bi
lete la casă) — 10 ; 12,30.
© Astă-seară mă distrez : LUCEAFĂ
RUL - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI - 8,30 ; 11 ; 13,3Q ; 16 J
18.30 ; 21, MODERN — 9.30 ; 11,45 : 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
© Urletul lupilor : CAPITOL — 9 j
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
9 Profesioniștii : FESTIVAL — 8,43 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Aventurile lui Tom Sawyer s VIC 
TORIA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 15.45 j 18.1?
20.30.
@ Moartea lui Joe Indianul : REP' 
BLICA — 9,30 î 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,3 
20,45.
@ Aventurile lui Tom Sawyer șl Mo; 
tea Iui Joe Indianul î FLAMURA —
12.30 ; 14 ; 19,30.
® Aventura : CENTRAL — 8,30 ;
13.30.
e Noaptea s CENTRAL — 16 ; 18,: 
21.
© întoarcerea vrăjitorului : LUMINA 
8,45—-16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,41
© O sută unu dalmațienl : DOINA
9 ; 10,30 ; 12 ; 13.30 ; 16 : 18,’5 ; 20,30.
O Mondo-cane : TIMPURI NOI — 9- 
în continuare.
O Made în Italy : EXCELSIOR
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AR' 
— 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
O Orașul magic : GRIVITA — 9 ; :
13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Operațiunea San Gennaro î ÎNFÎ 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.
17.45 ; 20.
© Samuraiul : BUZEȘTI — 15,30 >
20.30.
O Judoka, agent secret : DACIA 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
© Columna (ambele serii) : BUCE(
9.30 ; 12,30 ; 16.30 , 19,30. FLOREASC
11.30 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, MIORII
9.30 ; 12,30 ; 16,30 ; 19,30.
© Program pentru copii t FLOR 
CA - 9.
© Lumea minunată a fraților Gri 
UNION - 15,30 ; 19.
© Tarzan, omul-maimuță și Fiul iun 
Tarzan : UNIREA - 15,30 ; 19.
© Fiul lui Tarzan : PROGRESUL —
10.30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
© Winnetou (seria a IlI-a) : LIRA —
15.30 ; 18 , 20,15.
0 Blestemul rubinului negru : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,45 ; 20.

Hombre : FERENTARI — 15,30 ; 19 ;
20.30. MUNCA - 16 : 18 ; 20.
© Ziua în care vin peștii : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20.30, POPULAR — 15,30 ;
18 ; 20,30 ; RAHOVA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Duelul lung î COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
® Lustragiul : PACEA — 15,30 ; 18 î
20,15.
© Trei copil „minune" : CRÎNGAȘI —
14.30 ; 16.30 j 18,30 ; 20,30.
© Prințesa : VOLGA — 9—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
© Căderea imperiului roman : VIITO
RUL - 10 ; 15,30 ; 19.
9 Vera Cruz : AURORA — 9,30 ; 11,43 ;
14 ; 16 ; 18 15 ; 20,30. TOMIS >- 9—15,49 
în continuare ; 18 , 20,15.
© Vară fierbinte ■ MELODIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
@ Planeta maimuțelor : MOȘILOR —»
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Ce noapte, băieți : FLACĂRA —
15,30 ; 18 ; 20,30.
q Marianna, agentul 0555 : VITAN —
15,30 ; 18 ; 20,15.
9 Neînțelesul î COSMOS — 16 ; 13 : îfc

teatre
0 Filarmonica de stat ,,Georg 
cu“ (la Ateneul Român) : 
de muzică populară roniâneasci 
orchestra „Barbu Lăutaru" 20. 
Nicu stănescu.
O Opera Română : Seară d ■ 
Gershwin — II ; Răpirea din
19,30.
o Teatrul de Operetă : Conte 
ritza — 10.30 ; Logodnicul din
19,30.

Teatrul Național „1. L. Ca 
(sala Comedia) Regina de Na 
10 ; Heldelbergul dc altădată 
Enigma Otiliei 19,30 ; (sala ! 
Topaze - 10 ; Părinții teribili 
Orașul nostru — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Uciga 
simbrie — 10,30 ; Nicnic — 20.
o Teatru! „Lucia Sturdza Bi 
(sala din bd. Schitu Măgurean 
tramvai numit dorință — 10 ; II
— 15 ; Victimele datoriei — 20 ( . 
str. Alex. Sahia) ■ Kean — 10 ; 
tul pămîntului — 15 ; Comedie 
tuneric — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sa' 
gheru) Lovitura — 10 ; Fruino 
ininică de septembrie — 15,30 ; 
onorabilă — 19.30 (sala Studii 
mei singure — 10.30 ; Cînd iun 
bastră — 16 ; Fotografii mișcat, 
. Teatrul „Barbu Delavrancea'
- 20.
e Teatrul Mic : Tango — 10 ; 
jitorul - 20.
o Teatrul Gtulești : Meșterul
- 19,30. .
. Teatru! evreiesc de stat : Tre 
îutr-un act de Cehov — 11 ; Ui 
de perle — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara 
R.U.R. - 19,30.
și Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Victoriei) Papuciada — 11 ; (sa 
str. Academiei) : Țigrlșorul Petre 
o Teatrul satiric muzical „C. T 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 11 ; 
Comici vestiți ai revistei — 16 
din Calea Victoriei nr. 174) : Fri 
volo — 11 ; Mexico-Melody — 
(sala Palatului) : Varietăți pe pi
— 19.
o Teatrul de estradă „Ion Vasili 
De la Bach la Tom Jones — 20.
a Ansamblul artistic al Uniunii 
rale a Sindicatelor : Cu picioari 
pămînt — 20.
© Circul de stat s Circul 
(R.D.G.) : 16 ; 19.30.

(Urmare din pag. I)ția în primul rînd forța lor de convingere. efectele pe care le produc asupra conștiinței noastre. Tocmai în aceste aspecte stau valoarea și importanta cîntecului patriotic, care cu puterea lui de a emoționa, cu graiul lui limpede, pe înțelesul tuturor, ajunge de multe ori acolo unde multe opere de artă consacrate nu pot ajunge.Acesta a fost, acesta este, acesta va trebui să fie întotdeauna cîntecul patriotic. Păcat însă că o sumedenie de cîntcce vechi și noi sînt prea rai auzite în emisiunile radioului și televiziunii, în repertoriul formațiilor corale profesioniste și de amatori, în cel al corurilor de elevi sau studenti. Mă refer la cîntecele care la timpul lor au avut un răsunet și l-ar mai putea avea și azi : „Sub al păcii stindard". ..Cîntecul partizanilor păcii". „Hei. rup !“. „Răsună valea". .Lie. lie. ciocîrlie". „Patrie, pămînl de aur" „Mi-e dragă stema țării", „Vom Izbîndi" și atâtea altele care s-au cîntat și ascultat cu plăcere, care figurau cu cinste în programele corurilor noastre. Unde sînt, apoi, cîntecele revoluției lui Tudor.

cele ale războiului pentru independentă, ale socialiștilor din a doua jumătate a secolului trecut, cîntecele Doftanei, ale Jiului, ale marilor șantiere. cîntecele minerilor, otelarilor. ceferiștilor 1 O altă greșeală este a- ceea că, îndată ce apare un cîntec bun. ne cramponăm de el și-1 cîntăm
toare. Spre deosebire de alte dățl, problema s-a bucurat, la recenta Adunare a compozitorilor, de mult mai ample discuții. După cum se știe, tovarășul Nicolae Ceausescu ne-a făcut substanțiale recomandări pe această temă. Personal nu mă pot situa alături de cei ce cred că rolul

