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Ing. luliu IAKAB
«ecretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R.

Folosirea cu înalt randament a tuturor mijloacelor tehnice cu care sînt dotate întreprinderile, a capacităților de producție de care ele dispun, se circumscrie ca o condiție esențială pentru ridicarea eficienței economice, întrucît pe această cale se mobilizează mari rezerve și posibilități de sporire a producției, de creștere a productivității muncii și reducere a prețului de cost. De Biceea, amplificarea eforturilor pen- îru utilizarea Ia maximum a mașinilor, agregatelor și instalațiilor existente în unitățile industriale constituie o necesitate de prim ordin, care a fost din nou subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R, din 16—17 decembrie 1968.în lumina indicațiilor conducerii 
de partid, biroul Comitetului municipal de partid Cluj a inclus pe agenda preocupărilor sale examinarea sistematică a modului în care sînt utilizate capacitățile de producție, mașinile .și utilajele existente în întreprinderi. Acest scop l-a avut și analiza făcută, în ultimul trimestru al anului trecut, de colective de specialiști ai comisiei eco- ptțmice, în 38 de unităti industriale.Ce s-a constatat cu acest prilej 7 Ca un element pozitiv s-a desprins că într-un șir de întreprinderi gradul de utilizare a capacităților de producție s-a îmbunătățit substanțial in cursul anului trecut și, în mod deosebit, la Uzina mecanică de reparat material rulant, la fabricile „Porțelanul" și „Armătura", la întreprinderea de construcții-montaje pentru industria chimică. Mijloacele prin care s-a acționat în acest sens sînt cunoscute — pe prim plan situîndu-se încărcarea mai completă a utilajelor pe schimburi, pregătirea tehnologică judicioasă a fabricației, asigurarea la timp cu materiale a locurilor de muncă, mai buna întreținere și reparare a mijloacelor tehnice. Nu ne propunem să ne referim pe larg la măsurile care s-au luat în fiecare din aceste întreprinderi, ci vrem să insistăm asupra cîtorva probleme care își așteaptă rezolvarea, asupra unor fenomene negative desprinse din analiza amintită, a căror înlăturare va permite ca în acest an să fie fructificate însemnate rezerve de creștere a producției și a eficientei economice a acesteia.Din analiză a reieșit că gradul de încărcare a utilajelor, în întreprinderile investigate, este de numai 60.2 la sută față de timpul maxim disponibil. Sub acest procent mediu se află întreprinderi importante, cum sînt „Carbochim", „Unirea", „ElectrometaT'. „Flacăra" și altele. O atare situație se explică în primul rînd prin gradul scăzut de încărcare pe schimburi. Utilaje de mare randament existente la întreprinderile „Libertatea" și „Tehno- frig" sînt folosite numai într-un schimb, maximum în două. E vorba, printre altele, de mașini de turnat și lustruit, de mașini de rectificat în Interior. La fel, majoritatea utilajelor din cărămidării, aparținînd întreprinderii de materiale de construcții, n-au încărcare corespunzătoare ; ne referim, mai ales, la excavatoarele cu multe cupe, presele pentru cărămizi, mesele semiautomate pentru tăiat cărămizi și colergangurile, care sînt folosite într-o proporție cu totul nesatisfăcătoare. Si aceasta în timp ce șantierele de construcții au

Desele restructurări de plan constituie un alt impediment. Mașinile de tricotat rectilinii de la fabrica „Someșul" n-au avut încărcare decît într-un schimb, pentru că ministerul de resort a anulat o importantă comandă.Nu pot fi trecute cu vederea nici anumite defecțiuni de organizare a producției, care împiedică să se asigure în unele întreprinderi o încărcare corespunzătoare a utilajelor. Ne referim la situația de la Trustul local de construcții, unde excavatoarele, buldozerele, macaralele nu sînt aprovizionate ritmic sau se fac dese deplasări de utilaje, ceea ce necesită mult timp pentru demontare și montare. Săparea rezervorului de 5 000 mc, bunăoară, s-a făcut în trei etape, fiind necesare tot atîtea deplasări de utilaje. Stagnările în producție provocate de diferite cauze interne dețin, de asemenea, o pondere însemnată în numărul de ore de. nefuncționare a utilajelor.Se mai ridică o problemă. în întreprinderile municipiului nostru se află în conservare mijloace fixe în valoare de 35,5 milioane lei, ponderea revenind întreprinderii de construcții forestiere, întreprinderii miniere, celei de explorări miniere, fabricii textile „România muncitoare", fabricii de ulei și cosmetice „Flacăra" și altele. Desigur, o parte din aceste utilaje își vor găsi utilizare într-o perioadă imediată, ur- mînd să fie folosite pentru lărgirea capacităților de producție, un rol stimulator în această privință avînd noile reglementări privind amortizarea fondurilor fixe. Cu nimic justificată apare însă situația care s-a creat la întreprinderea „Industria cărnii" Cluj. Ea are în dotare, printre altele, și un abator pentru pui și găini, construit și pus în funcțiune cu mai bine de șase ani în urmă. Investiția a costat 3,4 milioane lei, dar după cantitatea de carne pe care a prelucrat-o, abatorul nu a avut o justificare economică și în prezent nu mai funcționează. Se manifestă și tendința unor conduceri de întreprinderi de a cere cu ușurință casarea utilajelor învechite dar care mai pot fi u- tllizate prin redistribuire. Valoarea acestora pe municipiu se ridică la peste 5,5 milioane lei. Nu casarea, cl transferarea acestor utilaje altor întreprinderi unde pot fi folosite este soluția cea mai convenabilă pentru economia națională —

Noi 
suprafețe 
amenajate 

pentru 
irigații

întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole au 
prevăzut pentru acest an ame
najări pentru irigații pe încă 
115 060 ha. Vor fi continuate lu
crările, în primul rînd, pe ma
rile sisteme începute în anii 
trecuți: Valea Carasu, Pietroiu- 
Ștefan cel Mare, Gălățui-Călă- 
rași, Terasa Brăilei, Calafat-Băi- 
leștl. Totodată, se creează 
front de lucru pc suprafețele ce 
urmează să fie irigate In 1970.

Pe lingă lucrările cuprinse în 
planul central, cooperativele 
agricole și-au propus să ame
najeze în acest an, cu mijloace 
proprii și credite primite de la 
stat, încă 56 000 ha.

Volumul în continuă creștere 
al lucrărilor de irigații impune 
stabilirea unor măsuri care să 
conducă la accelerarea ritmului 
atît in activitatea de proiectare, 
cît și în cea de construeții- 
montaj. Unitățile de studii și 
proiectare elaborează, încă din 
acest an, documentația pentru 
circa 140 000 ha, care vor fi 
amenajate in anul viitor. S-a 
prevăzut, totodată, o largă tipi
zare a obiectivelor cu marc răs- 
pîndire, cum sînt stațiile de 
pompare, dispozitivele de pro
tecție, instalațiile de automati
zare, diverse construcții pe re
țea, echipament de udare și al
tele.

PRIMA 

ȘARJĂ 

DE BAZALT 

TOPIT
La Fabrica de geamuri din Tîrnăveni a fost elaborată prima șarjă de bazalt topit, produs cu largi utilizări în industria chimică, metalurgică ș> în industria materialelor de construcții. Realizat pentru prima oară în țară, după tehnologii proprii, noul produs dispune de caracteristici tehnice și funcționale similare cu cele ale bazaltului topit achiziționat din import: rezistență mare la temperaturile înalte, la acțiunea acizilor și a altor agenji chimici puternici etc. Produsul se realizează prin turnare, sub formă de cărămizi de diferite forme și dimensiuni. Anual, la Timăveni se vor produce peste 200 tone produse din bazalt topit.(Agerpres)

DESTINUL VULCANIC

(Continuare în pag. a II-a)

hala nouă de De aici înainte succesiune im- a noilor apa-

parcurs drumul unei spectaculoase evoluții

El se intitulează „Sucursală a fir- und Ma- doi

metalice șl utilaj industrial.1959 : Secția centrală de debitare, depozitul de produse finite.1960 : Hala de forje, hala de tratament termic, o nouă hală de cazangerie, prelungirea halei de mecanică grea.1961 : Prelungirea depozitului de laminate, stația de hidr- foare, un puț de mare adîncime.1962—1963 : Centrala termică. atelier de debitare pentru forje, un alt depozit de produse finite.1964 : Un ațșliermarede țevâfie, racord ‘ electric la stația Grozăvești.1965 : Stafia de compresoa- re. turn de răcire.1966—1967—1968 : O nouă hală de tevărie. hală de montaj ușor, un flux la turnătoria de otel, o stație de transformare de 30/5 k-W.în 1969 urmează să intre în funcțiune noi capacități de producție. între care o

De la șopronul din 1904 pînă la aceste hale moderne, uzina „Vulcan'

zi na unor rite, tile naționale. Chiar în 1949 se deschid lucrările de șantier ale halei dedecît acum — cînd uzina se întinde pe zeci de hectare și cînd extinderea ei nu mai poate fi cuprinsă doar în dimensiuni fizice, pentru că ea generează și valori sociale, valori ale inteligenței’ umane, ale efortului colectiv de creație, pe ctscără infinit.maLmare da- cît în urmă cti două decenii.în 1948, la 11 iunie, uzina a trecut în proprietatea statului socialist, care-și asuma atunci greaua răspundere a unui început de nouă epocă în valorificarea bogățiilor și energiilor creatoare ale poporului.La 11 iunie, uzina „Vulcan" intra într-o nouă epocă, batea în poarta altui destin care avea să-i aducă o cu totul altă vita

litate. o altă înfățișare. U- trebuia să răspundă comenzi mereu spo- dictate de necesită- dezvoltării economiei
ani de la naștere și 60 de ani de cînd a fabricat primul cazan de aburi.Două mari etape au împărțit istoria uzinei în veche și nouă, fiecare fiind produsul altei orînduiri sociale. simbolizîndu-le. O primă etapă (44 de ani) a reușit doar să aducă uzina la stadiu] de „atelier", cu cîteva hale mici, cu un proces tehnologic rudimentar. O a doua etapă a uzinei (20 de ani) a însemnat realmente o maturizare explozivă, o ridicare la cub a întregului, ei potential, în uzină se-vorbește despre faptul că peste cîti- va ani ea va deveni una dintre cele mai mari firme producătoare de utilaj termoenergetic din Europa.Ce miracol s-a petrecut 1 De unde această vitalitate într-un organism ce părea, acum 20 de ani. îmbătrînit vlăguit ?O pătrundere în intimitatea acestui complex angrenaj de producție era cu mult mai lesnicioasă în urmă cu douăzeci de ani

în 1904. Ia marginea de atunci a Bucureștiului, pe Dealul Spirii. ș-a înălțat un șopron cu stîlpi metalici, ceva mai mare decît o magazie de lemne. în el au fost plasate cîteva mașini primitive. I s-a pus și o firmă: „Sucursala română a întreprinderilor Abonny Adalbert-Brno“. Au fost angajați cîțiva muncitori care, în condiții nu cu mult mai evoluate decît ale unei potcovarii, au început să fabrice piese de schimb pentru vagoane de cale ferată. Un an mai tîrziu,xateliei-ul își: schimbă stăpînii. pompos melor Simmering Briin Konigsfelder schinenfabrik". După ani, alți stăpîni schimbă firma atelierelor care, de astă dată, se numesc „Vulcan" — societate pe acțiuni.Așa a debutat. în istoria industrială a Bucurestiu- lui. una dintre actualele mari și moderne uzine ale sale. O uzină care îsi serbează anul acesta 65 de

reportaj 
de Mihai CARANFIL mecanică, montaj greu și semigreu. Un an mai tîrziu, alături de cele cîteva hale vechi își înalță silueta o hală de cîteva ori mai mare decît celelalte, luminoasă, aerisită. dotată cu utilaj și instalații moderne de mare capacitate. în 1952. o nouă asemenea hală se aliniază pe rampa de lansare a ceea^ ce avea să devină mai tir-’ ziu uzina : cazangerie. urmează o presionantă riții :1953 : O nouă turnătorie de otel.1954 : O hală de reductoare (mecanică ușoară).1957 : Depozitul central de laminate, magazia centrală. căi ferate uzinale, drumuri uzinale.1958 î Hala de construcții
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SPORT
nevoie de cantități tot mai mari de cărămizi 1Nici în sectorul de construcții, gradul de folosire a unor utilaje nu se ridică la nivelul posibilităților. La întreprinderea 9 construcții, din- tr-un număr de 3 automacarale turn numai una lucrează în două schimburi, iar la întreprinderea construc- ții-montaje pentru industria chimică, nici una din automacaralele turn șl macaralele pe șenile nu lucrează în două sau trei schimburi. De fapt, am putea da o listă întreagă de utilaje aflate în această situație în diferite întreprinderi de pe raza municipiului.' S-a constatat în anumite întreprinderi că gradul scăzut de încărcare a unor mijloace tehnice este determinat, uneori, de necorelarea Judicioasă a capacității utilajelor de-a lungul fluxului tehnologic. Bunăoară, la uzina „Carbochim". liniile tehnologice de la secțiile carbură. corindon și, parțial, de la cea de pietre de polizor, n-au o repartizare u- niformă a producției, conform capacităților existente și ordinii firești a procesului de producție.