PATRIOTIC
pînă la saturație, fără să ținem seama că mai sînt atâtea alte cîntece bune.In ultimii ani situația cîntecului patriotic s-a schimbat întrucîtva. Se scrie mai puțin, dar — ce e drept — adeseori mai bine. Se scrie mai puțin pentru că se și cîntă mai puțin. Se pare că mișcarea corală se află într-un moment de ezitare, fapt ce ar > necesita o analiză pe plan republican, urmată de măsuri corespunză

din trecut al corului este azi depășit, că mijloacele lui expresive sînt e- puizate, el nemai servind decît pentru a colora aparatul sonor contemporan și într-o prea mică măsură ca artă independentă. Tmi permit să cred că - indiferent cum a fost utilizat în trecut, cum este utilizat astăzi, sau cum va fi în viitor — corul, prin forța lui expresivă, va rămîne întotdeauna aceeași oglindă

a vieții, a muncii, a bucuriilor și durerilor, a aspirațiilor omului și societății. Nici un instrument nu este capabil să redea bogăția sufletului omenesc, în măsura în care o poate face vocea umană, căreia îi stau la îndemînă și muzica, și cuvîntul. Cîntecul — patriotic, de masă, eroic — are posibilitatea, poate în cea mai largă măsură, să înflăcăreze spiritele, să contribuie la declanșarea și răs- pîndirea marilor idei ale omenirii progresiste să ajute la educarea morală și estetică a poporului.Contribuie compozitorii la educarea poporului nostru prin mijlocirea cîntecului patriotic ? Firește că da. dar nu în măsura în care este posibil. De aceea, acest „da" impune și unele rezerve. Multi compozitori rămîn încă departe de această preocupare. O altă categorie de compozitori încearcă să pomădeze cîntecul. să-1 încarce cu artificii spre a-1 face mai „interesant". Se înțelege că evoluția muzicii se răsfrînge și asupra cîntecului patriotic. Si Iui îi șade bine să meargă în pas cu drumul ascendent al muzicii. Dar în tâmp ce Doru Popovici. Tiberiu Olah. Anatol Vieru, Radu Paladi, Teodor Bratu și alții izbutesc să ne dea creații artis

tice de autentică valoare, alții nu reușesc să creeze melodii care să se impună, iar armoniile sînt greoaie, fără rezonanță în sufletele noastre. Este incontestabil că un exemplu ce trebuie urmat este al maestrului Ion Chirescu. care cunoaște atît de bine alcătuirea corului și posibilitățile lui și care a dăruit patrimoniului muzicii corale românești atâtea piese de valoare, demne de a fi mai des programate.Cîntecul care nu înalță sufletele, care nu acționează asupra conștiinței noastre și a cărui soartă se limitează la două, trei audiții, se declară din capul locului inutil, fără posibilitatea de a deveni o reală expresie a epocii în care trăim.Experiența ne-a dovedit tuturor că a scrie un bun cîntec patriotic este o treabă dificilă. Dîndu-i importanța cuvenită, nebagatelizînd actul creator. punînd suflet, se pot crea lucrări de largă rezonantă, cu semnificații profunde. Si în acest proces de reîntinerire. de potențare a cîntecului de masă, contribuția fiecărui compozitor cu talent, cu originalitate se anunță ca o datorie de onoare, ca un act de recunoaștere în fața trăsăturilor nobile ale acestui gen.

PROGRAMUL I

tv 8.30 — Ora exactă ; Cum va fi vr
8.40 — Pentru copii și școlari : 

serial METEOR XL-5. 
H2O" ; „Noi înflorim o <S 
țara".

10.00 — ORA SATULUI
11.30 — TV PENTRU SPECIALIȘTII DIN AGRICULTURA
12.00 — DE STRAJA PATRIEI. Din tradițiile de luptă ale unei unități meca

nizate — Lectură în premieră. Cu nava-școală „Mircea“ în croa-
zieră (I) ; Interlocutori... telespectatorii.

12.30 — CONCERT SIMFONIC : Simfonietta de Ion Dumitrescu. Orchestră 
simfonică a Radloteleviziunii. Dirijor Emanuel Elenescu ; Divertis
ment pentru orchestră de coarde de Bela Bartok. Orchestra Filar
monicii de stat „George Enescu". Dirijor Mircea Cristescu.

— închiderea emisiunii de dimineață.
— TELEX TV.
— DUMINICA SPORTIVA : Retrospectivă
- MAGAZIN DUMINICAL.
- TELEJURNALUL DE SEARA.
— TELESPORT.
— „Sonde în ceață" — Reportaj.
— Cîntece și jocuri populare românești 

„Crișana" și a formației de dansuri a 
ților din Oradea.

— Film artistic : „VRĂJITORUL DIN OZ“.
— Leny Escudero la Festivalul de la Brașov.
— TELEJURNALUL DE NOAPTE.

olimpică Mexico 1368 (I).

în Interpretarea orchestrei 
Casei de cultură a studen-

20.35
22.20
23.00

PROGRAMUL II

20.00 — TELEX TV.
20.05 — SEARA DE OPERA. ..Răpirea din serai" de W. A. Mozart. Trans

misiune de la Opera Română. Tn distribuție : Valentin Teodorian, 
Vasile Moldoveanu, Valentin Loghin, Elena Simionescu, Silvia Voi* 
nes.
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O STUDIEREA UNOR ECHIPAMENTE ELECTRICE ® 
REALIZAREA DE MODELE MATEMATICE ALE UNOR 
PROCESE TEHNOLOGICE AUTOMATE ® ASISTENȚA 
TEHNICA ACORDATA UNITĂȚILOR SOCIALISTE DIN 
AGRICULTURA o STABILIREA DE REGIMURI OPTIME 
DE IRIGARE SI ÎNGRAȘARE.

INSTITUTUL
DE CERCETĂRI

Angajamente pentru sporirea aportului științei 
la dezvoltarea economiei naționale ,

UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA Pe gheața patinoarului artificial de la Floreasca

SPORT

Din târile 
socialiste
Omul supune natura

CORESPONDENȚA DIN PEKIN
DE LA ION GALAȚEANU

Corpul profesoral al Universității din Craiova se angajează în realizarea următoarelor obiective :
I. Asigurarea unei legături cît mai strînse a tematicii de cercetare științifică cu necesitățile producției industriale, în vederea îmbunătățirii parametrilor teh- nico-economici ai produselor și a obținerii unor produse noi, cu caracteristici superioare ; intensificarea activității de cercetare și aplicarea cît mai urgentă 

a rezultatelor ei în procesul de fabricație.— In colaborare cu uzina „Electroputcre" din Cra
iova, se vor studia problemele privind comportarea la Impuls de tensiune, în scurtcircuit și la suprasarcină, 
a echipamentului de 4C0 kv în curs de asimilare ;— Realizarea modelelor matematice de optimizare 
a unor procese tehnologice automatizate din industria chimică și aplicarea lor la Combinatul chimic Cra
iova ;— Sc va experimenta modul de folosire a îngrășămintelor cu azotat treptat solubil (izobutilidendiuree) elaborate de Combinatul chimic Craiova și Baza de cercetări științifice din Timișoara, a Academiei, în vederea producerii pe scară industrială și a introducerii în practica agricolă.II. In vederea creșterii producției agricole, a păstrării și folosirii judicioase a fondului funciar și a exploatării raționale a sistemelor de irigație, ne propunem să aplicăm în practică rezultatele cercetărilor științifice încheiate și să extindem asistența tehnică în unitățile socialiste din agricultură.— In colaborare cu Direcția agricolă șl U.J.C.A.P. Dolj vom aplica rezultatele științifice privind înființarea viilor șl livezilor pe nisipuri, obținute la Stațiunea didactică experimentală a universității, în C.A.P.-urile Seci, Mîrșani, Calafat, Ciupercenii Vechi.— Pentru asigurarea unei eficiente sporite în exploatarea noului sistem de irigare Calafat-Băilești, care va Intra parțial în funcțiune în anul 1969, vom sprijini unitățile agricole în stabilirea unul regim optim de irigat, a sistemului de aplicare a îngrășămintelor și în întocmirea unor planuri de cultură cît mai judicioase.

o SCURTAREA TERMENULUI 
TEME DE CERCETARE o 70 DE 
ÎN AFARA PLANULUI • ÎNREGISTRAREA A TREI 
BREVETE DE INVENȚII.

DE PREDARE LA 27 
ASISTENȚE TEHNICE

POLITEHNIC BRAȘOV

INSTITUTUL

® TEHNOLOGIA PENTRU 1 000 DE APARTAMENTE 
PREFABRICATE e REDUCEREA VOLUMULUI DE BE
TON ÎN BARAJE o STUDII TEHNICO-ECONOMICE.

• COLABORAREA CU UZINELE DE AUTOCA
MIOANE, TRACTOARE SI AUTOBUZE o CERCETĂRI 
RADIOMETRICE ASUPRÂ UZURII • EFICIENTA SIS
TEMULUI CONTRACTUAL.

c

INSTITUTUL

POLITEHNIC-GALAȚI
o MĂRIREA PRODUCTIVITĂȚII EXCAVATOARELOR 
ÎNCERCĂRI PE MODELE DE NAVE • STUDIEREA

UNOR INSTALAȚII FRIGORIFICE.Personalul didactic al Institutului politehnic Brașov 
se angajează să-și orienteze eforturile spre realizarea următoarelor obiective :— Colaborarea cu Uzina de autocamioane Brașov în privința îmbunătățirii confortabilității autocamioanelor românești actuale și de perspectivă.— Colaborarea cu Uzina de tractoare Brașov privind proiectarea și realizarea unei transmisii pentru puntea din față a tractorului U-651 care să excludă posibilitatea circulației puterii parazite.— Colaborarea cu uzina „Autobuzul" București privind îmbunătățirea dinamicității și economicității autobuzelor românești.— Colaborarea cu Institutul de fizică atomică, secția Cluj, privind cercetările radiometrice asupra uzurii pieselor de autovehicule în vederea ridicării calității și durabilității lor.— Colaborarea cu Uzinele de tractoare șl autocamioane Brașov pentru perfecționarea tehnologiei de prelucrare a metalelor dure, pe cale electrotehnică șl prin eicctroeroziune.— Colaborarea cu Ministerul Economiei Forestiere in vederea construirii unor stații pilot pentru valorificarea produselor forestiere accesorii, punînd la dispoziția acestuia rezultatele cercetărilor și documentația tehnică.In vederea reducerii cheltuielilor de cercetare prevăzute în buget și pentru scurtarea perioadei de asimilare a unor produse noi ne angajăm :— Să compensăm 25 la sută din cheltuielile prevăzute In buget pe anul 1969 pentru cercetarea științifică prin Încasări din contractele de colaborare cu întreprinderile industriale.— Să oferim întreprinderilor cu care colaborăm un număr de 35 000 ore-normă pe anul 1969 și 70 000 ore- normă în anul 1970. pentru proiectarea de utilaje, instalații, procese tehnologice, construcții și amenajări fo- restieie.— Să contribuim Ia dotarea laboratoarelor prin ex- tlndcca acțiunii de autoutilare.

I

DE CONSTRUCȚII 
BUCUREȘTI

Personalul didactic și de cercetare al Institutului de construcții se angajează să efectueze în anul 1969 următoarele lucrări :— Proiectarea tehnologiei de fabricație și de construcție pentru producerea anuală în poligon de șantier a 1 000 apartamente prefabricate în orașul București.— Propunere de sporire a eficienței și capacității de producție ale unei întreprinderi, stabilită prin contract, din cadrul Direcției generale construcții-montaj București, pe baza unui studiu al organizării ei actuale și a rezultatelor obținute.— Reducerea volumului de beton în barajele proiectate Ia amenajările din Valea Oltului, prin studierea unui profil economic pentru barajele cu contraforți.— Studii și propuneri pentru adoptarea unei soluții economice de fundare la silozurile Satu Mare și Să- rățuica.— Studiul tehnico-economic privind centrala termică de 250 Gcal/h, a complexului de sere Dumbrăveni cu o suprafață de 50 ha și cu posibilitatea de extindere la 80 ha.— Precizarea soluției pentru îmbunătățirea proceselor de ardere la instalațiile fabricii de var. ciment, asbo- ciment Tg. Jiu. în vederea sporirii productivității cuptoarelor rotative, prin asigurarea continuității procesului de fabricație, evitarea avariilor și reducerea prețului de cost.

Cercetătorii din I.C.S.P.M. și-au însușit obiectivele generale privind activitatea de cercetare științifică și și-au luat următoarele angajamente :1. Să scurteze termenul de predare cercetare din planul contracte, cu 15 zile contract.2. Să generalizeze mare de unități industriale a dispozitivelor, instalațiilor de protecția muncii, mijloacelor individuale de protecție realizate în cursul anului 1938.3. Efectuarea în afara planului de cercetare la cererea unităților industriale a unui număr de 70 asistențe tehnice în problemele de combaterea zgomotului, îmbunătățirea instalațiilor de ventilare, realizarea de mijloace și dispozitive de protecție și elec- trosecurilate, iluminat industrial, protecția contra radiațiilor ionizante, reprezentînd contracte în valoare de circa 700 000 lei.4. Materializarea rezultatelor cercetărilor efectuate în anul 1969 prin nrmătoarele instalații, dispozitive, prototipuri și echipamente individuale de protecție :— Sisteme mecanice de desprăfuire a aerului la fabricile de ciment ;— Dotarea macaralelor de pe excavatoarele E 03 și E 05 produse de Uzina „Progresul" Brăila cu limitatoare de moment ;— Realizarea măsurilor de reducere a zgomotului la următoarele centrale electrice de termo- ficare : Bucureștî-Sud, Paroșeni, Craiova, Luduș, Borzești, Brazi ;— Realizarea prototipurilor pentru nrmătoarele mijloace individuale de protecție : sortimente de îmbrăcăminte pentru muncitorii de la instalațiile de calandrare sau similare ; mănuși pentru trefi- latori ; mască și costum de adneție de aer pentru vopsitori, încălțăminte cu talpă rezistentă la transferul de căldură, centură de salvare pentru pescari ;5. înregistrarea pe baza cercetărilor efectuate în 1969 a unui număr de trei brevete de invenții.

tematic la care față de termenul la 27 teme de s-au încheiat prevăzut înaplicarea la un număr cit mai

INSTITUTUL

Pentru activitatea de cercetare în domeniul științelor tehnice și chimice ne angajăm să finalizăm, urmărind obținerea unor rezultate pozitive în producție cu eficiente economice maxime, următoarele teme :1. Mărirea productivității excavatoarelor E 03 fabricate de Uzina de utilaj greu „Progresul“-Brăîla cu circa 70 Ia sută prin folosirea unei cupe de schimb de 0,6 mc și îmbunătățirea acționării mecanismului de lucru.2. Efectuarea studiilor și încercărilor pe modelul cargoului 6 000—7 500 tdw proiectat de ICEPRONAV Galați, la bazinul de încercat modele de nave al institutului nostru. în vederea unor performante propulsive mai bune. Cercetarea se va efectua pe baza unei convenții de colaborare cu ICEPRONAV Galați de către o grupă mixtă de cercetare.3. Studiul termic și funcțional al Instalației frigorifice de la Combinatul de fibre artificiale Brăila. Lucrarea se execută pentru întreprinderea „Tehnofrig" Cluj cu care se încheie convenții de colaborare.4. — Cercetări asupra regimurilor de funcționare ale motoarelor nereversibile cuplate cu elicî cu pale reglabile în vederea înlocuirii unei părți din importul de motoare pentru navele care se construiesc în șantierele noastre.5. Cercetări în vederea găsirii unei vopsele indigene pentru protecția oglinzilor. în vederea reducerii importului de vopsele. Lucrarea se execută pe bază de convenție de colaborare cu Fabrica de geamuri Mediaș.6. Cercetări pentru obținerea de preparate enzimatice pectolitice pentru industria sucurilor de fructe și a vi- nîficației, în vederea îmbunătățirii calității produselor și a măririi randamentelor la presare a fructelor șl strugurilor cu 8—10 la sută.7. Cercetări în vederea utilizării acceleratorilor de coagulare în procesul de purificare a apelor industriale.De asemenea, colectivul de cadre didactice din institutul nostru se angajează să mărească cu 50 la sută numărul de lucrări de cercetare efectuate pe bază de contracte și convenții de colaborare cu întreprinderile industriale și să intensifice rezolvarea temelor cu ajutorul unor colective mixte.