© După 12 etape, la handbal a- celași lider: Steaua® Sir AII Ramsey anticipează meciul de fotbal Anglia—România (corespondență din Londra)o Ilie Năstase a repurtat un nou succes în IndiaAlte știri sportive în pag. a III-a

In ultima zi a vacanței de iarnă, concurs atletic 
școlar în sala Floreasca

(Foto : Gh. Vințilă)

Voleiul poate recuceri 
pozițiile pierdute

Prezența nesemnificativă, soldată cu ocuparea unor poziții mediocre (locul 5 la băieți și 9 la fete) la ultimele C.E. și apoi absența (nemotivată) de la startul J.O. din Mexico, au marcat, de fapt, declinul voleiului românesc pe arena internațională. Semne premergătoare acestei stări de lucruri au existat, dar sesizării lor nu i-au urmat, din păcate, măsuri eficiente. Astfel că azi situația generală a voleiului nostru, îndeosebi cel feminin, poate fi apreciată drept precară.Este drept, nu se poate pretinde unor echipe reprezentative să domine autoritar, pe perioade incomensurabile, elita mondială. Dar este tot atît de adevărat că unor formații cu prestigiu, experiență și recunoscută valoare internațională — chiar aflate în perioada de „reflux tranzitual". cum se afirmă — nu le pot fi îngăduite comportări la poli diametral opuși, uneori chiar pe parcursul aceluiași joc sau competiții, evoluții sub o limită minimal admisă, sub un barem al „onoare!". Or, selecționatele tării s-au aflat, în ultima vreme, în asemenea delicate situații, neavînd nici un cuvînt de spus în luDta pentru primele locuri, dovedindu-se,

ce-i mai trist, considerabil rămase în urmă față de cerințele jocului modern ; adesea ele și-au însoțit aparițiile de comportări echivoce.Cum s-a ajuns la această conjunctură nefavorabilă este acum mai puțin important de știut; dar nu trebuie trecut cu vederea că lipsurile
puncte de vedere

mai noi sau mai vechi, ale acestui îndrăgit joc sportiv (care se bucură de o deosebită popularitate în tara noastră' numărînd peste 27 ooo de jucători legitimați și peste 2 400 de echipe), au fost și sînt mereu aproape aceleași.Credem, în acest sens, că renunțarea neavenită la stilul școlii românești de volei — apreciat unanim peste hotare — (stil bazat pe jocul alternat al trăgătorilor, cu lovituri tari sau medii, pe mobilitate, subtilitate și acțiuni surprinzătoare), este una dintre greșelile principale ce se

fac în pregătirea actualei generații de jucători și, implicit, a echipelor naționale. Timp îndelungat, la echipele de club sau reprezentative s-au promovat și se acceptă încă — cu acordul tacit al federației de specialitate — elementele unui volei schematic. simplist, nepotrivit calităților fizice șl temperamentale ale tineretului nostru.Lipsa unei concepții proprii, orientată spre actualele pretenții ale jocului, obturează inițiativele și potențialul sportivilor, lichidează practic scopurile tactice, favorizînd acțiunile desfășurate Ia întîmplare. Aceste fap-x te au fost demonstrate cu prisosință de ultima ediție a C.E., ca și de competițiile interne sau Internationale ulterioare. Ia care reprezentanții noștri au participat. Scăzînd spectaculozitatea întrecerilor — jocul șablon, cu acțiuni prestabilite, a diminuat treptat, dar considerabil, interesul marelui public pentru volei.
Marcel RUSESCU 
maestru al sportului 
Dan ILIESCU

(Continuate in pag. a IU-a)

Au trecut doar cîteva săptămîni de cînd. în fata industriașilor din Rio de Janeiro. mareșalul Costa e Silva, ales președinte în martie 1967. declara că în tară domnesc ..liniștea, ordinea și pacea, tulburate doar de mici incidente izolate, care nu ar putea constitui o amenințare pentru guvern". Si totuși, la numai cîteva zile după a- ceea. ministrul forțelor armate terestre, generalul Lira Tavare. vorbea despre „provocatori, adepti ai subversiunii" si despre ..jignirile si provocările la adresa armatei, care indică în mod limpede accentuarea unui nroces subversiv". Ce înțeleg, de faot. autoritățile de la Brasilia prin ..subversiune" ?în cei patru ani de cînd se află la nutere. noul regim brazilian instaurat în urma loviturii de stat din 1964. nu a reușit încă — arată o serie de observatori — să ofere soluții viabile la problemele care frămîntă tara. în ciuda unor evidente eforturi din partea guvernului în domeniul economiei, pentru sporirea producției si stăvilirea inflației, rezultatele scontate s-au lăsat așteptate. în consecință, autoritățile au adoptat o serie de măsuri cu caracter neponular.. Astfel, a fost menținută o politică de înghețare a salariilor. Pe de altă parte. în cursul anului 1968. preturile au crescut cu 23 la

sută. Aceasta a creat o stare generală de nemulțumire. Populația a organizat numeroase greve si demonstrații în principalele orașe ale tării : Belo- Horizonte. Sao Paulo. Rio de Janeiro. în sprijinul unor revendicări cu caracter economic si social. „Chiar și în sferele clericale — arată ziarul „Neue Zurcher Zeitung" — tot mai multe persoane revendică aplicarea rapidă a unor reforme sociale" Pe fundalul nemulțumirii generale, opoziția s-a regrupat tinzînd la crearea unui front larg.Evoluția situației din tară a fost de natură să-i irite pe militari. Picătura care a făcut să se reverse paharul a fost gestul parlamentului brazilian, care a refuzat cererea militarilor de a ridica imunitatea parlamentară a deputatului de opoziție Mar- cio Alves Moreira. (Acesta criticase într-un discurs pe principalii comandanți militari, acuzîndu-i de acțiuni arbitrare). Ce a urmat se știe: în urma presiunilor exercitate de aripa ..dură" din sinul armatei, președintele Costa e Silva a promulgat un „act institutional" care hotărăște suspendarea parlamentului pe o perioadă nedeterminată si a- cordă puteri depline șefului statului.
Dan MUNTEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Destinul
vulcanic
al unei uzine

JUDEȚUL

CARAS-

SEVERIN

în numele locuitorilor județului Caraș-Severin, consiliul popular se angajează să realizeze următoarele obiective :
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

planului de producție și prestărilor de servicii în unitățile industriei locale, gospodăriei comunale și locati
ve și a planului de investiții și con
strucții montaj prin :— realizarea unui volum de producție și prestări de servicii în valoare de 4,5 milioane lei peste sarcina planificată ;— obținerea unei economii suplimentare la prețul de cost de 750 000 lei și realizarea de beneficii peste plan în valoare de 1,1 milioane lei;— depășirea planului la export cu cel puțin 2 milioane lei;— valorificarea în mai mare măsură a resurselor locale pentru sporirea și diversificarea producției materialelor de construcție ;— lărgirea gamei de servicii pentru populație ;— extinderea traseelor de transport în comun ;— îmbunătățirea condițiilor de a- grement și extinderea cu 5 la sută a capacității de cazare la complexele turistice Muntele Semenic, Muntele Mic și lacurile de acumulare Văliug și Secul ;— sporirea cu 1,5 la sută a volumului de prestări de servicii executate populației de către unitățile de industrie locală și gospodărie comunală și locativă.Consiliul popular județean va organiza în anul 1959 acțiuni de masă privind îmbunătățirea pășunilor comunale și în mod deosebit pentru creșterea producției de masă verde. Pentru creșterea producției de masă verde la ha se va fertiliza, prin aplicarea de îngrășăminte chimice naturale și amendamente, suprafața de 300 hectare. De asemenea, se vor organiza acțiuni de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 400 hectare, desecări și irigații pe 200 de hectare.

îmbunătățirea deservirii populați
ei. Folosind credite de mică mecanizare în valoare de 9,2 milioane lei. se vor moderniza 36 unități comer- <ciaftr‘; altele vor fi. date în folosință la Reșița, Moldova Nouă, Oțelul Roșu, Oravița, Caransebeș, Brebu, Tîrnova și Ocna de Fier:— serviciile prestate de către cooperația meșteșugărească vor fi extinse șl diversificate prin înființarea unul număr de 25 unități noi. precum și a unui număr de 10 puncte în mediul rural, deservite de ateliere mobile pentru repararea obiectelor de uz casnic ;— îmbunătățirea asistenței medicale a populației se va realiza prin intensificarea măsurilor de profilaxie în vederea reducerii bolilor infecto-contagioase. creșterea cu 10 Ia sută, față de planul anual, a investigațiilor, reducerea mortalității infantile și scăderea incapacității temporare de muncă cu 1.5 la sută fat.ă de anul 1963.

Mai buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașelor și satelor prin : mobilizarea maselor largi de cetățeni la întrecere patriotică pentru realizarea unor lucrări în valoare de 50 milioane lei ; de asemenea, se va realiza, prin contribuția voluntară a locuitorilor, construirea a 37 săli de clasă, 8 cămine culturale, 2 grădinițe pentru copii, precum și lucrări de Împăduriri pe o suprafață de 10 ha, amenaiări și întrețineri de păduri comunale pe 60 ha.

îmbunătățirea activității instructiv- educative în învățămîntul de toate gradele și intensificarea muncii- cultural-educative de masă. între altele prin înființarea a 20 cercuri agricole si amenajarea a 30 terenuri experimentale cu răsadnițe și pepiniere pe lîngă școlile din mediul rural;— permanentizarea și extinderea mișcării artistice de amatori, valorificarea într-o măsură tot mai mare a bogatului folclor local, asigurarea petrecerii timpului liber al oameni
lor muncii în mod cît mai plăcut.

JUDEȚUL
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ARAD

în centrul preocupărilor noastre va sta îndeplinirea planului de producție și prestări de servicii în unitățile de investiții și construcții- montaj prin :— realizarea unui volum de producție și prestări de servjcii peste sarcina planificată în valoare de 4 milioane lei;— economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 700 mii lei ;— sporirea acumulărilor bănești cu 2 milioane lei peste plan ;— în scopul extinderii volumului de prestări și servicii către populație, în municipiul Arad se vor organiza ateliere de reparat mobilă, obiecte de uz casnic și gospodăresc ;— se vor dezvolta prestațiile de gospodărie comunală în orașele : Pîncota, Nădlac și Curtici, realizîn- du-se un volum suplimentar de 1100 mii lei;— se vor dezvolta rețele de transport în comun în orașele Ineu si Curtici ;— prin utilizarea eficientă a mijloacelor materiale în sectoarele de reparații străzi, salubritate. întreținere zone verzi, se vor efectua lucrări suplimentare în valoare de 1 milion lei;— printr-o mai bună organizare a producției pe șantierele de construc

ții, se va reduce cu 30 de zile durata normală de executare a unui număr de 400 de apartamente ;— gospodărirea judicioasă a fondurilor bugetare și atragerea în plus la buget a 3 milioane lei ; prin măsuri organizatorice riguros respectate se va realiza o rezervă de credite de circa 1 milion lei;— prin organizarea unor acțiuni de defrișări, desecări și îndiguiri, se vor reda circuitului agricol 500 ha teren și vor fi scoase da sub efectul inundațiilor peste 20 000 hectare;— se vor lua măsuri de fertilizare a solurilor printr-o utilizare mai chibzuită a îngrășămintelor naturale și chimice, ceea ce va duce la depășirea producției de grîu cu 9 500 tone, la porumb cu 6 650 tone, iar la sfecla de zahăr cu 6 900 tone ;— se vor livra la fondul de stat produse de origină vegetală și animală, peste prevederile planului, în valoare de 15 milioane lei ;îmbunătățirea condițiilor de activitate a rețelei comerciale, care să contribuie la ridicarea nivelului de deservire și sporirea eficientei economice prin : reorganizarea profilului unităților și raioanelor de desfacere, adaptarea sortimentelor în funcție de cerințele de consum ale populației ; se va pune un accent deosebit pe deservirea civilizată a cumpărătorilor. în care scop se vor organiza cursuri de calificare de scurtă durată, prin școli profesionale sau tehnice, în care vor fi încadrați 1 200 lucrători din comerțul de stat și cooperatist; în vederea îmbunătățirii deservirii populației în rețeaua comerțului cooperatist se vor da în folosință 5 magazine universale cu bufet și două complexe comerciale ; se vor moderniza și amenaja un număr de alte 300 unități comerciale, în timp ce 50 de secții prestatoare de servicii vor satisface în mai bune condiții cerințele populației sătești.îmbunătățirea activității sanitare în cadrul județului prin crearea unor condiții cît mai bune de spitalizare și tratament, sporirea numărului de consultații de specialitate, folosirea mai eficientă a dotărilor.Creșterea nivelului edilitar-gos- podăresc al localităților prin mobi- lizarea maselor largi de cetățeni la întrecerea patriotică pentru realizarea unui volum de lucrări de 52 milioane lei.îmbunătățirea activității instructiv- educative și științifice în învățămîn- tul de toate gradele, creșterea responsabilității cadrelor didactice pentru pregătirea multilaterală a tineretului școlar și educarea sa în spiritul moralei socialiste.O atenție deosebită se va acorda educării patriotice și moral-cetă- țenești a maselor, organizîndu-se în acest scop o mare diversitate de acțiuni ; comitetul de cultură și artă, sprijinit de un număr larg de colaboratori. se va preocupa de investigarea zonelor folclorice, din județ, întocmind și publicînd studii de specialitate.
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BRĂILA

Am primit cu bucurie chemarea la întrecere adresată de Consiliul popular județean Galați și ne angajăm să îndeplinim cu o înaltă responsabilitate toate sarcinile ce ne revin pe anul 1969, realizînd astfel, peste prevederile planului, următoarele :
îndeplinirea și depășirea planului 

de producție și prestări de servicii în 
unitățile industriei locale, de gospo
dărie comunală și locativă, a planu
lui de investiții și construcții-mon- 
taj prin :— realizarea unui volum de producție, prestări de servicii și lucrări de investiții peste plan în valoare de 7,3 milioane lei;— economii suplimentare la prețul de cost de 700 mii lei ;— sporirea acumulărilor bănești cu peste 1 milion lei ;— valorificarea din plin. prin crearea de noi secții, a resurselor locale. în vederea creșterii producției pentru nevoile populației și export ;— îmbunătățirea condițiilor de tratament și cazare în stațiunile balneoclimaterice Lacu Sărat și Cîineni- Băi;— în vederea deservirii populației în mai bune condiții se vor prelungi traseele de transport în comun cu 10 km, va crește viteza comercială a mijloacelor de transport cu 5 la sută și coeficientul de utilizare a acestora cu 2 la sută ;— creșterea gradului de mecanizare prin autoutilarea întreprinderii de gospodărie locativă și amenajări în construcții ;— pentru satisfacerea exigentelor populației din mediul rural, se vor extinde prestațiile în construcții ;— prin aplicarea unui ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, vom scurta cu 1—2 luni termenele normate de execuție a celor 1420 de locuințe ce vor fi date în folosință în anul 1969 ;— predarea la montaj, cu 90 zile înainte de termenul planificat, a centralei telefonice automate ;— se vor amenaja terenurile pentru irigat pe malul pîrîului Buzoel pe o suprafață de 400 ha.