A ÎNCEPUT AL DOILEA CONCURS INTERNAȚIONAL DE SCHI CONTIND PENTRU „CUPA MONDIALĂ". Mii de spectatori au urmărit pe pîrtia de la Oberstaufen desfășurarea probei de slalom special (masculin). Victoria a revenit austriacului Alfred Matt. în vîrstă de 23 de ani. medaliat cu bronz la J.O. de la Grenoble,. El a realizat în cele două manșe timpul total de 108’’ 31/100. Pe locurile următoare s-au clasat Karl Schranz (Austria) — 110” 34/100, Harald Rofber (Austria) — 110” 44/100. Patrick Russel (Franța) — 110” 83/100 etc. Tînăra studentă americană Kiki Cutter, în vîrstă de 19 ani, din Oregon a terminat învingătoare în proba de slalom uriaș. Ea a fost cronometrată cu rezultatul de 1’ 33” 19/100, fiind urmată în clasament de austriecele Olga Pali și Getrude Gabl. ambele înregistrate cu același rezultat : 1’ 33” 60/100.în clasamentul „Cupei Mondiale" conduce Schranz (Austria) cu 45 de puncte. La feminin, după disputarea probei de slalom uriaș de la Val d’Isere și Oberstaufen, pe primul loc se află Franțoise Macchi (Franța) 29 puncte.ECHIPA CANADEI DE EST a obținut o nouă victorie în cadrul competiției internaționale de hochei pe gheată pentru „CUPA STAR", care are Ioc la Goteborg. Hocheiștii canadieni au învins cu scorul de 5—3 (2—1, 2—1, 1—1) echipa Gottwaldov (Cehoslovacia).IN CADRUL COMPETIȚIEI DE HOCHEI PE GHEAȚĂ PENTRU „CUPA AHEARNE" care se desfășoară la Stockholm, echipa suedeză Djurgardeen a învins cu scorul de 7—0 (2—0, 4—0, 1—0) echipa canadiană Victoria Tigers.DUPĂ 6 RUNDE, IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA HASTINGS conduce Vasili Smîslov (U.R.S.S.) cu 5 puncte, urmat de Tuk- makov (U.R.S.S.) 4,5 puncte, Gligo- rici (Iugoslavia) — 4 puncte. Keene (Anglia) 3,5 puncte etc. în runda a 6-a Tukmakov și Gligorici au remi- ,zat după 22 de mutări. Smîslov a cîștigat la englezul ClarkeAU CONTINUAT ÎNTRECERILE CONCURSULUI INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA MADRAS. Campionul României, Ilie Năstase, l-a învins în sferturile de finală cu 7—5, 4—6, 6—4 pe polonezul Ribarczyk.Năstase îl va întîlni în semifinale pe suedezul Karlstein care l-a eliminat cu 6—2 (abandon) pe iranianul Ak- bari. Lall (India) a cîștigat cu 6—4, 6—1 în fata lui Dron (România).

Tym (S.U.A.) l-a învins cu 6—0, 6—4 pe Mărmureanu (România). O surpriză a înregistrat iranianul Akbari, care în optimile de finală l-a eliminat cu 1—6, 6—2, 7—5 pe indianul Mukerjea. în sferturile de finală ale probei de dublu (masculin), Năstase și Mărmureanu (România) au învins cu 8—6. 6—1, 6—3 pe Armitraj, Misra (India), Perechea S. Misra, P. Misra (India) a eliminat cu 6—3, 3—6, 6—3 pe Dron și Marcu (România).ÎN ZIUA A DOUA A TURNEULUI INTERNAȚIONAL MASCULIN DE HANDBAL DE LA ROSTOCK, e- chipa orașului Moscova a învins cu scorul de 20—14 (11—6) pe Dinamo Bacău (România). Alte rezultate : Hg Copenhaga-Spartak Sofia 19—13 (11—5) ; Sc. DHFK Leipzig-Honved Budapesta 7—6 (4—3) ; Sc Empor Rostock-Pogon Zabrze 13—9 (7—4).ÎN GRUPA FINALA A TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH PENTRU JUNIORI DE LA GRONINGEN, RIBLI (Ungaria) a cîștigat la GHIZDAVU (România). După 3 runde, în fruntea clasamentului se află Meder (R. F. a Germaniei) cu 2,5 puncte urmat de Ribli (Ungaria) și Webb (Anglia) cu cîte 2 puncte. Ghizdavu ocupă locul 7 cu 1 punct.NUMEROȘI SPECTATORI AU URMĂRIT LA FRANKFURT PE MAIN ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALĂ DE HANDBAL DINTRE E- CHIPELE R.F. A GERMANIEI ȘI CEHOSLOVACIEI, CAMPIOANA MONDIALĂ. Jocul s-a încheiat cu scorul de 14—13 în favoarea gazdelor. Handbaliștii vest-germani au obținut victoria în ultimul minut datorită unei lovituri de la 7 m. După desfășurarea primei reprize scorul era favorabil oaspeților cu 8—6. în continuare gazdele au egalat și au luat conducerea cu 10—9. Jocul a fost deosebit de atractiv și numai în ultimul minut handbaliștii vest-germani au reușit să smulgă victoria. S-au remarcat din echipa R. F. a Germaniei Luebbking (4), Munck (3), Bucher (2), iar de la oaspeți Havlik (3) și Kranat (4).FINALA PROBEI DE DUBLU MASCULIN DIN CADRUL CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE TENIS „OPEN" ALE TASMANIEI a fost cîștigată de cuplul Roger Taylor (Anglia) — Mel Anderson (Australia). In finală, acest cuplu a învins cu scorul de 7—5. 6—3, 4—6. 1—6, 6—3. perechea australiană Fred Stol- le-Tony Roche. în finala probei de simplu feminin s-a calificat Rosemary Casals (S.U.A.) care a întrecut-o cu 6—2. 6—4 pe australianca Karen Krantczke.

Străvechi legende fi 
numeroase scrieri din 
trecutul milenar al 
Chinei au ca temă... 
apa. Fie că este vorba 
de piscuri mutate din 
loc, fie de dragoni și 
duhuri rele îmblînzite, 
ele simbolizează întot
deauna lupta acerbă a 
omului pentru dobîn- 
direa apei, acolo unde 
natura a fost zgîrcită, 
și împotriva ei, acolo 
unde abundența prea 
mare ducea la inun
dații catastrofale

Încleștarea aprigă a 
țăranului chinez cu 
forțele naturii durează 
de milenii. Dar abia în 
anii construcției socia
liste au fost inițiate ma
rile lucrări hidroteh
nice, menite să schimbe 
înfățișarea unor zone 
întregi.

Există în partea cen

trală a Chinei o regiune 
brăzdată de numeroșii 
afluenți ai celor patru 
mari cursuri de apă : 
Htvangho, Huaiho, 
Hanhuei și Haiho. Este 
provincia Honan, !n 
care un vast plan de 
construcții hidrotehnice 
întocmit după elibera
rea țării a antrenat mi
lioane de țărani.

Anul care a lua' sfîr- 
șit a constituit un mo
ment de vîrf în reali
zarea acestui plan. Au 
fost terminate lucrări 
importante, printre care 
un canal principal de 
120 kilometri și un mare 
număr de canale auxi
liare pentru aducerea 
apei din rîul Tsinho în 
județul Tsiyuan. Vasta 
rețea de irigație creată 
astfel va permite trans
formarea a 400 000 mu 
(1 mu = 1/16 ha) de

terenuri aride în supra
fețe roditoare. S-au în
cheiat lucrările și la ca
nalul „Drapelul roșu" 
tăiat de-a dreptul în 
roca munților și care 
aduce apă din rîul 
Ciangha la o distanță 
de 70 kilometri. în zona 
de munte a provinciei 
s-au construit mii de 
rezervoare mici și ba
raje pentru reținerea to- 
renților și extinderea 
irigațiilor. Au fost plan
tați arbori care să o- 
prească eroziunea solu
lui, s-au amenajat te
renuri în terase.

Lucrările hidroteh
nice din provincia Ho
nan reprezintă doar o 
frîntură din marea e- 
popee a înfruntării din
tre om și natură ce se 
desfășoară pe întreg cu
prinsul Chinei.

Metroul Budapestei

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA 
DE LA ALEXANDRU PINTEA

în acest început geros de ianuarie, 
Dunărea pare încremenită. Dar de
desubt, la mulți metri de suprafața 
apelor sale, este o agitație continuă : 
oamenii străpung albia fluviului, îna- 
intînd tot mai adine în lutul cenu
șiu.

Cpborîm cu liftul, împreună cu in
ginerul Kun Săndor la 50 de metri 
sub oglinda Dunării și înaintăm spre 
zona de lucru, unde uriașe nervuri 
de metal încing tunelul. Dacă s-ar 
ivi vreo fisură... La fiecare zece 
metri sînt instalate sonerii de alar
mă, ce se declanșează automat la 
apariția vreunui pericol, iar la fie
care 15 metri sînt amplasate che- 
soane de metal și beton — refugii 
solide înzestrate cu telefon, lumină 
electrică, aparate de oxigen și re
zerve de apă.

înaintăm o sută, o sută douăzeci, 
o sută optzeci de metri. O explicație: 
„deasupra este mijlocul fluviului". 
Alte zeci de metri și iată-ne în sfîr- 
șit ajunși. Sub lumina reflectoarelor, 
o uriașă combină mușcă din mărun
taiele pămîntului neatins încă de

mîna omului. Antal Lajos (brigada 
lui conduce în această dimineață 
combina) ne explică funcționarea in
stalației automate de sfredelire a pă
mîntului, care înaintează cu trei me
tri în 24 de ore. Dunărea are aici 
360 metri lățime, iar pînă la celă
lalt mal al apei au mai rămas de 
parcurs mai puțin de o sută. De fapt 
sînt două tuneluri aproape paralele, 
croind drum în ambele sensuri noii 
linii de metro a orașului.