îmbunătățirea deservirii populației 
prin rețeaua comerțului de stat, coo
peratist. unități prestatoare de ser
vicii și de asistență socială. în care 
scop se vor lua următoarele măsuri :— modernizarea a 8 unități comerciale prin folosirea creditelor de mică mecanizare în valoare de 3,2 milioane lei si a încă 8 unități ale cooperației de consum ; extinderea spatiilor comerciale în municipiul Brăila cu 1 330 mp și a celor de depozitare cu o suprafață de 2 250 mp ; darea în folosință, în mediul rural, a 6 magazine noi. 7 grădini de vară, 10 unități de alimentație publică și înființarea a 49 secții de prestări de servicii, asigurîndu-se astfel de secții în toate comunele;— se va extinde rețeaua de electrificare la sate cu 45 km. racordîn-. du-se la rețeaua electrică 5 000 de gospodării individuale ;— se va urmări in permanentă utilizarea rațională a creditelor bugetare privind asistenta cu medicamente. folosirea întregii capacități 
a aparaturii din dotarea unităților 

sanitare și se vor lua măsuri de redistribuire a aparatelor cu eficientă scăzută în unele unități.
Buna gospodărire și înfrumuse

țare a orașelor și satelor se va rea
liza prin :— creșterea nivelului edilitar-gos- podăresc al tuturor localităților prin mobilizarea maselor largi de cetățeni la întrecerea patriotică, pentru executarea în acest an a unui volum de lucrări în valoare de 65 milioane lei; amenajarea punctului de agrement Corotișca. înfrumusețarea unor trasee turistice ; executarea în cuprinsul județului a 35 mii mp trotuare, 168 baze sportive simple și 150 mii mp spații și zone verzi și împădurirea a 200 ha ; amenajarea unei baze sportive a municipiului Brăila în stațiunea balneară Lacu Sărat.

îmbunătățirea activității instructiv- 
educative și științifice în învățămîn- tul de toate gradele se va realiza între altele, prin desfășurarea unei activități mai bogate în cadrul societăților științifice, prin realizarea a 5 monografii pe școli, a 10 colturi etnografice și a 3 echipe de arheologie ; alcătuirea în fiecare comună a unei monografii, care să reflecte transformările satului In cei 25 ani de la eliberarea patriei

JUDEȚUL

NEAMȚ

Consiliul popular județean Neamț, făcîndu-se exponentul năzuințelor și hotărîrii tuturor locuitorilor, se angajează să realizeze următoarele ;îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului de producție și prestări de servicii în industria locală, gospodărirea comunală și locativă. a planului de investiții și construcții-montaj. prin :— realizarea unui volum de producție industrială și prestări de servicii peste prevederile planului în valoare de 4 500 000 lei si economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 850 mii lei;— obținerea de beneficii peste plan în sumă de 900 mii lei;— introducerea în fabricație a 80 sortimente noi de bunuri de consum ;— depășirea cu 3 la sută a livrărilor la export de către Industria locală și cooperația de consum ;— se va reduce cu 30 de zile durata normată de execuție a obiectivelor social-culturale și edilitar- gospodărești, se va asigura darea în folosință a întregului volum de locuințe pînă la 1 decembrie < 1969 ;—. va fi acordată o atenție deosebită calității lucrărilor de construcție, îneît la recepție acestea să primească calificativul bine și foarte bine ;— se vor realiza peste sarcina planificată schite de sistematizare în 5 comune ;— pentru punerea în valoare a frumuseților naturii și monumentelor istorice si de artă din județul nostru, vor fi executate detalii de sistematizare pentru zona turistică Ceahlău, a localităților istorice Războieni — Valea Albă. Agapia și mînăstirea Neamț, creîndu-se astfel perspective pentru amplasarea de case de vacantă si turism ;— realizarea unor economii de credite în valoare de 2 milioane lei, prin folosirea judicioasă a creditelor alocate în bugetul pe acest an.îmbunătățirea deservirii populației de către rețeaua comerțului de stat și cooperatist și unităților prestatoare de servicii prin : deschiderea a 15 noi unități comerciale în orașe și sate peste sarcina planificată ; pentru sporirea fondului de marfă destinat populației, prin cooperația meșteșugărească și de consum se vor produce bunuri de uz casnic în valoare de 5 000 000 lei ; înființarea a 100 secții de prestări ale industriei locale, cooperației de consum și meșteșugărești ; dublarea fată de anul 1968 a sortimentelor de băuturi răcoritoare și înghețată din producția întreprinderilor de producție locală și de alimentație publică.Dezvoltarea activității turistice prin : amenajarea zonelor verzi, a drumurilor de acces la cabanele de pe masivul Ceahlău, creșterea gradului de confort al cabanelor, și dotarea lor cu mijloace de agrement : pregătirea din timp a rețelei comerciale de pe traseele turistice și îmbunătățirea profilului unităților ; înființarea de unități ..autoservice" la Tîrgul Neamț și Bicaz.Buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor prin : organizarea întrecerii patriotice între municipii, orașe și comune. în vederea executării unui volum de lucrări în valoare de 45 milioane lei: amenajarea zonelor de agrement din preajma lacurilor de acumulare Bitca Doamnei și Bicaz șl a parcurilor de odihnă din municipiile Piatra Neami și Roman.Dezvoltarea bazei materiale a unităților de învățămînt, cultură și sănătate, prin : construirea si darea în folosință a 40 săli de clasă. 4 cămine culturale și săli de festivități, unul dispensar șl unei băi comunale prin contribuția voluntară bănească a cetățenilor ; creșterea suplimentară cu 50 paturi de spital fată de sarcina planificată și a numărului de cadre medico-sanitare cu 180 fată de anul precedent; intensificarea propagandei științifice în rîn- dul oamenilor muncii de la orașe s> sate, prin organizarea, cu sprijinul cadrelor didactice, a sno''ialMi'nr di” muzee, stațiuni experimentale, a unui număr de 30 brigăzi științifice.
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DOLJ

Răspunzînd cu însuflețire chemării lansate, ne luăm următoarele angajamente :In domeniul industriei locale, prin valorificarea unor resurse locale de 

materii prime ca agregate de balastieră, argile, papură, răchită etc., valorificarea unor rezerve interne prin lărgirea volumului de prestații, precum și prin obținerea și utilizarea unor economii de materii prime și materiale, se vor realiza produse peste plan în valoare de 2,8 milioane lei, iar volumul producției-marfă planificaț va fi depășit cu 2,3 milioane lei;— prin realizarea unor noi tipuri de produse se vor livra la export, peste plan, mărfuri în valoare de 215 mii lei valută :— se vor obține economii la prețul de cost în valoare de 380 mii lei peste plan și beneficii suplimentare în sumă de 280 mii lei.
In sectorul gospodăriei comunale, planul anual de prestații va fi depășit cu 2 la sută, respectiv cu 7 milioane lei, iar planul de beneficii cu 3 la sută, reprezentînd 1 milion lei; printr-o mai bună organizare a muncii se vor da în folosință cu două luni înainte de termenul planificat. lucrările edilitar-gospodărești ce se execută în regie de către întreprinderile de gospodărie comunală și locativă.
Pentru creșterea gradului de viabilitate a drumurilor și a aspectului edilitar-gospodăresc al localităților, se vor executa peste plan : 6 km drum cu mixturi asfaltice ușoare, se vor planta 5 000 arbori pe șosele; de asemenea, se vor realiza lucrări de drumuri prin contribuție voluntară în valoare de circa 23 milioane lei si se vor întreține peste sarcina planificată circa 100 km drumuri locale.
In sectorul comercial, pentru o mai bună aprovizionare a oamenilor muncii se vor extinde suprafețele comerciale cu încă 1 000 mp peste planul pe anul 1969 ; planul de desfacere în comerțul de stat va fi depășit cu 4 milioane lei, cheltuielile de circulație vor fi reduse cu 330 mii lei față de nivelul planificat și se va obține un beneficiu suplimentar de1 milion lei.
In sectorul de proiectare, se vor revizui proiectele de execuție pentru lucrările în continuare și studiile tehnico-economice pentru lucrările noi care au indicatori tehnico-economici aprobați. Prin reanalizarea proiectelor întocmite se vor realiza economii de minimum 2 400 000 lei față de valorile aprobate la volumele de construcții ale lucrărilor proiectate. Tot prin reanalizarea proiectelor de execuție se vor face economii la importuri de utilaje și aparaturi de 400 mii lei. Prin alegerea judicioasă a sistemelor constructive, dimensionarea riguroasă și folosirea unor materiale înlocuitoare eficiente, se vor realiza economii de metal de 160 tone. .
In sectorul lnvestlții-construcții, pentru realizarea ritmică și integrală a sarcinilor prevăzute în plan, se vor lua măsuri de scurtare a termenelor de execuție la construcția de locuințe, realizîndu-se în semestrul 1/1969 un număr de 150 apartamente peste sarcina perioadei respective.
In agricultură, ramură cu pondere mare în economia județului, prin folosirea raționată a bazei tehnico- materiale și aplicarea măsurilor a- grotehnice. planul la principalii indicatori va fi depășit: cu 6 Ia sută la grîu, cu 6,3 la sută la porumb, cu 7 la sută la floarea-soarelui și 4 la sută la sfecla de zahăr. în acest fel, cooperativele agricole de producție' vor realiza suplimentar o producție de 34 mii tone cereale.2 500 tone floarea-soarelui si 15 mii tone sfeclă de zahăr. în legumicultura șe va depăși producția planificată cu 1 000 kg la ha. în cooperativele agricole de producție.
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SIBIU

Sîntem hotărîți ca în anul 1969 să ne sporim eforturile în scopul realizării următoarelor obiective :— Prin măsuri tehnico-organizatorice, întreprinderile industriale locale vor da peste plan o producție globală de 2 milioane lei ;— prin folosirea mal rațională a tuturor capacităților de producție, printr-o mai eficientă gospodărire a materialelor și a fondurilor bănești, se va asigura o economie suplimentară la prețul de cost de 1 milion lei ;— prin creșterea rentabilității producției, în unitățile de industrie locală se va realiza un beneficiu suplimentar de peste 1 milion lei:— se va lărgi gama bunurilor de consum prin proiectarea și asimilarea a peste 100 noi produse de uz casnic și gospodăresc, majorînd livrările către fondul pieței cu peste 6 milioane lei :— îndeplinirea și depășirea planului de producție și prestări de servicii în unitățile de gospodărie comunală și locativă cu 2 milioane lei. economii suplimentare la prețul de cost de 400 rriii. lei. reducerea pierderilor la apă cu 200 mii metri cubi.— îmbunătățirea transportului în comun în localitățile județului si îndeosebi în municipiul Sibiu.în domeniul construcțiilor, prin măsurile organizatorice ce se vor lua. planul de investiții se va realiza integral cu 10 zile înainte de termen ; întregul volum de locuințe prevăzut pentru 1969 se va realiza la 1 decembrie anul curent; se vor preda cu 60 zile înainte de termen 8 săli de clasă în mediul urban și 4 săli de clasă în mediul rural.Prin grija consiliului popular județean, a consiliilor populare comunale, se vor executa lucrări de îmbunătățire a pășunilor, precum și lucrări de curățiri de arboret pe o 

suprafață de 15 mii hectare. O atenție deosebită se va acorda acțiunii de fertilizare a pășunilor, în acest scop se va îngrâșa prin tîr- lire suprafața de 2 500 hectare, iai cu îngrășăminte chimice suprafața de 4 000 hectare. în scopul folosirii raționale a fondului funciar, se vor organiza acțiuni în toate sectoarele agriculturii județului pentru desecarea terenurilor . cu exces de umiditate de pe o suprafață de cel puțin 800 hectare.Pentru îmbunătățirea circulației rutiere, se vor executa, între altele, 2 km îmbrăcăminți asfaltice ; se va acorda o atenție deosebită ridicării stării de viabilitate a drumurilor ce fac legătura între arterele principale și bazinele pomicole de pe raza județului.Prin înființarea unui institut propriu de proiectare în cadrul județului nostru, se vor scurta termenele de predare a proiectelor prevăzute.Dintre importantele obiective în domeniul deservirii populației, amintim : măsuri pentru îmbunătățirea deservirii oamenilor muncii veniți în stațiuni prin extinderea unor servicii speciale, în vederea creșterii gradului de confort ; prin folosirea creditelor de mică mecanizare se va îmbunătăți baza materială pentru a- grement și distracții ; pînă la începerea sezonului vor fi îmbunătățite toate marcajele de pe traseele turistice din masivele Făgăraș și Cibin.Acțiunea de valorificare a culturii populare românești și săsești se va continua prin colectarea de obiecte de artă populară și înființarea unor muzee etnografice sătești. De asemenea, avem în vedere organizarea și intensificarea acțiunii de cercetare a folclorului românesc și săsesc specific, continuarea organizării unor manifestări artistice tradiționale.
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IALOMIȚA

Consiliul popular județean Ialomița a analizat cu răspundere chemarea, angajîndu-se la : îndeplinirea și depășirea tuturor indicatorilor din planul de producție și prestări de servicii din unitățile industriei locale, gospodăriei comunale, de investiții și construcții montaj prin :— realizarea peste plan a unui volum de producție și prestări de servicii, de țătre unitățile de industrie locală și gospodărie comunală, de 1,1 milioane lei ;— economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 200 mii lei și depășirea planului de beneficii cu peste 300 de mii lei ;— ponderea producției din resursele locale va crește cu cel puțin 1 la sută față de volumul total al producției globale industriale ;— Din cele 1 170 de apartamente prinse în planul de investiții pentru anul 1969 se vor da în folosință, cu 30 de zile înainte de termen, 260 apartamente. De asemenea, se vor termina în trimestrul III' al acestui an 2 școli cu cîte 8 săli de clasă și internatul de elevi din orașul Slobozia.— îmbunătățirea deservirii populației prin rețeaua comerțului de stat și cooperatist, cît și a unităților cooperației meșteșugărești, se va realiza prin : darea în folosință a 2 depozite de mărfuri în municipiul Călărași și orașul Slobozia cu două luni înainte ; construirea și darea în folosință a unei piețe moderne în orașul Slobozia ; darea în folosință, la termen, a unui restaurant în orașul Slobozia, a trei obiective comerciale în orașele Călărași, Slobozia și a Complexului sanatorial Amara.— In mediul rural, din fondurile proprii și cu contribuția membrilor cooperatori, se vor construi 19 unități comerciale, se vor amenaja spații noi pentru 53 secții prestatoare de servicii.— O atenție deosebită se va acorda traseelor turistice prin darea în folosință a 3 unități moderne de alimentație publică în pădurile Malu, Strachina și Lacul Fundata ; se vor extinde unitățile de alimentație publică, care vor fi dotate cu 30 de căsuțe de tip camping.— Pînă la 1 iunie 1969 își va începe activitatea Casa copilului din orașul Fetești ; pentru asigurarea u- nei asistențe de specialitate în condiții cît mai bune, vom lua măsuri pentru creșterea capacității de spitalizare a maternității din municipiul Călărași cu 20 de paturi ; pentru a- bordarea științifică a problemei condițiilor de mediu, vom înființa — în 1969 — un laborator de toxicologie și chimie în cadrul I.S.S. județean.— Din contribuția bănească a locuitorilor vom extinde rețeaua electrică în 62 de sate, pe o lungime totală de 206 km ; de asemenea, vom termina lucrările de extindere a rețelelor electrice începute în alte 8 sate.Pentru îmbunătățirea activității in- structiv-educative și științifice în învățămîntul de toate gradele și unitățile culturale vor fi realizate următoarele :— asigurarea condițiilor privind generalizarea înyățămîntului de 10 ani prin realizarea bazei mațeriale necesare (săli noi de clasă, laboratoare, dotarea judicioasă a unităților școlare cu aparatură, mobilier și material didactic corespunzător) și completarea necesarului de cadre didactice ; înființarea unor secții pedagogice în cadrul județului ;— antrenarea tuturor intelectualilor de la nivelul comunelor și orașelor în susținerea unor manifestări de amploare pentru popularizarea realizărilor obținute de oamenii muncii din patria noastră în anii socialismului, cunoașterea tradițiilor istorice ale patriei și județului nostru ;— vom organiza o vastă acțiune de culegere a folclorului local, care va fi valorificat într-o plachetă ce urmează să apară în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei.

(Urmare din pag. I)hală pentru asimilarea și proba ca- zanelor de 1035 de tone abur pe oră. Cu această ultimă construcție uzina inaugurează un nou capitol al dezvoltării sale. Spațiul ei de extindere în actualul amplasament s-a epuizat și i-a fost astfel rezervat un alt spațiu, pe platforma industrială reprezintă celui de al uzinei. Berceni. Hala amintită primul tronson al al doilea trunchi (N-am mai amintit aici nenumăratele lucrări de modernizare a halelor mai vechi și chiar mai puțin vechi, în așa fel îneît uzina să se afle mereu în pas cu tehnologiile moderne de fabricație).Să ne imaginăm cinematografic aceste noi apariții, pe ecranul panoramic al realității, șl vom avea un film de cea mai spectaculoasă factură. Dinamica impresionantă a dezvoltării uzinei este suportul îndeplinirii creșterilor prevăzute pentru uzina „Vulcan" în planurile cincinale, într-o strîn- să corelație economică cu întreaga dezvoltare a industriei românești.Iar la scara întregii industrii, o listă a noilor apariții sugerează o mișcare cu mult mai amplă. Dacă toate s-ar fi înălțat într-un singur perimetru, nu o uzină, nu un combinat ni s-ar înfățișa, ci un tărîm greu de cuprins cu privirea. Este imaginea materială a amplului efort de industrializare socialistă înfăptuit în numai două decenii sub conducerea partidului. Prin 
noul ei destin, uzina „Vulcan" ilus
trează reprezentativ sensul și 
succesele politicii de industrializa
re — factor decisiv al progresului 
economic și social, al înfloririi 
României socialiste.Certificohil de capacitate

petroliere, așe- zidirea unui prestigiuși firesc, toate aceste alcătuiri metalice se unei neîntrerupte evo-

- Produsul industrial este, prin el ’ însuși, o carte de vizită, o relatare► asupra consumului de ingeniozitate► și asupra arsenalului tehnic utili- ’ zat pentru elaborarea lui, un cer- ’ tificat de capacitate industrială. , Asemenea atestate purtînd însem- , nul „Vulcan" se răspîndesc con-► tinuu, se înglobează în structura► centralelor termice, împînzesc cîm-* purile extracției ’ zindu-se în, durabil.► Și, cum e■ ingenioase’ supun și ele _________________, Iuții. In ultimii trei ani, la cabine- , tul tehnic ăl uzinei au fost prezen- ►. tate 519 propuneri de inovații și► raționalizări din care au fost apli- k cate în producție 257, cu o eficien- ’ ță economică de 4 367 000 lei. Un , produs al ingeniozității, al gîndirii , tehnice. Ce știu neinițiații despre► destinul cazanului cu aburi ? în► mintea unui specialist, cazanul k acesta are cu totul alte valori: ’ devine personaj principal într-o , palpitantă narațiune, el este centrul► atenției, obiectul unei frămîntări► omenești pînă se confundă cu însăși► personalitatea acestor oameni. ’ L-am auzit pe Liviu Maghiar, un ’ tînăr inginer, vorbind despre ca- , zânele cu aburi :k — Deși are o vîrstă respectabilă,* cazanul nostru cu aburi a întinerit k mult. Pînă în 1957 cel mai mare ca- , zan fabricat de noi avea capacita-► tea de 50 tone abur pe oră și cîn-► tărea 228 de tone. Acum fabricăm* cazane mari, de 420 de tone abur► pe oră, cu o greutate de 1 750 de► tone. Dar cazanul acesta nu numai► că e cu mult mai mare și mai pu-► ternic dar ni se înfățișează și ca► un organism cu multe perfecționări,► cu automatizări, cu o sensibilitate 
t mărită, mai suplu, mai precis în ex-► ploatare... Le puteți vedea : două► dintre ele se montează acum la■ Uzina de produse sodice de la Go- k vora și două la centrala de la Pa-► las... în sfîrșit. aceste cazane ale► noastre se perfecționează, devin► mai moderne, merg în pas cu pro- k dusele unor firme străine cu re-► nume, iar lucrul acesta nu-i atît► de ușor de făcut ; impune conti-► nuu alte soluții constructive, mereu► trebuie imaginat ceva nou. ceva► mai perfecționat.► Căutări, observații, o imensă► muncă de documentare, experimen-► țări, proiectări și reproiectări, îm-* bunătățiri tehnologice — iată ce► înseamnă pentru acești oameni ca-► zanul cu aburi.► în curtea uzinei se află un panou £ înfătișînd harta lumii brăzdată de k linii roșii ce radiază dintr-un punct:uzina ..Vulcan". Sînt liniile ce sta-► bilesc destinația produselor de ex-► port ale uzinei către multe locuri de* pe harta lumii și se materializează , prin cîteva tipuri de produse indu-► striale grele : utilaj de extracție pe-► trolieră (unități grele de pompai), ț cazane de aburi de la 0,25 la 420► tone abur/oră.k Trecînd prin fața acestui panou , oamenii uzinei îl privesc cu mîn-► drie : unii se opresc o clipă și , pleacă mai departe meditînd. stă-► pîniti de sentimentul prezenței lor* pe glob, o prezentă ieșită din ano- , nimat.Circuitul de valori: oameni- uzină - oameni dee-Spațiul uzinei este înainte toate un spațiu uman. în tot ce xistă aici, pe cel mai neînsemnat obiect. în metalul ce se metamorfozează. în mișcarea rigidă a mașinilor. în istoria uzinei, sînt imprimate amprentele oamenilor, gîn- durile și trăirile lor. Prezenta și activitatea omului — iată combustibilul primordial al mersului și dezvoltării uzinei. Aici lucrează acum aproape 6 500 de oameni (peste 5 000 de muncitori, aproape 200 de ingineri. 344 tehnicieni. 119 maiștri. 62 economiști etc) față de un total de 1 400 în anul 1948.O colectivitate unită prin identitatea scopurilor. în primul rînd.

prin aceea că oamenii uzinei sînt S așezați în același dispozitiv al con- 5 tribuției lor la opera de construcție <? socialistă, concentrați asupra ace- 2 luiași obiect al muncii care le so- « licită gîndirea, cutezanța, pasiunea, % cunoștințele. Uniți apoi prin aceea j că, într-o importantă măsură, mer- 1 sul vieții lor este dictat de exis- J tența, de evoluția uzinei. Uniți 2 prin afecțiunea ce-1 leagă pe un « muncitor de uzina lui, de tovarășii J lui de muncă, afecțiunea care-1 t determină (de exemplu) pe Vasile i Pană, fost muncitor în uzină, acum < pensionar, să vihă aproape zilnic, < măcar într-o scurtă vizită, la < vechiul lui loc de muncă. L-am ‘ întilnlt aici, printre foștii săi tova- ! răși. A lucrat în uzină 30 de ani. < Are doi băieți și amîndoi mun- « cesc în uzină. I-a înscris pe rînd * la școala profesională a uzinei și < le-a îndrumat primii pași în viața < de muncitor. Cel mai mare dintre < ei, Gheorghe, a devenit maistru. < Cîțiva ani a fost maistru chiar în 4 secția părintelui său. Iar pe atunci 1 — deși între ei, ca între un munci- * tor vîrstnic, oricum mai conserva- a tor, și între un maistru tînăr, la <s curent cu evoluția tehnicii, se iveau 4 deseori mici neînțelegeri profesio- 4 nale — bătrînul pendula între iri- 4 tarea ce i-o produceau noile „pre- 4 tenții" ale maistrului și între bucu- ria că maistrul acesta pretențios, < cunoscător este fiul lui. 4Nu este unicul exemplu. Succe- 1 siunea generațiilor s-a săvîrșit aici 4 în modul cel mai direct: sute de 4 muncitori vîrstnici au predat unei- 4 tele fiilor și nepoților, după cea mai < autentică tradiție muncitorească. * Este grija de a asigura continuita- J tea unei munci utile în cel mai 4 înalt grad societății, o grijă tra,di- < țională ridicată acum la putere prin 4 conștiința că actul social al muncii, 4 în condițiile socialismului, are un 4 sens cu mult mai larg, o răsfrîn- J gere nemijlocită asupra creșterii neîncetate a standardului de viață. <
Eugen Oțan, strungar (caruselist), 4 mi-a vorbit simplu, într-o pauză de > lucru, despre salariul social. El n-a < făcut decît un enunț al dinamicii 4 retribuției muncii așa cum a cu- ; noscut-o el, ca vechi muncitor al , uzinei. (Reproducîndu-i relatarea, < vom apela din cînd în cînd la sta- < tistici întregind astfel imaginea care ' ne înfățișează uzina ca pe un pu- < ternic generator al progresului so- * cial).— Lucrez aici din 1942. De știu ce a însemnat concret pentru viața muncitorilor ei, timii 27 de ani. O dată cu darea exploatării capitaliste poi, treptat, pe măsura succeselor economiei noastre, muncitorii au început să primească din ce în ce mai mult ca retribuție pentru munca lor. Mă refer și la salariu...(Statistica spune : salariul mediu în uzină' a crescut cu circa 40 la sută în actualul cincinal).— ...dar nu este vorba numai despre salariul propriu-zis, ci și despie ceea ce nu este înscris în statul de plată. De exemplu, ucenicia feciorilor noștri... Ea nu se compară cu ucenicia pe care am făcut-o noi. Cîteva sute dintre muncitorii de astăzi ai uzinei au fost școlarizați în școlile profesionale ale statului, în condiții excelente...(Statistica spune : din 1948 și pînă în 1968 școala a uzinei a pregătit solvenți).— ...mă refer apoi la ridicare a calificării. Ele au înlesnit muncitorilor trecerea în categorii superioare de salarizare...(Statistic : numai în anul școlar 1967—1968 au urmat aceste cursuri 1950 de muncitori. Actualmente : 44 de cursuri cu 1750 de muncitori).— ...să vorbim puțin și de locuințele construite din fondurile statului și repartizate salariaților uzinei. Eu însumi sînt unul dintre cei care au beneficiat de acest salariu netrecut pe statul de plată...(între 1960 și 1968 au fost repartizate salariaților uzinei 771 de apartamente).— ...pe urmă sînt școlile de maiștri, cursurile serale și fără frecvență la școlile de cultură generală, de învățămînt tehnic mediu și superior...(în 1968 : 730 elevi și studenți. între anii 1964—1968 s-au acordat 18 798 zile de concedii plătite pentru studiu).Ne oprim aici, ca să nu mai vorbim de atîtea alte aspecte ale noțiunii de salariu social : școlarizarea copiilor, asistența medicală gratuită, concediile etc., etc.