Concepută în două etape, construc
ția noii linii de metro — un im
portant obiectiv din capitala un
gară — va asigura pentru început 
legătura între cartierele de locuit 
din partea răsăriteană a Pestei și 
centrul orașului, urmând ca în etapa 
a doua, traversînd Dunărea, să asi
gure legătura cu gara Deli, stația de 
pornire spre Balaton. Pentru 4 apri
lie 1970 este prevăzută inaugurarea 
primei secțiuni a liniei, între Feher 
Ut și piața Deak. Pe această por
țiune se montează șinele și scările rulante din stafii.

CONCERT 
SIMFONICPrimul concert simfonic extraordinar al noului an, dat sîmbătă seara de filarmonica de stat „Banatul" din Timișoara, a avut ca oaspete pe dirijorul Karl Schmidt din Austria. Sub bagheta dirijorului austriac, orchestra a interpretat concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră de Boccherini, partitura solistică fiind susținută de Radu Aldulescu. În programul concertului au mai figurat lucrări de Haydn și Beethoven.

IN TABERELE DE IARNĂ

PENTRU PIONIERI Șl ȘCOLARI
Începînd cu primele zile ale noului an, la Moneasa, Bogda și Muntele Mic, pitorești stațiuni montane din sud-vestul țării, au sosit oaspeții taberelor de iarnă pentru pionieri și școlari din județele A- rad. Timiș șl Caraș-Severin în a- ceste locuri alpine Iși petrec ©

parte din vacanța de lamă tinere talente ale sporturilor de iarnă. în programul activității lor figurează concursuri de schi și de săniuțe, drumeții pentru cunoașterea frumuseților naturii, seri literare, șezători. (Agerpres)

Primul zbor al unui 
avion supersonic 

de pasageri
(Urmare din pag. I)
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ce ne revin ca depunem toate
e CASE DE VACANTA ÎN ZONA CERNICA • DO

CUMENTAȚIE CU SOLUȚII DE ARHITECTURA a LU
CRĂRI EXPERIMENTALE ÎN VEDEREA ----------------------
MARE SERIE.

la execuția de

EXECUȚIEI DE

Pe deplin conștienți de îndatoririle profesori și educatori, ne angajăm să ........... .......străduințele pentru realizarea următoarelor :1. — Să elaborăm pe bază certă, stabilită contractual între noi și municipiul București, studiul necesar execuției unui număr de 250 case de vacantă cu aspect diferit, în zona Cernica.2. — Să punem la dispoziția celor interesați — sub formă de culegere tipărită — o documentație sugerînd soluții de arhitectură pentru teme preocupînd producția curentă și anume : locuințe realizate din fond social în mediul orășenesc sau rural și locuințe proprietate personală realizate prin credit. Documentația va rezulta din studiile întreprinse în școală de către studenții noștri, conduși de cadrele didactice — fiind menită să îmbogățească gama de locuințe pe teme, nevoi și grad de confort diferențiat.3. — Sîntcm de asemenea gata ca pe baza unui angajament contractual intervenit între noi și institutele „Proiect București" și „I.S.C.A.S." să contribuim, potrivit întregii capacități profesionale a corpului nostru didactic, la rezolvarea unor probleme concrete de proiectare. Vom întreprinde în colaborare cu aces'ea studii sistematice pentru găsirea a noi metode în abord;-ea și solu'ionarea unor probleme acu‘e, cum ar fi. de pildă, locuința de masă și vom elabora documentația de specialitate servind execuției experimentale, ca astfel să se poată verifica soluțiile din punct de vedere tehnic, economic, funcțional și estetic — si ca ne baza acestei verificări, producția să poată trece mare serie.

Simbolul Rovinari
(Urmare din pag, I)La cariera Cicani — care 
a început să-și realizeze 
indicatorii din proiect cu 
15 luni mai devreme — 
complexul de cărbune și 
steril (unic în țară) com
pus din excavatoare cu 
roată și cupe, magistrale de 
benzi, asigură un volum de 
excavat și transport pînă 
la 800 mc/oră. Excavatoa
rele „colos" de la steril și 
cărbune, conduse de numai 
cinci muncitori oe schimb, 
au înlocuit o mulțime de 
excavatoare cu lingură 
care nu puteau asigura 
nici jumătate din volumul 
actual de producție. Re
marcabil este și faptul că 
trecerea de la tehnologia 
veche la cea nouă s-a fă
cut din mers, fără întreru
perea producției. Explica
ția ? Iscusința și interesul 
fată de tehnica nouă cu 
care oamenii urcau aici o 
treaptă necunoscută încă, 
treapta unei profesii ce se 
despărțea de toate mijloa
cele tradiționale.

...Vizitînd neteda și 
întinsa platformă a noii 
cariere Gîrla — care 
va intra curînd în produc
ție — nu ne putem opri 
de a o compara cu o uzi
nă. O uzină cu o unică și uriașă hală sub copertina 
infinită a cerului. în care 
uriașe utilaje se pregătesc să înlocuiască munca a mii 
de oameni, scoțînd la lu

mină cantități uriașe de 
lignit.

Instalat pe poziție, exca
vatorul de 1 800 mc pare 
un dinotherium de otel. 
Sterilul va fi rupt de dea
supra stratului util, va fi 
transportat pe lungile au
tostrăzi ale benzilor trans
portoare. urmat apoi de 
cărbunele dislocat din stra
turile geologice, pentru a 
se înscrie pe traiectoria u- 
tilizării sale industriale E 
un proces tehnic modern, 
eficace și. în același timp simplu, care antrenează 
excavatoare, benzi trans
portoare de mare capacita
te. mașini ce așază în trep
te munții de steril.

Totul — condus, centrali
zat de la un tablou de co
mandă în fața căruia doi 
oameni urmăresc cu o a- 
tenție calmă parcursul de 
cîțiva kilometri pe care-l 
urmează. în această primă și esențială călătorie, lig
nitul. Cu toții. într-un 
schimb, sînt 12 oameni po- 
licalificati : în același timp 
mecanici, electricieni, mi
neri, lăcătuși. Cu un efort 
minim în condiții de sigu
ranță deplină, oamenii a- 
ceștia și utilajele lo- reali
zează o producție de zeci 
de ori mai mare ca în sub
teran.

Aici, la Gîrla. e șef de 
sector inginerul Dumitru 
Golu. care a contribuit în 
mare măsură la găsirea so
luțiilor pentru a deplasa

complexul de utilaje de la 
platforma de montaj la 
Gîrla tn calea montărilor 
era albia veche a Jiului, 
denivelată, mlăștinoasă, re
țele electrice, obstacole de 
tot felul...

— Am călcat atunci fie
care metru cu piciorul. 
Ne-am oprit și am chib
zuit. Ne-am întors si iar 
am chibzuit. O greutate 
gigantică (numai excavato
rul singur cîntărea veste 
2 000 de tone!) a fost pur
tată cu destule emoții în
cet dar bine. Am reușit. 
Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. A trebuit să fie par
curs un drum tot a.tît de 
anevoios pentru adaptarea 
la tehnologia ultramodernă 
a minei

O întreprindere întreagă 
a plecat la școală. Nu exis
tă om la Rovinari să nu fi 
urmat cursurile care-l pu
neau la curent cu noua 
tehnologie. Dacă-i întrebi 
acum pe Vasile T. Popescu 
și pe Grlgore Cotan ce me
serie au. îți răspund: 
„Sîntem mineri categoria Rovinari și asta înseamnă 
că lucrăm pe mașină, la 
lumina zilei".

Bazinul Rovinari e în 
continuă dezvoltare. Ur
mează după „premiera" 
din ianuarie a carierei 
Gîrla, deschiderea cariere 
lor de la Beterega Tisma- 
na. Roșia de Jiu Cărbu
nele stă ascuns în cantități 
uriașe pînă si sub clădi

rile așezării minerilor și sub podeaua biroului direc
torului („In curînd vom 
pleca spre Tg. Jiu. lăsăm 
terenul pentru exploatări").

Va intra în lucru puter
nica termocentrală ampla
sată în inima acestui vast 
teritoriu așezat si înconju
rat de lignit. Va fi Una din
tre marile termocentrale ale 
tării, cu un redus preț de 
cost pe kilowat. Bazinele 
Motru și Rovinari se vor 
uni în curînd într-o imen
să suprafață cu mari re
zerve de cărbune tn locul 
dealurilor stoarse de bogă
ția lor se vor întinde ogoa
re fertile. îngrășate de ste
rilul rămas de ne urma 
exploatării. Tabloul se 
completează cu viitoarele 
lunci verzi, irigate : ana 
Jiului, dușmanul de la în
ceput al minerilor, va fi 
dăruită rational agricultu
rii.

Si astfel o înfățișare 
geologică cu vîrstă de mi
lioane de ani lasă loc altei 
alcătuiri a naturii la care 
colaborează, după cum se 
vede, minerii. Toate aceste 
imagini sînt prim-planurile 
generice ale unui film di
namic. care. aici. într-o 
tînără zonă industrială a 
tării, marchează începutul 
unui an nou. an de ample 
eforturi constructive. de 
mari și hotărîtoare succese 
în înfăptuirea cincinalului.

pajului, normal. Caracteristici
le tehnice ale lui „TU—144" 
s-au dovedit a fi chiar mai 
bune decît cele prevăzute prin 
calcule, iar pilotarea lui este mai agreabilă decît a avioane
lor cu viteză subsonică. Zboru
rile de încercare vor continua 
in cursul acestui an, conform 
programului, iar în 1970 „TU— 
144" va intra în dotarea „Aero- 
flot“-ului urmînd să zboare pe 
liniile aeriene de mari dis
tanțe.

„TU—144" este echipat cu pa
tru motoare cu reacție supra- 
puternice realizate de un co 
lectiv de specialiști în frunte 
cu N. D. Kuznețov. Pentru a a- 
sigura echipajului o bună vi
zibilitate. în timpul decolării șț 
aterizării botul ascutit al avio
nului se lasă în jos. Tn timpul 
zborului, acest bot mobil se ridică. făcînd corp comun cu fu- 
selajul. „TU—144“ înmănun- 
ohează cele mai noi cuceriri 
științifice și tehnice ale avia
ției sovietice. Tn corpul lui 
zvelt se află instalate peste 40 
de mii de aparate si mecanisme, 
inclusiv un centru electronic de 
calcul propriu care asigură con
ducerea automată, pe bază de 
program, a zborului si chiar a 
aterizării. Pe un ecran. în fața 
pilotului, lunecă harta teritoriu
lui deasupra căruia zboară a- 
vionul. indicînd în fiece mo
ment exact coordonatele zboru
lui. încă un detaliu interesant . 
dacă la avioanele subsonice sistemul de condiționare trebuie 
să încălzească aerul din saloa
ne. la cele supersonice. dimpo
trivă. trebuie să-l răcească, pen
tru că din cauza vitezei mart 
exteriorul fuselajului se încinge 
pînă la 150 de grade.

Pentru decolare și aterizare 
„TU—144“ are nevoie de o pistă de numai 1 900 metri, deci 
el va putea folosi aeroporturile 
existente care pot primi tn pre
zent avioanele cu reacție obiș
nuite.

Zborul efectuat la 31 decem
brie 1968 de avionul sovietic 
„TU—144" inaugurează' o nouă 
etapă în furtunoasa dezvoltare 
a aviației civile moderne — 
etapa supersonică.



internațională
Vietnamul de sud

PUIERNICE CIOCNIRI 
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«

si unitățile
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AMER1CANO-SAIGONEZESAIGON 4 (Agerpres).— în primele zile ale anului 1969, în Vietnamul de sud s-au semnalat ciocniri puternice între forțele patriotice și unități americano-saigoneze. Cele mai intense au avut loc joi în provincia Dinh Tuong, unde luptele au durat peste patru ore, în- cheindu-se cu pierderi de ambele părți.Alte ciocniri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în provincia Phuoc Loc și pe drumul dinspre Tay Ninh, la mai puțin de 40 de kilometri de Saigon. în urma ciocnirilor, a anunțat un purtător de cuvînt al comandamentului american de la Saigon, au fost distruse două posturi saigoneze situate pe acest drum.în aceeași perioadă au mai fost semnalate două incidente în provincia Gio Linh, la sud de zona demilitarizată.De asemenea, se menționează că „fortărețele zburătoare", cum au fost denumite uriașele bombardiere „B-52“, au efectuat vineri două misiuni de bombardament asupra provinciei Kontum, la sud-est de Hue. unde se presupune că ar exista concentrări ale forțelor patriotice.
ALERTĂ ÎN
— CONVOCAREA DE URGENȚA
— ȘEFUL REBELILOR A FOSTGEORGETOWN 4 ( Agerpres). — La Georgetown s-a anunțat oficial că forțele guvernamentale au preluat controlul asupra orașului Lethem, situat în districtul Rupunini, Ia 500 km sud-vest de capitala țării, unde joi a izbucnit o rebeliune. Potrivit unor alte informații, elementele rebele ar fi provocat

EXPEDIȚIE 
ȘTIINȚIFICĂ 
JAPONEZĂ 

FA POLUL SUD
Anul, cocoșului, cum este nu

mit după credința populară ja
poneză anul care a început, 
coincide cu sărbătorirea unei 
deosebite izbînzi a curajului Un 
grup de exploratori japonezi a 
pornit, în urmă cu cîteva luni, 
intr-un asalt asupra „deșertu
lui de gheată" al Antarcti
cii, pentru a ajunge in a doua 
decadă a lunii decembrie la Po
lul Sud. Succesul acestei călă
torii a fost socotit remarcabil 
nu atît prin faptul cfi se înscrie, 
cronologic, ca cea de-a opta ex
pediție în palmaresul cuceriri
lor Polului Sud, inaugurat de 
norvegianul Amundsen (1911), 
cît mai ales prin performanța de

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA EL. ȚUIU

a fi străbătut cea mai lungă cale 
pe „continentul alb".

Călătoria a început la 28 sep
tembrie trecut. Cei 12 membri 
ai expediției au părăsit baza 
„Showa" de pe insulele Ongul 
din Antarctica, îmbarcați pe pa
tru sănii autotractate, echipate 
cu întreaga aparatură științifică. 
83 de zile de anevoioasă înain
tare, pline de surprize și peri
peții. La 3 octombrie, telegra
mele sosite la Centrul de obser
vație din Tokio anunțau că unul 
din membrii echipajului a fost 
rănit de un sloi de gheată și 
a fost nevoit să se întoarcă. 
Ceilalți și-au continuat marșul 
curajos pînă la acel punct tai
nic în care sînt înmănuncheate 
toate meridianele Terrei, pentru a culege, o dată cu laurii izbîn- 
zii, florile de gheată ale Antarc
ticii. Echipajul a reușit să par
curgă o distanță de 2 570 de ki
lometri, întrecînd toate recor
durile stabilite pînă în prezent.

Membrii expediției au rămas 
cinci zile la baza americană 
„Amundsen-Scott" și. după o 
odihnă binemeritată, și-au în
ceput călătoria de întoarcere la 
baza „Showa".

Primele zile ale noului an 
l-au surprins pe temerarii ex
ploratori în aceeași îndîrjită bă
tălie cu vicisitudinile continen
tului de gheață.

Activitate diplomatică 
în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

o U THANT SALUTĂ INIȚIATIVELE PENTRU 
GĂSIREA UNEI SOLUȚII ÎN CADRUL REZOLUȚIEI 
CONSILIULUI DE SECURITATE ® DEMERSURI 
PENTRU 0 CONFERINȚĂ ARABĂ LA NIVEL ÎNALTNEW YORK. Un purtător de cuvînt al secretarului general al O.N.U. a fost autorizat să declare că U Thant „salută recentele inițiative privind o întîlnire a reprezentanților celor patru mari puteri în legătură cu situația din Orientul Apropiat, deoarece intenția este de a căuta o soluție în cadrul rezoluției 242 a Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 și de a sprijini eforturile reprezentantului special, ambasadorul Gunnar Jarring".Purtătorul de cuvînt a menționat propunerea făcută în octombrie a- nul trecut de secretarul general al O.N.U. privind o întîlnire a miniștrilor afacerilor externe ai celor patru mari puteri pentru a discuta, printre alte probleme, și situația din Orientul Apropiat.

*BEIRUT. Regele Hussein al Iordaniei va avea duminică o întrevedere cu președintele Libanului, Charles Helou, în legătură cu situația actuală din Orientul A- propiat.