4r

aceea uzina în ul- lichi- și a-

profesională4168 de ab-cursurile de

vorbit în ace- se nasc pro- despre cîte

Mi s-a vorbit mereu, cu însuflețire despre un viitor produs al u- zinei : cazanul uriaș de 1035 de tone abur pe oră. Inginerul Ion 
Lungu, șeful serviciului de investiții :— Sînt niște cazane uriașe destinate primelor centrale termoelectrice echipate cu grupuri de 300 MW construite în țară... Un astfel de cazan e un paralelipiped cu o înălțime de 90 de metri... Vă dați seama ? Un gigant, un bloc cu 20 de 
etaje... Realizarea unor astfel de produse situează uzina noastră la 
nivelul celor mai mari și mai mo
derne întreprinderi termoenergeti- 
ce din Europa...Alți oameni mi-au lași fel despre cum iectele de mîine și minți, — pasionate, imaginative — elaborează, cu necruțătoare migală tehnică viitoarele creații. Privin- du-i, ascultîndu-i, cercetînd sensui ultim al însuflețirii lor — oamenii uzinei se definesc. Vorbind despre termogeneratoare ei vorbesc de fapt despre învestitura sufletească încorporată în ele, despre generatoarele termice ale participării la o operă însuflețitoare. Iar flacăra ce arde în generatorul acesta este desigur înalta conștiință a comuniștilor uzinei, a oamenilor care, prin modul lor de a răspunde sarcinilor încredințate de partid, își înscriu eforturile în vastul ansamblu al progresului multilateral al țării.
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fabricilorPremiereMECIUL DUPĂ 12 ETAPE
Muzică, dans. noastreSteaua - neînvinsă - conduce

în campionatul de handbal pot produce
ANGLIA
ROMANIA

(Urmare din pag. I)12 etape : 1
jocului cu 4—5 s-a terminat la pro- și talent și

populare Maria Tă- modalitate a dărui
FELDMAREȘALA. Coproducție Italia — Franța, avînd în fruntea distribuției pe Rita Pavone.

SPORT actualitatea culturală I Mașinile
i

anticipat de sir AU Ramsey
Cei 22 de jucători din lotul ales de sir Alf Ramsey în vederea în- tîlnirii cu reprezentativa României, care va avea loc miercuri 15 ianuarie, pe stadionul Wembley, și-au verificat potențialul lor fizic și tehnic cu echipele de club respective. în cadrul programului destul de încărcat al meciurilor de campionat și de cupă.întrucît ziua întîlnirii se apropie și pregătirile ambelor tabere intră în faza definitivării, m-am adresat lui sir Alf Ramsey, managerul cu prerogative supreme în fotbalul englez, cu care am avut o convorbire. 

„Astept&m cu interesul cuvenit în- 
tîlnirea de miercuri de pe Wem
bley — mi-a spus el — și ne ex
primăm speranța că cele două echi
pe vor oferi publicului un spectacol 
fotbalistic atrăgător. Aici există 
aprecieri bune despre fotbalul ro
mânesc și doresc să menționez că 
toți componenta echipei engleze 
care au fost la București au fost 
impresionați de maniera în care 
au jucat adversarii lor români la 
6 noiembrie anul acesta. In schimb.

I

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

CLUJ (prin telefon, de la P. Rad- vani). — Ieri, în sala sporturilor, s-a încheiat primul turneu al turului II din cadrul campionatului categoriei A de handbal masculin. Turneul și-a dovedit utilitatea din mai multe puncte de vedere. In primul rînd, antrenorii lotului național au "avut prilejul să urmărească, timp de trei zile, toate cele zece echipe divizionare în condiții de echitate perfectă (doar Universitatea Cluj a jucat „a- casă“). Pentru handbaliști întrecerea a constituit un examen destul de dificil, cerînd din partea lor eforturi sporite într-un interval de timp redus. După aceste jocuri, adăugind și concluziile ce se vor desprinde în urma celorlalte două turnee asemănătoare programate la București (7—9 februarie) și din nou la Cluj (14—16 februarie), se va putea definitiva lotul republican și vor putea fi selecționați noi jucători de perspectivă în vederea campionatelor mondiale din 1970 și Jocurilor Olimpice de la Miin- chen din 1972 — competiții de anvergură la care handbalul nostru este chemat nu numai să facă act de prezență...5i acum cîteva cuvinte despre meciurile de ieri. Primele au intrat pe teren Steaua (lidera clasamentului) și Timișul Lugoj (deținătoarea „lanternei roșii"). Cum era și de așteptat, steliștii au cîștigat. Scor 28—11 (17—5). Continuînd seria bunelor comportări, formația Politehnica Galati a dispus mai clar decît reflectă scorul (18—16) de Politehnica Timișoara. Gălătenii. în min. 45 a- veau un avans de 7' goluri (16—9), dar în final timișorenii au redus din handicap. Studenții clujeni sl-au tranșat rapid rivalitatea lor cu hand- baliștii de la Rafinăria Teleajen, (23—13).Echipa Dinamo București, după o primă repriză mai bună, n-a putut valorifica suficient valoarea lotului de care dispune. De astă dată, adversarii incomozi ai dinamovistilor au fost jucătorii de la Universitatea

București, pe care i-au întrecut cu 19—14. In ultimul și cel mai disputat joc al zilei s-au întîlnit echipele Dinamo din Brașov și Bacău, care au furnizat o partidă dîrză. dar de un nivel tehnic scăzut. Băcăoanii au condus majoritatea goluri, dar... meciul egalitate (18—18).Clasamentul dupăSteaua (22 p.); 2 — Dinamo București (20 p.) ; 3 — Dinamo Bacău (15 p.) ; 4 Universitatea Cluj (14 p.) ;5 — Politehnica Timișoara (12 p.) ;6 — Rafinăria Teleajen (11 p.) ; 7 — Universitatea București (9 p.) ; 8 — Dinamo Brașov (9 p.) ; 9 — Politehnica Galați (8 p.) ; 10 — Timișul- Lugoj (0 p.).
TENISUn nou succesinternaționalele**

NEW DELHI (Agerpres). —
Campionul de tenis al României. Iile 
Năstase, a repurtat un nou succes 
în cadrul campionatelor internațio
nale ale Indiei, care au avut loc la 
New Delhi. In finală. Năstase l-a 
învins cu scorul de 6—4. 6—2. 4—6, 
6—4 pe campionul Indiei, Premjit 
Lall.

După cum am anunțat, sportivul 
român în cuplu cu- Nirupa Vasant 
(India) cîștigase și proba de dublu 
mixt.

în citeva rînduri

S-a pledat în repetate rînduri. în coloanele ziarului nostru. pentru îmbogățirea peisajului vieții artistice prin cultivarea unor genuri spectaculare complexe. Pe această linie se înscrie si recenta inițiativă a Teatrului „Țăndărică" : reprezentațiile organizate la orele 9 și jumătate seara. In sala teatrului, din Calea Victoriei, de cîteva ori pe săptă- mînă. sînt prezentate programe în care muzica, dansul, poezia. pantomima se îmbină într-un chip original.Cel dintîi spectacol de acest fel prilejuiește întilnirea publicului cu cîțiva interpreți deosebit de înzestrați. De un meritat succes se bucură compozițiile coregrafice ale lui Miriam Răducanu. realizate împreună cu elevul și partenerul ei. Gheorghe Că- ciuleanu. Cu fantezie și expresivitate, cei doi dansatori transformă sugestia muzicală în imagine plastică, dau gestului. ritmului și mișcării intensitatea gîn- durilor și a sentimentelor. narcurgînd o gamă diversă, de la umorul exuberant al șansonetei, dramatismul meditativ al „negro-spiri- tual“-ului sau prelu-

crarea inventivă a unui menuet preclasic și pînă la profunda interiorizare a melodiei cîntate de nașe. E o fertilă deartei coregrafice conținut de idei, capacitatea de a transmite un mesaj afectiv, într-un limbaj priu. elaborat șlefuit cu migală.Prezenta ceașcă a Ogășanu ___________de asemenea, o revelație a acestui ..spectacol nocturn". Actor prin excelență modern. care s-a impus în ultimele stagiuni prin roluri interpretate remarcabil pe scenele Teatrului de Comedie si Teatrului Bulandra. ca si mai demult la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Ogășanu știe să dea replicii o inteligentă sclipitoare. dezvă- luindu-i sensurile ascunse și acordînd ficțiunii celei mai îndrăznețe o realitate surprinzătoare. Aci. el recită versuri din lirica românească și străină, si fiecare poezie devine un univers aparte, o descoperire plină de sinceră uimire și convingere a cîte u- nei laturi a sensibilității umane în fata realității. Apoi, din- tr-un singur mono-

actori- lui Virgil constituie.

log. el reconstituie caracterul lui Hles- takov din „Revizorul". conturează personajul și lumea lui cu o putere de concentrare ce demonstrează încă o dată că dispunem de interpret! excelenți pentru marile partituri clasice (din păcate prea rar abordate de la o vreme. Si nu totdeauna la înălțimea forțelor artistice existente).Partea a doua a programului a cuprins o selecție de bucăți de jazz, interpretate de Aura Urziceanu. în acompaniamentul unei miri orchestre, sub conducerea lui Edmond Deda. Solista are. fără îndoială, o voce interesantă, dar mi se pare că nu si-a format încă un stil personal, rămî- nînd deocamdată sub semnul unor modele prestigioase.Fără a renunța la varietate, viitoarele „spectacole nocturne" își vor putea defini mai pregnant profilul. întemeindu-se pe o structură mai unitară si valorificînd cu deosebire cadrul creat pentru a promova idei si forme artistice inedite, inspirate din realitatea contemporană.
Andrei BALEANU

PE ESTRADELE
DE CONCERT

TOT PE

I
I

cinematografice j
I)

GISELLE. Celebrul balet al Iui Adolf Adam, în interpretarea Baletului național din Cuba. In rolul titular : Alicia Alonso (regia Enrique Pineda Barnet).
EXPRESUL COLONELULUI VON 

RYAN, Film american a cărui acțiune se petrece într-un lagăr de prizonieri din Italia, spre siîrșitul ultimului război mondial. Cu Frank Sinatra, Trevor Howard.
ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎNZURA- 

TOARE. Producție D.E.F.A.-Berlin, în regia lui Horst Seemann. Peripeții inspirate de un roman al lui R. L. Stevenson. Cu Werner Kanitz, Thomas Weissgerber, Alena Pro- chazkova ș. a.

PE ȚARĂ j
Sîmbătă, 11 ianuarie 1969, Teatrul g

• Stat- ..Vir.tnr Tnn Pnna*‘ din Bîrlad ®

a existat opinia generală că echipa 
Angliei nu s-a prezentat atunci la 
înălți—ea așteptărilor. Ne vom 
strădu^ desigur să aducem de data 
aceasta o contribuție calitativ mai 
ridicată. Tocmai de aceea noi pri
vim cu multă atenție apropiatul 
meci și eu personal sper că echipa 
dv va fi un adversar rezistent șl 
combativ".L-am întrebat despre preocupările sale în ce privește îmbunătățirea eficacității liniei de înaintași, știut fiind că în ultimele două partide internaționale echipa Angliei nu a marcat decît un singur gol. 
„De, doi ani de zile — mi-a răspuns interlocutorul —* acest aspect. 
mă preocupă în permanență, atît 
din punct de vedere tactic cît și 
al randamentului. Credem că vom 
obține.^îmbunătățire în punctarea 
goluriMr, astfel incit să nu mai 
repetăm unele situații din trecut 
în care am dominat, am creat nu
meroase ocazii favorabile, dar nu 
am înscris goluri. Intr-o asemenea 
împrejurare s-a aflat și echipa dv 
în noiembrie anul trecut, cînd a 
presat, dar nu a știut să fructifice 
avantajul dominării și, deci, nu a 
reușit să marcheze".Pentru întîlnirea de miercuri, sir Alf nu pare să aibă probleme deosebit de dificile în alcătuirea echipei, deoarece în lotul său se află nouă jucători din echipa de aur a Angliei, inclusiv Stiles, care revine după o pauză de un an în echipa națională. O oarecare surpriză a produs introducerea lui O’Grady, o extremă deosebit de subtilă și imprevizibilă în pătrunderi, de la Leeds. Este foarte probabil ca în formula înaintării să intre experi- mentații Ball. Bobby Charlton, Hunt, Hurst și Peters, dar ținînd seama de dorința de a mări eficacitatea. nu este exclusă introducerea lui Radford (de ,1a Arsenal), un suter redutabil și golgeter de frunte în campionat. „Unsprezecele" definitiv urmează să fie anunțat marți seară.în cursul discuției, sir Ramsey mi-a declarat că este încîntat de hotărirea lui Labone. masivul stoper de la Everton, de a nu părăsi fotbalul,, așa cum intenționase initial. împreună cu Bobby Moore, căpitanul naționalei, Labone formează fortăreața de baza a apărării. ambii figurînd în vederile apreciatului manager pentru „Cupa mondială" de anul viitor. Acesta mi-a spus, de altfel, că principalele sale eforturi sînt captate de pregătirile reprezentativei engleze în vederea turneului din Mexic, unde sînt în general așteptate înfruntări de mare amploare și. mai ales, indicative pentru evoluția fotbalului modern. După întîlnirea cu România; echipa engleză are în program o suită de meciuri internaționale — cu Franța în martie, cu Irlanda de Nord, cu Wales și cu Scoția în mai, apoi un turneu în America Latină, unde va juca de două ori cu Mexic, cu Uruguay și cu Brazilia, toate în luna iunie.

/

Echipa noastră
soseste azia

la Londra
Fotbaliștii români — care, după cum se știe au susținut în drum spre Londra două meciuri de verificare în Belgia și Olanda — se află în a- ceâstă dimineață pe aeroportul din Amsterdam, de unde la ora prînzu- lui vor pleca la Londra. Din informațiile sosite pînă ieri, reiese că antrenorii au unele dificultăți în definitivarea formației ce va fi aliniată miercuri seara pe „Wembley”. Se preconizează ca „unsprezecele" tricolor să arate astfel : Gornea — 

Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, De- 
Icanu — Ghergheli, Nunveiller VI 
— Pantca, Domide (Dembrovschi), 
Dumitrache, Lucescu.

• PROBA FEMININA DE 10 KM. din cadrul concursului internațional de schi de la Bohinj (Iugoslavia) a fost cîștigață de Berit Moerdre (Norvegia) care a realizat timpul de 39’57”. Maria Leampă (România) a o- cupat locul 3 cu rezultatul de 42’50”. Proba de 15 km s-a încheiat cu succesul bulgarului Pankov cronometrat în 51’22”. Pe locul 5 s-a clasat Gheor- ghe Cincu (România) cu 52’15”.