GUYANA
A PARLAMENTULUI

ARESTATpagube importante și ar fi blocat aeroportul din orașul Ănnai, situat la 70 km de Lethem. Din surse oficiale s-a aflat că numeroase persoane considerate ostile guvernului au fost arestate și vor fi supuse unor interogatorii.Șeful rebelilor. Colin Melville, în vîrstă de 21 de ani, a fost arestat. Potrivit unor versiuni neconfirmate, rebeliunea de la Lethem viza desprinderea regiunii respective de Guyana și crearea unui „stat independent".în cadrul sesiunii parlamentare convocate de urgență, primul ministru guyanez, Forbes Burnham, a anunțat că va ține la curent cu desfășurarea evenimentelor Partidul progresist popular de opoziție, al cărui lider este Cheddi Jagan. Primul ministru nu a menționat însă partidul „Forța unită", de extremă dreaptă, care se află, de asemenea, în opoziție. Acest fapt a alimentat o serie de zvonuri privind amestecul partidului „Forța unită" în declanșarea respectivei rebeliuni. în cele două zile de tulburări și-au pierdut viața peste 20 de persoane, dintre care 7 polițiști.

In Birmania au avut loc festivități prilejuite de cea 
de-a 21-a aniversare a obținerii independenței țării, în întreaga țară au avut loc spectacole festive, manifestări sportive și alte acțiuni consacrate acestei sărbători. Generalul Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar din Birmania, a oferit la Palatul Prezidențial o recepție la care au participat înalți demnitari și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Rangoon.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia Cairo, Titus Sinu, a fost primit, la cererea sa, de către ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, cu care a avut o convorbire cordială.

Realizări ale industriei 
Hanoiului. •■în condițiile grele de război, întreprinderile industriale ale orașului Hanoi și-au mărit volumul producției în 1968 cu 4,8 la sută în comparație cu anul precedent", relatează ziarul „Hanoi Moi" („Hanoiul Nou"). Productivitatea muncii în a- ceste întreprinderi a înregistrat în cursul anului trecut o creștere de 8,1 la sută. Printre întreprinderile industriale fruntașe ale Hanoiului, ziarul citează uzina de transformatoare, care a început producția în serie a 5 noi tipuri de transformatoare.

La Bruxelles a fost 
creată societatea anonimă 
„Internuclearrt, reunind Patru mari societăți europene care au un rol important în industria nucleară a țărilor lor (Belgia, R. F. a Germaniei, Italia și Marea Britanie). Noua societate se va ocupa de construirea, vîn- zarea și exploatarea reactoarelor nucleare cu gaz, de mare temperatură, precum și de coordonarea lucrărilor de cercetare ale societăților asociate în

Suveranul Iordaniei va face o escală la Beirut, în drum spre Londra.După cum s-a anunțat la Amman, cei doi șefi de stat, vor lua în discuție posibilitatea convocării unei reuniuni arabe la nivel înalt. Se știe că regele Hussein este inițiatorul planului convocării unei reuniuni a șefilor de state arabe și, în acest sens, în Orientul Apropiat are loc o intensă activitate diplomatică.
*CAIRO. Agenția Reuter informează că ministrul de externe al Siriei, Mohamed Eid Ashawi, a sosit vineri seara la Cairo, pentru tratative în legătură cu situata din Orientul Apropiat, în cele două zile ale vizitei sale în capitala R.A.U., ministrul sirian va conferi cu ministrul de externe egiptean, Mahmoud Riad. Ashawi a declarat ziariștilor că este însărcinat să transmită președintelui Nasser un mesaj verbal din partea primului ministru sirian, Noureddin El-Atassi. Pe de altă parte, Ashawi a exprimat dorința țării sale în ce privește stabilirea unei politici comune între conducătorii arabi, în general, și, în special, între conducătorii sirieni și egipteni. Surse bine informate, citate de agenția France Presse, precizează că conducătorii sirieni studiază în prezent propunerea regelui Hussein al Iordaniei privind convocarea unei noi conferințe arabe la nivel înalt.

★WASHINGTON. Secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a declarat la o conferință de presă că Statele Unite sînt „profund îngrijorate de violența care dăinuie, ba chiar se intensifică în Orientul A- propiat". „Nivelul atins în prezent de această violență — a spus el — a făcut din nou ca pacea din a- ceastă regiune să fie extrem de precară... Perspectivele actuale sînt din această cauză neliniștitoare și ele necesită o examinare imediată șl atentă" de către toți liderii țărilor interesate.După ce a făcut apel la reținere, secretarul de stat a declarat: „Nu credem că pacea poate fi găsită în afara acestei regiuni". El a adăugat că o soluție nu se poate găsi decît prin negocieri și acorduri între protagoniștii regiunii respective, deși „există și alții care pot fi de ajutor". Rusk a afirmat că stabilirea unor „contacte strînse între cele patru mari puteri" ar fi constructivă pentru instaurarea păcii în Orientul Apropiat. Nouă ne par clare elementele unei soluționări pașnice, a declarat Dean Rusk, adăugînd că ele sînt cuprinse în rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.

agențiile de presă transmit:

domeniul tehnologiei reactoarelor de acest tip. Societatea dispune de un capital inițial de 10 milioane de franci belgieni și de circa 3 500 de angajați, dintre care peste 1000 de ingineri.
Președintele ales al Sta

telor Unite, Richard Nixon> a anunțat sîmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că l-a desemnat pe Elliot Richardson în funcția de subsecretar al Departamentului de stat. Ellio^ Richardson este în prezent ministru al justiției în statul Massachusetts. în postul de subsecretar al Departamentului de stat pentru problemele politice a fost numit Alexis Johnson, actualul ambasador al Statelor Unite în Japonia.
Președintele Zambiei, 

Kenneth Kaunda, a sosit în 
Marea Britanie Pentru 3 Parti- cipa la Conferința primilor miniștri ai Commonwealth-ului, care se va deschide la începutul săptămînii viitoare. După cum a declarat el, această reu-

Todor Jivkov despre comerțul exterior al Bulgariei. Luînd cuvîntul la festivitatea organizată la Sofia cu prilejul împlinirii a două decenii de la constituirea Ministerului Comerțului Exterior și de la instituirea monopolului de stat în domeniul comerțului exterior, Todor Jivkov a scos în evidență dorința Bulgariei de a dezvolta și de acum înainte comerțul său exterior cu toate țările lumii, în specia! cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste. Vorbitorul a abordat, de asemenea, o serie de probleme internaționale actuale și s-a referit la influența acestora asupra relațiilor comerciale externe ale Bulgariei și implicit asupra producției economice interne a R. P. Bulgaria.

NOI INCIDENTE ÎN IRLANDA DE NORDîn noaptea de vineri spre simbătă, la Londonderry (Irlanda de nord), au avut Ioc incidente violente cu prilejul unei manifestații a populației catolice în fața primăriei orașului, unde a luat cuvîntul liderul extremiștilor protestanți. Incidentele au fost provocate de intervenția poliției, care a încercat să-i împrăștie pe manifestanți. Alte incidente s-au produs în localitatea Dungiven, unde unități de poliție au căutat să împiedice un marș spre Londonderry în semn de protest împotriva discriminărilor la care este supusă minoritatea catolică în domeniile angajărilor, locuințelor etc. Potrivit agențiilor de presă, în cursul zilei de sîmbătă au continuat incidentele între polițiști și manifestanți. în fotografie : manifestație, în sprijinul revendicărilor populației din Irlanda de nord, pe străzile Londrei.
ACȚIUNI ALE PARTIZANILOR