Smith. în semifinale, Ashe l-a întrecut cu 6—2, 6—4, 6—4 pe australianul Ray Ruffels, iar Smith a dispus cu 8—10, 11—13, 6—3, 6—2, 6—2 de compatriotul său Charlie Pasarell.Proba de simplu femei a revenit jucătoarei australiene Margaret Court-Smith, care în finală a întrecut-o cu 6—1, 6—4 pe compatrioata sa Kerry Jarris.

• Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii prezintă joi, în studioul din str. Nuferilor, un concert sub bagheta dirijorului italian Pietro 
Argento. In program : „Fîntînile Romei" de Respighi. Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră de Prokofiev (solistă Cornelia Bronzetti), Simfonia ..Din Lumea nouă", de Dvorak.

• AL DOILEA CONCURS DE SĂ
RITURI CU SCHIURILE de la trambulină, contînd pentru competiția celor „trei Coline", a revenit norvegianului Wirkola, care a realizat 227,1 proba de 60 yarzi cu timpul de 5”9/10. puncte (săriturile sale au măsurat 80 Bob Beamon a sărit la lungime 7,71 m. Campionul olimpic nu a putut continua concursul, deoarece s-a accidentat. In absența campionului o- limpic la săritura cu prăjina, Bob Seagren, această probă a fost cîștigată de Lee Smith cu 5,05 m.

• LA CONCURSUL ATLETIC desfășurat pe teren acoperit la Washington, John Carlos a egalat cea . mai bună performanță mondială în
• Violoncelistul Radn Aldulescu și pianistul Albert Guttman susțin miercuri, în Sala Mică a Palatului, un recital de cameră. Program Beethoven : Variațiunl pe o temă din „Flautul fermecat". Sonata op. 5 nr. 2 în Sol minor și Sonata op, (fem țăL major.și 77,5 puncte). In clasament, după două concursuri, conduce Wirkola cu 453,4 puncte. Raska (Cehoslovacia) se află pe locul doi cu 449,4 puncte.

• CAMPIONATELE UNIONALE 
DE PATINAJ ARTISTIC. Proba feminină a fost cîștigată de tînăra reprezentantă a orașului Moscova, Elena Șceglova, cu 2 055,8 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Galina Grijibovskaia (Moscova) — 2 005,6 puncte, Elena Aleksandrova (Leningrad) — 1 995,1 puncte și Elena Kotova (Moscova) — 1900,8 puncte.

• FEDERAȚIA FRANCEZA DE 
FOTBAL proiectează organizarea unui meci internațional între fostele glorii ale Franței și Suediei. Meciul ar urma să se desfășoare la 6 mai pe stadionul din Toulouse. Fostul internațional Just Fontaine a fost însărcinat să alcătuiască formația. A- cesta a declarat că a selecționat, printre alții, pe Jonquet, Panverne. J. J. Marcel, Kopa, Piantoni și alții.

• Orchestra de cameră a medicilor prezintă, sub bagheta doctorului Er- mil Nichifor (luni 13, la Ateneu) : Divertismentul în Si bemol major K. V. 137 de Mozart, Simfonia V de Schubert, și Suita III de arii antice de Respighi,• Un program Beethoven va fi interpretat (sîmbătă. la Ateneu), de Orchestra „Academica-, dirijată de AI. Sumski. Iși dau concursul violonistul Cristian Badea și soprana Maria Slătinarn.
EUROPENE- LA

• FINALA DE SIMPLU masculin din turneul internațional „open" de tenis de la Melbourne și-o vor disputa americanii Arthur Ashe și Stan
• CUPA „LIGII

TENIS DE MASA. La Aarhus S-a disputat întîlnirea dintre Danemarcei și Luxemburgului. Jucătorii danezi au repurtat victoria cu 7—6.
echipele

• Orchestra „Barbu Lăutaru", dirijată de Ionel Budișteanu, prezintă duminică (la Ateneu) un concert de muzică populară românească. Printre soliști : Angela Moldovan, Irina 
Loghin, Georgeta Anghel, Emil Ga- 
vriș, Vlad Dionisie, Benone Sinu- 
lescu.

(Urmare din pag. I)Mai afectat de lipsa sistemului a fost și rămîne voleiul feminin. Fără a străluci, echipa reprezentativă a țării s-a situat, pînă nu de mult, în rândurile primelor formații din lume. Dovadă : locurile meritorii ocupate la C.M. din 1962 și J.O. de la Tokio (4), ca și medaliile de bronz cucerite la C.E. din 1963. Retragerea aproape simultană a voleibalistelor care au reușit aceste performante și care jucau după o concepție mai originală, adecvată facturii lor fizice, a creat o „breșă" pe care antrenorii, ce au urmat, n-au reușit să o acopere nici azi. Pentru că se întîlneau deodată dificultăți majore — lipsa unor elemente capabile să le înlocuiască pe cele retrase (ca urmare a unei nera- ționale promovări si pregătiri a tinerelor jucătoare), dorința de a obține rezultate imediate, folosindu-se însă metode de antrenament și .pregătire învechite, simpliste. Nereușitele s-au soldat cu schimbări de antrenori și jucătoare, făcute în momente inoportune, după criterii bizare. Pe parcursul „rotațiilor" se renunța cu ușurință la un sistem de joc în favoarea altuia, la fel de demodat, proclamat însă ad-hoc drept „cel mai bun", dar bazat de fapt pe idei unilaterale.în febra obținerii cîtorva rezultate onorabile (menite să justifice teoria) s-au acceptat în grabă — și aici responsabilitatea revine în întregime Federației române de volei — experimente îndoielnice, propuse de antrenori fără suficientă practică, cu jucătoare lipsite de perspectivă, dar așa-zis „docile”, în speranța că unii sau alții vor aduna cumva „succese". A fost, firește, o așteptare zadarnică, încheiată, din păcate, cu coborîrea apreciabilă a voleiului feminin pe scara valorii.Paralelismul situației poate genera concluzia că atît fetele, cît și băieții au plătit un scump tribut lipsei de intuiție și consecventă în promovarea tineretului, cu alte cuvinte nejudi- cioasei politici de perspectivă a majorității antrenorilor cluburilor fruntașe.O mare echipă — a rapidiști, de trei ori „C.C.E." — a dispărut ierarhia internă șipentru că ani de-a rîndul nu a reu-

șit să coopteze în sextetul „de aur" nici un jucător tînăr ! Ieșirea din activitate a majorității componenți- Ior, ajunși la vîrste apreciabile, a dislocat astfel formația. Cazul pare însă a se generaliza. în formația Dinamo București continuă să apară pe teren maestrul emerit al sportului ” ~ ...................................retras ță. La tor — estede a juca — cu o pregătire sumară — doar în momentele critice, pentru 
a ridica, chipurile, moralul echipei !Faptul ilustrează, credem, obsesi-

E. Derzei, deși oficial s-a... din activitatea de performan- vîrsta de 36 ani. acest jucă- inconțestabil și azi util — pus în delicata situație

Deși s-a sesizat în repetate rînduri că formațiile noastre suățin puține întîlniri și că „golul" competițional dintre două campionate are o influență negativă asupra pregătirii, forul de specialitate a rămas insensibil la propuneri. Nici formula de desfășurare a campionatului primei divizii (tur, retur și turneu final) nu mai este în măsură să intereseze publicul, să stimuleze jucătorii, să le creeze acestora condiții similare disputării întrecerilor dificile de tip C.M., J.O sau C.E.O serie de deficiente cu repercusiuni însoțesc alcătuirea calendarului competițional internațional al echipe-

I/
Voleiul

poate recuceri
pozițiile pierdute

voleibaliștilor deținători ai realmente din internațională

va teamă de rezultate nefavorabile a antrenorilor, pe umerii cărora apasă din acest punct de vedere o însemnată parte a poverii răspunderii pentru actualele stări de lucruri din volei. Desigur, ținîndu-se seama că în volei perioada de formare a vreunui jucător este mai lungă și că atingerea maximelor posibilități individuale se face în jurul vîrstei de 28 ani, nu sînt recomandabile nici practicile „întineririlor" forțate, încercate — fără succes — de unii antrenori.S-a făcțit și se face încă prea puțin pentru atragerea copiilor și tineretului spre volei. Este drept că în ultima . vreme unele măsuri luate de forul de specialitate (înființarea diviziei școlare, taberele pentru copii remarcați în campionatele de juniori etc.) par a da rod, dar posibilitățile existente nu sînt nici pe departe epuizate.

lor reprezentative. Se contractează, în- general, jocuri puține și cu adversari nepotriviți etapelor de pregătire a formațiilor noastre. Turneele de „plăcere" efectuate anul trecut de „olimpici" în Franța și Belgia ar fi fost desigur stimulatorii după confruntările-test, ca o relaxare binevenită și nicidecum înaintea lor.Anul trecut, de pildă, de la turneul internațional de la Brașov din luna august, echipa masculină n-a mai susținut jocuri oficiale, iar următorul este planificat pentru 15 aprilie 1969, deci după aproape opt luni. La fel se prezintă și calendarul echipei feminine, ca să nu mai amintim de programul internațional extrem de redus al formațiilor de club. -Deși al doilea (după fotbal) ca răspindire și practicare în țara noastră, voleiul are o situație cu totul

Pînă în luna ianuarie a anului trecut Muzeul județean din Brașov a funcționat în vechea Casă a Sfatului, cu două secții : de istorie și de artă, în luna mai, acesteia din urmă (extrem de bogată și valoroasă, ea cuprinde printre altele 38 de tablouri de Gri- gorescu, numeroși Luchian, Andrees- cu, Pallady, Petrașcu, Tonitza, Iser, Lucian Grigorescu, Ressu, Baba, Ciucurencu, Țuculescu, Mattis-Teutch etc.) i s-a repartizat un spațiu corespunzător, în localul fostului sfat popular regional. Hotărirea a fost bine chibzuită deoarece Brașovul, oraș vizitat de mii de turiști români și străini, nu avea asigurate condițiile elemen-

de Stat „Victor Ion Popa" din Bîrlad ■ prezintă premiera pe țară „Bătrînul“ de Maxim Gorki, în regia lui Tiberiu i Penția și scenografia lui Al. Olian. “ Distribuția cuprinde pe : Const. Vur- | tejanu, Ștefan Tivodaru, Livia Ungu- | reanu, Al. Anghelescu, Duduța Olian, - Gina Ionel, Aurelian Napu, Valy Mi- | halache, Ștefan Cîțu, Sorin Stratilat, “ Virgil Leahu.
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I

DRUMtare organizării unui muzeu de artă reprezentativ. Tablourile, birourile, depozitul au fost mutate toate la noul sediu. Pentru puțină vreme însă, deoarece în octombrie spațiul a fost restrîns de la 1 500 mp la 500 mp (e- tajul II, parțial). Iar acum, în plină iarnă, pe viscol și ninsoare, se pare că muzeul de artă va pomi din nou la drum, spre un nou local. Cum vor suporta tablourile acest nou transport? Și cum va putea fi expusă bogata colecție de artă plastică brașoveană în cele 16 cămăruțe ale fostei Case de cultură a studenților ? Iată două întrebări la care organele locale ar trebui să mediteze serios înainte de a lua hotărârea definitivă.
N. M.

tinul meteorologic. 19,40 — Invitație 
Vasiloni. 20,00 — Zoo — din viața
20,25 — Filmul artistic „Bela“ — producție a studiourilor sovietice. 22,20 
— Magazin științific. © Aviația supersonică în actualitate, © Medalion Ion 
Cantacuzino. © Retrospectiva grefelor de cord în lume. 22,40 — Cărți 
și autori. 22,55 — Telejurnalul de noapte. 23,05 — închiderea emisiunii.

— Telex TV. 17,35 — 
pentru specialiștii din industrie. 
Cibernetica. Introducerea calcula
toarelor electronice în marile uni
tăți. industriale. Participă ing. Ilie 
Papadache, ing. Mariana Teodorii 
și ing. Dumitru Popescu. 18.05 - 
Limba franceză — lecția 42. 18,30 
— Pentru tineret „Șoimii". 19,00 
— Telejurnalul de seară. — Bule- 

la drumeție — emisiune de Horla 
animalelor. Insulele fermecate (II).