DIN TAILANDABANGKOK 4 (Agerpres). — La aproximativ 440 kilometri nord de Bangkok au fost semnalate ciocniri între trupele guvernamentale tailandeze și grupurile de partizani — informează agenția Reuter. S-a anunțat, de asemenea, că în apropierea localității Kheh Noi au avut loc lupte timp de trei zile. încercuite Ia un moment dat de partizani, trupele guvernamentale au fost aprovizionate cu ajutorul elicopterelor.într-o declarație făcută la Bangkok, mareșalul Dawee Chullasaphy, ministru adjunct al apărării și comandantul șef ăl forțelor aeriene tailandeze, a declarat că mai
Lucrările Congresului S. U. A.WASHINGTON 4 (Agerpres). - Vineri s-au deschis la Washington lucrările celui de-al 91-lea Congres al S.U.A., care vor continua, în două sesiuni, timp de doi ani.înainte de deschiderea oficială a primei sesiuni, fracțiunile democrate și republicane din Senat și Camera Reprezentanților s-au întrunit separat pentru a-și alege liderii și pe adjuncții acestora. Printre schimbările survenite se remarcă alegerea senatorului Edward Kennedy ca adjunct al liderului majorității democrate din Senat, în locul lui Russell B. Long, care își va menține însă calitatea de președinte al puternicei Comisii senatoriale pentru problemele financiare. Alegerea lui Edward Kennedy este apreciată ca o întărire a pozițiilor aripii liberale a Partidului democrat. Constituind un important atu pentru cariera politică
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niune va avea o importanță deosebită pentiu viitorul Commonwealth-ului, întrucît vor fi dezbătute probleme care frămîntă în mod deosebit țările din comunitatea britanică. Printre acestea, el a enumerat criza rhodesiană, precum și războiul civil din Nigeria. în ceea ce privește Nigeria, Kenneth Kaunda a subliniat că, după părerea sa, situația din această țară nu poate fi soluționată pe cale militară.
Racheta „Saturn-5“ si cabina 

spațială „Apollo-9“, instalate pe 
o platformă mobilă de 27 me
tri pătrați, au fost scoase recent 
din atelierele de asamblare și 
transportate pe rampa de lan
sare. în vederea verificărilor 
necesare înainte de întreprins 
derea zborului prevăzut pentru 
28 februarie 1969. „Apollb-9" va 
fi lansată de pe aceeași rampă 
de pe care s-a desprins „Apol- 
lo-8“, la 21 decembrie 1968. cînd 
și-a început călătoria spre Lună. 
Privit din exterior, ansamblul 
„Satufn-5" și cabina „Apollo-9" 
arată la fel ca „Apollo-8“; în 
interiorul său se află însă noul 
aparat, cunoscut sub numele de 
„modulul lunar", care urmează 
să fie experimentat în vederea 
unei viitoare aselenizări. 

multe formațiuni de avioane au bombardat cu napalm trei provincii din nordul țării, unde acționează grupuri de partizani.în ultimele zile, agențiile occidentale de presă au transmis numeroase informații în legătură cu amploarea mișcării de partizani din provinciile nordice ale Tai- landei. Declarația mareșalului Dawee Chullasaphy atestă faptul că autoritățile nu au reușit să neutralizeze acțiunile partizanilor cu ajutorul detașamentelor speciale care au fost trimise în aceste regiuni și au recurs la bombardamente cu napalm.
a senatorului Edward Kennedy, care, potrivit observatorilor, vizează obținerea învestiturii partidului pentru alegerile prezidențiale din 1972 sau 1976, noua funcție este, în același timp, și o sarcină politică dificilă. Kennedy trebuie să servească drept punte între aripa liberală și cea conservatoare a partidului său și să caute o cale de cooperare cu noul președinte republican, Richard Nixon, mentinîndu-se însă în limitele impuse de faptul că democrații se află în opoziție.Minoritatea republicană din Senat a înclinat, de asemenea, în favoarea aripii riiberale moderate, preferîn- du-1 pe Hugh Scott ca adjunct al liderului fracțiunii în fața lui Roman Hruska, considerat a fi un reprezentant al tendințelor conservatoare.
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Valul de căldură care s-a 
abătut asupra unor regiuni 
braziliene 3 Provocat moartea a 25 de persoane — dintre care majoritatea copii — în statul Rio de Janeiro. După cum anunță agenția Associated Press, în ultimele două săptămîni, ca urmare a temperaturii extrem de ridicate, în spitalele din Rio de Janeiro au fost internate peste 4 000 de persoane.

Declarația Prezidiului C.C. 
al P.O. din CehoslovaciaPRAGA 4 (Agerpres). — Agenția C.T.K. anunță că la Praga a avut loc o ședință a Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, în cadrul căreia a fost analizată situația politică actuală din Cehoslovacia. După ședință a fost dată publicității o declarație a Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia adresată tuturor cetățenilor, comuniștilor, membrilor mișcării sindicale și organizațiilor obștești care fac parte din Frontul Național. în declarație se face o trecere în revistă a modului cum s-a desfășurat viața politică din Cehoslovacia după plenara C.C. din ianuarie 1968, se fac aprecieri cu privire la situația politică actuală și se adresează un

Colaborarea 
economică 
sovieto- 
francezăPARIS 4 (Agerpres). — La sediul Ministerului Afacerilor Externe al Franței se desfășoară lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei permanente mixte sovieto-franceze de colaborare tehnico-științifică și economică. (Această comisie, ai cărei copreședinți sînt V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Michel Debre, ministrul afacerilor externe al Franței, a fost constituită în conformitate cu declarația franco-sovietică, semnată la Moscova în iunie 1966, în urma vizitei făcute de generalul de Gaulle în U.R.S.S.).Participanții la sesiune analizează rezultatele activității desfășurate în anul care a trecut de la ultima sesiune a comisiei și stabilesc perspectivele dezvoltării colaborării celor două țări în domeniul tehnico-știin- țific și economic.într-un comentariu în legătură cu relațiile sovieto-franceze, agenția TASS relevă că în anul care a trecut s-au înregistrat succese importante în colaborarea sovieto-franceză în domeniul științific, tehnic, economic, comercial și în alte domenii. Comentatorul relevă, în această ordine de idei, efectuarea de cercetări comune în domeniul fizicii energiilor înalte la sincrotronul cu protoni de la Serpuhovo din U.R.S.S., cercetările comune în domeniul spațiului cosmic etc. S-a dezvoltat colaborarea în domeniul cercetării resurselor oceanului planetar și aplicării metodelor matematice șl tehnicii de calcul în planificarea și conducerea producției etc. ; se preconizează lărgirea colaborării în domeniul ocrotirii sănătății.In ce privește relațiile comerciale, în 1968 schimburile de mărfuri dintre cele două țări au depășit nivelul anului anterior cu peste 30 la sută. Partea sovietică a propus o serie de măsuri concrete în vederea unei noi sporiri a comerțului bilateral și pentru asigurarea dezvoltării largi și rapide a colaborării în toate domeniile.

® O B

„Probabil America nu va 
afla niciodată cine a parti
cipat Ia complotul împotriva 
lui Martin Luther King" — a declarat scriitorul american William Hume. Scriitorul lucrează în prezent la o carte despre James Ray, acuzat de asasinarea lui Martin Luther King, fostul lider al populației de culoare din S.U.A.

apel tuturor cetățenilor, instituțiilor și organizațiilor obștești să se unească și mai mult în jurul Comitetului Central al P. C. din Cehoslovacia si al Plivorn»l-'S -x —-

ueciarat că țara sa va „aborda în mod critic" tratatele și acordurile existente cu Statele Unite. în această ordine de idei, el a subliniat că se va impune probabil o revizuire a acordurilor privind bazele militare americane de pe teritoriul Filipinelor.Referindu-se la relațiile Filipinelor cu țările străine, noul ministru al afacerilor externe a reafirmat declarația președintelui țării, Ferdinand Marcos, privind dorința guvernului de a stabili relații diplomatice cu țările socialiste.
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O EVOLUȚII IN CO 
TUL INTERNAȚIOL1Statisticile privind corni ternațional (publicate de Monetar Internațional) i exporturile celor 111 țări au sporit cu 11 la sută 1968. Ritmul de creșter porturilor țărilor în curs voltare continuă să fie sc la sută). Țărilor indus le-a revenit cea mai ma a creșterii comerțului ț concesiilor tarifare nege 1967 în cadrul G.A.T.T. jamentelor preferențiale snale.
© NIGERIA: RĂZ 
FOAMETE

Intr-un raport al 
(Fondul Organizației N 
Unite pentru copii) se 
numărul persoanelor < 
murit de foame în Ni. 
cursul anului 1968 se 
două milioane. Documc 
preciază că războiul c 
Nigeria constituie una 
mai mari tragedii al 
noastre.

© BLAIBERG — 1Joi s-a împlinit ut 
cînd dr. Philip Blaibe portal cu succes oper 
schimbare a inimii. 1 
care are acum 59 de
declarat ziariștilor 
simte foarte bine. Cu 
cestea, el a adăugat rr. 
gata să suporte a do 
rație de transplantai 
mii, în cazul în care 
rul Christian Barna1 
rurgul care a efectua 
operație de acest £ 
lume) ar considera 
acest lucru.

FOIOGRA
La bor 
cosmice, 
8", păm 
reușit în 
vadă ci 
suprafafe 
ciupită c 
a Lunii, 
tanța de 
în fotogr 
rată : era 
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