și, de aceea, organizațiile de partid din întreprinderi vor trebui să intervină energic în acest sens.Conducerea partidului și statului nostru a atras de nenumărate ori atenția ca. în cazul fiecărei investiții, să se chibzuiască profund dacă un utilaj sau altul este necesar, dacă are condiții să producă la întreaga capacitate. Sînt totuși conduceri de întreprinderi care solicită mașini și agregate, unele aduse chiar din import, și care apoi sînt folosite nerațional sau, pur și simplu, stau.îndeplinirea sarcinilor sporite care revin întreprinderilor din Cluj din planul de stat pe 1969 impune să se ia măsuri hotărîte pentru a se asigura folosirea din plin a capacităților de producție ale mașinilor și utilajelor, valorificarea cu rezultate maxime pentru producție a rezervelor și posibilităților existente în acest domeniu. Pe baza concluziilor analizei amintite, biroul comitetului municipal de partid a cerut organizațiilor de partid, comitetelor de direcție din întreprinderi să elaboreze, în cadrul acțiunii de organizare superioară a producției, studii asupra posibilităților de creștere a coeficientului de schimburi, asupra modalităților de efectuare la timp a reparațiilor și de întreținere în bune condiții a utilajelor și mașinilor, de folosire judicioasă a timpului lor de lucru, de aprovizionare ritmică a locurilor de muncă. Organizațiilor de partid din întreprinderi le revine obligația de a privi cu toată exigenta măsurile ce se stabilesc de comitetele de direcție în acest sens, de a acționa cu tenacitate pentru aplicarea lor operativă în practică, de a stimula orice inițiativă ivită în rîn- durile muncitorilor, tehnicienilor si inginerilor, care vizează folosirea mai bună a capacităților de producție. Biroul comitetului municipal de partid a propus, de asemenea, să se examineze condițiile de extindere a colaborării dintre diferite întreprinderi pentru utilizarea în comun, prin acoperirea cu comenzi, a capacităților disponibile. Sînt însă și probleme a căror rezolvare nu depinde numai de conducerile întreprinderilor și de sprijinul dat acestora deorganele locale. Este nevoie, deaceea, de o intervenție energică aministerelor, a direcțiilor generale de resort, pentru corelarea cît mai judicioasă a planurilor de producție cu capacitățile existente, pentru redistribuirea în cadrul ministerelor a unor mașini și utilaje disponibile.Ne exprimăm convingerea că, pnntr-o acțiune operativă și convergentă din partea comitetelor de direcție și ministerelor de resort, în lumina indicațiilor conducerii de partid și de stat, se va asigura o valorificare mai intensă a posibilităților și rezervelor existente în domeniul utilizării capacităților de producție din unitățile industriale ale municipiului, ceea ce corespunde intereselor dezvoltării economiei naționale, cerințelor amplificării pe toate căile a eficienței activității economice.
dezavantajoasă în ce privește numărul și calificarea cadrelor de specialiști de care duce (paradoxal 1) o acută lipsă. Nici la cele 24 echipe masculine și feminine, activînd în prima divizie, lucrurile nu stau prea bine, ca să nu mai vorbim de formațiile din categoriile inferioare antrenate și conduse în majoritate de... simpli entuziaști. Retragerea unor valoroși antrenori și tehnicieni dar și unele angajamente internaționale ale foștilor jucători (H. Nicolau, Doina Ivănescu, G. Che- rebetiu, D. Plocon) lipsesc într-un moment de răscruce de un însemnat aport practic, echipele noastre fruntașe. Nu ar fi lipsită de interes nici propunerea ca absolvenții specializați ai I.E.F.S., mai ales foștii jucători de volei, să fie orientați, cu sprijinul F.R.V., spre conducerea unor echipe divizionare, fie chiar — pentru început — doar ca „secunzi".Ca element dizolvant al entuziasmului necesar se menține încă disputa neprincipială dintre antrenorii cluburilor fruntașe și unele cadre din conducerea forului federal. avînd la bază, de cele mai multe ori, animozități personale. Consecințele acestor fricțiuni se răsfrîng asupra revirimentului voleiului și de aceea trebuie să li se pună mai curînd cu putință.Lipsurilor și greșelilor Ia care se adaugă desigur . ruri secundare (insuficientă popularizare a jocului și a problemelor sale în presa de alocuri chiar condiții de pregătire — cazul echipei campioane Steaua) nu sînt însă, și aceasta este important, obstacole inaccesibile în calea unei redresări, dorită șl așteptată de toți iubitorii voleiului.Eficienta eforturilor ce se întreprind pentru lichidarea acestei ră- mîneri în urmă depinde însă direct de recunoașterea deschisă a greșelilor comise (ascunderea lor generînd repetarea, nu poate decît dăuna !), de angajamentul total al tuturor celor chemați să o înfăptuiască : cadre de conducere, antrenori, jucători. Părerea noastră este că supunerea spre dezbatere publică a măsurilor și planurilor de perspectivă alcătuite de biroul federal, însușirea sugestiilor interesante, ca și atragerea în activul federației unor cadre cu tivitate practică teiului, animate rii maximului de contribuție, sînt, de asemenea, condiții ale reușitei.

cinema
© Lacul lebedelor : PATRIA —
12.30 ; 15 ; 17.30 , 20.
o Un delict aproape perfect : RE-

■ PUBLICA - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21 BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21 FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 împușcături sub spânzurătoare : 
CAPITOL — 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 14,30 :
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
© Profesioniștii : VICTORIA _
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Noaptea : CENTRAL
18.30 ; 21.
© Aventura : CENTRAL — 8,30 ;
11 ; 13,30.
© Planeta maimuțelor : LUMINA
— 9—15,45 in continuare ; 18.15 ; 
20,45.
© Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul :■ DOINA
— 9 ; 12,15 ; 16 ; 19.30, BUCEGI —
9.15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30, MIORIȚA —

16 ;

capăt cîtenunțate, și avata-specialitate sau pe lipsa unor adecvate

de specialitate a mai multă ac-în slujba vo- de dorința oferi-

DRU-

15,30 ;

15,30 ;

— » , ic.iu , io ; ia.ou 
9,15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30, 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30. 
O Fragii sălbatici :
15.30 ; 18 ;-20,30.
• Simfonia pădurii ;
ani ; Atracție ; Pipa . ___
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
® Becket : EXCELSIOR — ‘ ‘ 
13 ; 16,30 ; 20, MELODIA —
11.30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
O Astă seară mă distrez : 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
a O noapte furtunoasă ; Vizita ; 
Lanțul slăbiciunilor : CINEMA
TECA (bilete la casă) — 12,30 ; 16. 
O Viva Maria : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20. 
© Made în Italy : DACIA — 8.30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45. 
© Winnetou (seria a IlI-a) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 . 18.
O Barbă roșie : BUZEȘTI — 20. 
O întoarcerea vrăjitorului : UNI
REA — 15,30 ; 20,20.
© Recompensa : UNIREA — 18.
© Judoka, agent secret : LIRA —

UNION

Am acum S 
păcii : TIM-

GRI-
18,15 ;
13.30 ;

vremea
Timpul probabil pentru 14—15—1G ia

nuarie : Vreme rece, eu nopți geroase 
în jumătatea de nord-est a țării, la 
începutul intervalului, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Ninsori

15.30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 18 ;
20.30, VITAN — 15,30 ; 18.
• Colina : VITAN — 20,15.
« Țar și general: POPULAR —
15.30.
© Ziua în care vin peștii : 
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Vera Cruz : GIULEȘTI —
18 ; 20,30.
O Hombre : COTROCENI — 
18.
© Cenușa : COTROCENI — 20.
© Urletul lupilor : FLOREASCA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30. 
© Columna (ambele serii): VOLGA
- 14 ; 17 ; 20, FLACĂRA — 15,30 ; 
19, PROGRESUL - 15,30 ; 19.
© Căderea Imperiului roman : 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
© Acuzatul : ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
© Vară fierbinte : TOMIS — 0— 
15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
© Drumul spre Saturn ; Sfîrșltu! 
Saturnului : AURORA — 9,30 ; 13 :
16.30 ; 20.
© înțeleptul de pe muntele bleste
mat : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
© Operațiunea San Gennaro : 
MUNCA — 18 ; 20.
o Drama ciocîrllei : MUNCA — 16. 
0 Marianna, agentul 0555 : MOȘI
LOR — 15,30 ; 20,30.
O Blestemul rubinului negru : 
MOȘILOR — 18.
O Lustragiul : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Trei copii „minune" : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Orașul magic : CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20.15.
© Veșnicul întîrziat i COSMOS — 
15,30 ; 18 : 20.

r e
o Opera română : Bal mascat — 
19,30.

5 Teatrul ele Operetă : Voievodul 
. ganllor — 19,30.

O Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
- 20.
© Teatrul Glulești : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 20.
© Institutul l.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Gemenii — 19,30.

slabe locale. Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit din sectorul nordic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 18 și minus 8, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 18 și zero 
grade. Izolat mai ridicate. Se vor sem
nala cețuri frecvente în a doua parte a 
intervalului. In București : vreme rece, 
mal ales la începutul intervalului. Ce
rul va f! variabil. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață dimineața.



viața internațională
iinăbwșîrea 
completă 
a rebeliunii
din Guyana
ÎNTRE VENEZUELA Șl AU 
TORITĂTILE DE LA GEOR 
GETOWN SITUAȚIA 
RĂMÎNE încordataGEORGETOWN 12 (Agerpres). — Colonelul Ronald Pope, consilier militar britanic al primului ministru guyanez, Forbes Burnham, și comandant al trupelor guvernamentale, a declarat la o conferință de presă că rebeliunea armată din regiunea Rupununi a fost complet înăbușită. Trupele guvernamentale dețin controlul deplin al regiunii și nu mai întîmpină în prezent nici o rezistență.Rebeliunea armată a fost declanșată în urmă cu aproape două săptămîni de cîteva familii de latifundiari. Timp de cîteva zile rebelii au deținut controlul asupra centru Iui administrativ al regiunii, orașul Lethem, luînd ca ostateci mai mulți polițiști. După intervenția unor puternice trupe guvernamentale, cîțiva dintre capii rebeliunii au fost arestați, iar alții au reușit să fugă peste graniță. Organizatorii rebeliunii urmăreau să desprindă această regiune de restul Guyanei și să o proclame „independentă". Autoritățile de la Georgetown au acuzat Venezuela de a fi a- jutat elementele rebele în această acțiune, fiind interesată în alipirea acestui teritoriu. Mai mult chiar, ambasadorul Guyanei la O.N.U., John Carter, a trimis o notă secretarului general U Thant, în care atrage atenția asupra situației încordate care s-a creat între cele două țări în urma rebeliunii din provincia Rupununi. Observatorii politici menționează că tensiunea existentă între Guyana și Venezuela, care a respins orice acuzație de amestec, ar putea să ducă la ruperea relațiilor dintre aceste țări.

agențiile de presă transmit
a

din Washington nu au acum la descoperirea remediului acestei a-

au fost puse în stare de alertă. O altă formă a gripei, mult mai ușoară, a fost semnalată în special printre delegații la actuala conferință a Commonweal thului.

o boală foarte rară, „progeria", care se prin îmbătrînirea a tuturor organelor.

Situație calmă la Newry (Irlanda de Nord). Spre miezul nopții situația a devenit calmă la Newry, localitate care în cursul serii de sîmbătă a fost scena unor violente incidente între manifes- tanții pentru drepturile civile și polițiști. Puternice patrule ale poliției continuă să supravegheze străzile. în cursul incidentelor au fost operate aproximativ 20 de arestări.în capitala Kuweitului s-a deschis cea de-a 5-a conferință arabă consacrată problemelor îmbunătățirii administrației. La reuniune participă delegați ai R.A.U., Algeriei, Kuweitului, Libiei, Marocului, Iordaniei, Irakului, Siriei și Libanului.
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Mii de cetățeni japonezi, veniji din toate coifurile țârii, au demonstrat re
cent la Sasebo împotriva vizitei în acest port a portavionului american „En- 

treprise", care va avea f>ort a port
oc la 19 ianuarie

SCHIMBUL DOCUMENTELOR PRIVIND
STABILIREA DE RELAȚII DiPLOfflTiCE 

ÎHTRE R. D. VIETNAM SI SUEDIA
HANOI 12 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., miniștrii de externe ai R.D. Vietnam și Suediei au procedat la schimbul documentelor privind stabilirea re-

orașului Cairo
Anul 1969 marchează împlinirea unui mileniu de la fondarea orașului Cairo. în anul 969 generalul Gohar El Sa- quili, comandantul trupelor califului El Muizz, a ocupat Egiptul, punînd bazele unui nou oraș, căruia l-a dat numele de Al-Kaharia, devenit apoi i statului fatlmid. tre factorii care tribuit în mare la dezvoltarea mică a noului fost poziția geografică a Egiptului, situat între Orient și Occident, porturile pe care locuitorii săi le-au construit de-a lungul Mediteranei și schimburile comerciale intense care se desfășurau la această răscruce de drumuri.Orașul Cairo a devenit curînd și un important centru cultural. Celebra moschee Al- Azhar, pe care fatimizii au destinat-o mai întîi studierii Coranului, s-a transformat în anul 988 din ordinul califului Al-Aziz, în universitate. Ea s-a dezvoltat, s-a mărit, atrăgînd studenți din toate țările musulmane. Califii fati- mizi au creat „Biblioteca Palatului",

unde au fost reunite a- proximativ 200 000 de lucrări din toate colțurile lumii. în afara acestei biblioteci, unică în felul ei, a fost instituită o editură „Dar Al-Hikma" (casa înțelepciunii) care a e- xercitat o puternicăcapitala . Prin- au con- măsură econo- stat au CORESPONDENȚA 
DE LA C. OPRICĂ

influență asupra evoluției cercetărilor științifice, îndeosebi în domeniul astronomiei, matematicilor și medi- cinei. Aici a predat timp de 17 ani Aii Ibn Jounes, cel mai mare astronom al acelor timpuri, precum și Ibn Al-Haytham, ale cărui tratate în domeniul geometriei și opticii au fost folosite mai tîrziu de Roger Bacon, Kepler și Leonardo da Vinci...Mileniul orașului Cairo va fi celebrat în tot cursul anului 1969. Intre 26 martie și 15 a- prilie va avea loc un colocviu internațional, în cursul căruia savanți

egiptologi din toată lumea vor încerca să determine rolul jucat de Cairo în civilizația islamică și umană în general. Cu această o- cazie, vor fi prezentate lucrări privind viata științifică, literară, e- conomică șl artistică a orașului.în programul manifestărilor cultural-ar- tistice se prevăd între altele și o conferință internațională asupra muzicii arabe, expoziția de „Artă islamică", colocviul internațional „Arhitectura și planificarea orașului Cairo"O serie de țări arabe vor prezenta cu această ocazie spectacole folclorice, expoziții artistice și istorice, de opere de artă, de manuscrise etc în afara unui sezon de balet prezentat de O- pera din Cairo, aniversarea mileniului Cairo prilejuiește prezența unor formații cu renume mondial, ca „Teatrul Mare" din Moscova și ansamblul folcloric Moiseev, „Comedia franceză", baletul Operei Mari din Paris, baletul Operei Regale Co- vent-Garden (Anglia) etc.

lațiilor diplomatice. în scrisoarea adresată ministrului afacerilor externe al R.D.V., Nguyen Duy Trinh, ministrul de externe al Suediei, Torsten Nilsson, propune stabilirea relațiilor diplomatice și își exprimă speranța că relațiile dintre cele două țări se vor dezvolta în mod favorabil în interesul celor două popoare și al păcii în întreaga lume. La rîndul său, Nguyen Duy Trinh, răspunzînd ministrului de externe suedez, arată că guvernul R. D. Vietnam a hotărît să accepte propunerea de stabilire a relațiilor diplomatice cu Suedia și își exprimă convingerea că aceasta va contribui la întărirea solidarității, prieteniei și cooperării dintre cele două țări va aduce o contribuție pozitivă salvgardarea păcii mondiale. Și la

REZERVELE DE AURROMA 12 (Agerpres). — Ultimele date furnizate de Fondul Monetar Internațional pentru perioada 30 noiembrie 1967—30 noiembrie 1968 aratâ că Italia a înregistrat, după devalorizarea lirei sterline, în noiembrie 1967, cea mai mare creștere a rezervelor sale de aur în raport cu toate celelalte țări membre ale „Clubului celor 10' (primele zece țări industrializate ale lumii capitaliste n.r.). în această perioadă, rezervele de aur ale Italiei au crescut cu 452 milioane dolari, atingînd totalul de 2 847 milioane de dolari.în contrast cu aceste cifre, încurajatoare pentru economia italiană, rezervele totale ale celorlalte țări membre ale „Clubului" au scăzut în ultimele 12 luni, în urma devalorizării lirei sterline, cu 3 349 milioane dolari.
★La Basel s-a deschis duminică prima reuniune din acest an a reprezentanților băncilor centrale occidentale. în centrul dezbaterilor se află măsurile ce vor trebui să fie adoptate în vederea contracarării speculațiilor pe piața valutelor.

con
e ©

„Speranța //
CORESPONDENȚA DIN 

PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Campania națională „Speranța", inițiată în Franța de Liga contra cancerului, a avut un puternic ecou. Colecta
întreprinsă s-a cifrat la 25 de milioane Ea va permite rea unui număr te 700 de burse franci, acorda- de nes- de cits

un an pentru tinerii cercetători în domeniul cancerului.Teribilul flagel lasă în Franța o dîră neagră : circa 100 000 de morti anual. Tot anual, 220 000 de persoane sînt tratate de cancer, iar 170 000 de noi cazuri sînt depistate.Eforturile pentru combaterea cancerului n-au rămas fără rezultat. în Franța, procentul global de vindecări se ridică pînă la 50 la sută. în unele cazuri, de pildă în cancerul pielii, procentul este mult mai ridicat, iar în altele, cum ar fi leuce- miile, proporția vindecărilor este extrem de redusă. Pe planul cercetării fundamentale, mecanismul —can- cerizării unei celule normale rămîne încă o enigmă. în aceste pro-

bleme și în altele, legate de cunoașterea maladiei si vindecarea ei. oamenii de știință din Franța ca si din alte țări depun eforturi susținute.Campania „Speranța" este menită să impulsioneze cercetările în lupta anticancer. care reclamă în permanentă fonduri și energii însemnate. Creditele pentru echipamente de cercetare anticancer au crescut, dar potrivit a- precierilor de aici ele reprezintă încă puțin față de necesități. Sindicatul national al cercetătorilor științifici consideră că pentru progresul substantial al cercetărilor anticancer se impune sporirea masivă a fondurilor repartizate în acest scop, pe calea reducerii alocărilor militare.

Un comunicat militar bia- frCZ, dat publicității la Umuahia, informează că forțele federale nige- riene au lansat săptămîna trecută noi atacuri împotriva trupelor biafreze în regiunile Onitsha, Ikigwi și Afikpo, precum și în sectorul Owerri. Trupele biafreze au respins un atac al forțelor federale în sectorul Idemilu. Totodată, în urma unui contraatac lansat de trupele lui Odumegwu Ojukwu, localitățile Nekede și Avu au fost des- presurate.

Gustav Heinemann,minis- trul vest-german al justiției și candidat al Partidului social-democrat la președinția republicii, a acuzat într-un interviu acordat ziarului „Welt am Sonntag" pe fostul cancelar, Konrad Adenauer, de „torpilarea unificării țării prin angajarea unilaterală a R. F. a Germaniei față de Occident". Ministrul a învinuit, de asemenea, pe responsabilii politicii vest-germane din acea perioadă că au respins propunerile Uniunii Sovietice din 1952 și 1955, care — a adăugat el — „ar fi putut permite să se pună capăt divizării Germaniei".

Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, și-a încheiat vizita în Senegal, Ple^nd spre capitala Franței. Urho Kekkonen va avea convorbiri la Paris cu președintele Franței, Charles de Gaulle, în legătură cu probleme privind situația internațională și, în mod deosebit, relațiile dintre cele două țări.
O fetița în virsta de 10 Norma Gallant, a murit „bătrînețe" într-un spital Chatham, New Brunswick. Medicii de la acest spital afirmă că fetita arăta ca o persoană în vîrstă de 90 de ani. Copilul suferea de denumită manifestă prematură _ _______ _______Cazul nu este unic. în urmă cu doi ani, un frate de-al ei, Ricky, a murit la virsta de 11 ani din cauza aceleiași boli. Al treilea copil al familiei Gallant. Tony, în vîrstă de 16 ani, nu prezintă pînă în prezent nici un simptcm al acestei teribile maladii.Studiile întreprinse de o echipă de medici de la Universitatea Western din Ontario și o alta de la centrul de cercetări medicale dus pînă cauzei și fectiuni.

Mesajul privind „starea Uniunii" va fi prezentat de președintele S.U.A., Lyndon Johnson, în seara zilei de 14 ianuarie celor două camere ale Congresului S.U.A. — Senatul și Camera Reprezentanților — reunite în ședință comună. Știrea a fost anunțată de purtătorul de cuvînt al Casei Albe, George Christian.

din Bosnia
și Herțegovina

Comuniștilor

Banca mondială va acorda un împrumut de 6 milioane dolari Republicii Gabon pentru construcția unor șosele în această țară.

în cursul unor lupte ansa- jate în regiunile de nord-vest ale Republicii Arabe Yemen, unități militare republicane au scos din luptă numeioși militari din rîndurile elementelor regaliste conduse de imamul El Badr, a- nunță postul de radio Sanaa. Forțele republicane au capturat, de asemenea, însemnate cantități de arme și muniții.

Comitetul militar al eliberării naționale din Mali, instaurat după recenta lovitură de stat, a hotărît să trimită două misiuni de bunăvoință în Algeria, Maroc, Tunisia, R.A.U., Etiopia, Liberia, Ghana, Camerun și cele două state congoleze, anunță postul de radio malian. Delegațiile vor fi conduse de Joseph Marat și Malik Diallo, membri ai comitetului. A fost, de asemenea, trimisă în mai multe regiuni ale țării o delegație însărcinată cu informarea populației în legătură cu evenimentele petrecute recent.

Congresul Uniunii

BELGRAD 12 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmite : Timp de trei zile Ia Sarajevo au avut loc lucrările celui de-al 5-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Bosnia și Herțegovina — ultimul congres republican ținut înaintea celui de-al 9-lea Congres al U.C.I., programat la 11 martie a.c. Cei 612 delegați, repre- zentînd 145 000 comuniști din Bosnia și Herțegovina, au adoptat rezoluția privind sarcinile viitoare ale Uniunii Comuniștilor, noul statut și alte documente.în ultima zl au fost alese organele de conducere. Ca președinte al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Bosnia și Herțegovina a fost ales Tvietin Miatovici, iar ca secretar al Comitetului Executiv al C.C., Niaz Dizdarevici.

175 de foști oameni politici au fost grațiați de regele Mahendra al Nepalului. Ei fuseseră condamnați după preluarea puterii în țară de către actualul monarh pentru diferite crime împotriva statului. Cele 175 de personalități politice au trăit în exil în India, de unde au primit recent permisiunea de a se reîntoarce în Nepal.0 misiune militară iordaniană a sosit Ia Buonos Hites. Este pentru prima dată, menționează agențiile de presă, cînd o astfel de misiune vizitează Argentina. Misiunea, condusă de generalul Ukhei- kat Rashid, ministru adjunct al forțelor armate iordaniene, va inspecta timp de cîteva zile diverse unități militare din această țară și se va în- tîlni cu oficialitățile guvernului ar- gentinean.

VIETNAMUL DE SUD

Raiduri ale
avioanelor

B-52“ împotriva 
populației civile

S3

HANOI 12 (Agerpres). — Trupele americano-saigoneze continuă acțiunile militare împotriva populației civile din Vietnamul de sud. Potrivit agenției Eliberarea, la începutul lunii ianuarie avioane a- mericano-saigoneze au întreprins o serie de atacuri asupra unor puncte populate, omorînd și rănind peste 200 de civili. Agenția citată subliniază că avioanele americane „B-52“, în așa-zisele operații de curățire, distrug centre populate ale Vietnamului de sud.

într-un comunicat 81 s“- vemului Senegalului se dezmint știrile potrivit cărora arestarea a doi ofițeri confirmă existența în țară a unui complot militar împotriva actualului guvern al țării. Comunicatul menționează că este în curs de desfășurare o anchetă privitoare la activitatea celor două persoane arestate.Șantierele navale din Nagasaki 8^e Rrme’ japoneze „Mitsubishi Heavy Industries" s-au situat în 1968, pentru a patra oară consecutiv, în fruntea listei principalilor constructori de nave din lume. Au fost lansate opt nave, cu un tonaj total de 1 600 223 tone. în 1969 urmează să fie construite nouă nave, cu un tonaj de aproximativ 1 800 000 tone.Iarna a devenii geroasă în Iugoslavia. In localitatea Backa Topola din Voievodina s-a înregistrat sîmbătă cea mai scăzută temperatură din ultimii 20 de ani — minus 26 grade C. După cum anunță agenția Taniug, numeroase rîuri din Iugoslavia au înghețat.Epidemia de gripă „Hong KOHg", care 8 Provocat numeroase victime omenești în ultimele săptămîni în S.U.A., și-a făcut apariția și în Marea Britanie. Autoritățile medicaleCriza guvernamentală din Liban. Rashid Karame> însărcinat cu formarea noului guvern libanez, nu a reușit nici în urma consultărilor avute sîmbătă să înlăture dificultățile în calea misiunii sale: refuzul partidelor socialist progresist și național liberal de a face parte din aceeași echipă ministerială. Karame a apelat la bunele oficii ale președintelui Charles Helou, dai la Beirut se afirmă că nici intervenția președintelui nu a putut concilia punctele de vedere ale liderilor celor două partide.

(Urmare din pag. I)Preluînd vechile teorii ale unor cercuri de dreapta, o serie de personalități militare, printre care generalul Albuquerque Lima, ministrul afacerilor interne, au afirmat că măsurile luate s-ar datora pericolului de stingă. La baza acestor teorii se află „doctrină a naționale" e- specialiștii de război din Rio și îmbrățișată
așa-numita securității laborată de la școala de de Janeiro

de militarii adepți ai „liniei dure".Unele ră să maselor de pildă, nei comisii care să ancheteze persoanele suspecte de fraude fiscale — nu au putut contrabalansa restrîn- gerea în și mai mare măsură a libertăților democratice ca urmare a aplicării acestei doctrine. în legătură cu aceasta Miguel Arias, fost guvernator al statului Pernambuco, sublinia că din 1964, cînd

acțiuni de natu- atragă simpatia populare — ca, instituirea u-

militarii au preluat puterea, elementele dure au manifestat aceeași consecvență în „a instaura dictatura în spatele unei fațade democratice tot mai subțiri".Astfel stînd lucrurile, cursul evenimentelor este, după părerea observatorilor, departe de bilizat. Rămași scenă, militarii asigure poziții rente în cadrul Observatorii politici relevă, în legătură cu aceasta, consolidarea spectaculoasă a poziției generalului Albuquerque Lima. Alte două personaje care se pare că vor avea un cuvînt de spus în evoluția ulterioară a e- venimentelor sînt generalul Lira Tavares, ministrul forțelor armate terestre, și generalul Sizeno Sarmento, ambii reprezentanți ai „liniei dure".Din panorama evenimentelor, a Lendințelor și a încercărilor de forță, obser-

a se fi sta- singuri în caută să-și preponde- guvernului.

vatorul care încearcă să definească evoluția vieții politice braziliene nu poate desprinde decît un singur element bine conturat și definit. Dacă pînă acum a- depții „liniei dure" au impus o serie de măsuri antidemocratice materializate în cele patru acte instituționale precedente, avînd totuși grijă să salveze aparențele, acum această preocupare a dispărut. Manifestul publicat de militari pentru justificarea „actului instituțional", în care se a- rată că „etapa începută în martie 1964 s-a încheiat, acum începe revoluția pentru dezvoltare", este o interpretare a evenimentelor care nu corespunde realității — arată „Le Monde". „Este greu de înțeles — menționa același ziar — cum vor reuși militarii să facă să progreseze o națiune de 85 milioane de locuitori, folosind tot mai mult, ca singur mijloc, forța".
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Situația din provincia ar- gentineană Sania Fe continuă să rămînă încordată ca urmare a refuzului administrației' uzinei de zahăr „Amo“ de a achita muncitorilor salariile restante pe ultimele cinci luni. Greviștii au instalat pichete la toate intrările acestei întreprinderi.
CE VOR
SĂ FÂCĂ

UNII CU
LUNĂito

In sfîrșit am avut cu toții 
posibilitatea să privim Luna 
de aproape și acum e lucru sta
bilit că omul se poate duce pînă 
acolo și poate reveni pe i Pă
mînt. Următoarea probfy&ji 
care se ridică este ce să Tăcem 
cu Luna, acum cînd s-a apro
piat de noi.O reuniune ultrasecretă a 
avut loc la Washington, săptă- 
mîna trecută, pentru a lua în 
discuție această problemă spi
noasă. Generalul Wilco Andout, 
reprezentantul forțelor aeriene 
ale S.U.A., a ținut să declare cu 
această ocazie: „Cred că răs
punsul este în afară de orice 
discuție : Luna trebuie să devină 
prima noastră bază aeriană ex
traterestră. Am calculat deja 
cheltuielile — 50 miliarde de do
lari".

Amiralul Shipstead, reprezen
tantul forțelor navale, a repli
cat pe un ton tăios : „Luna tre
buie să devină o bază navală. 
La urma urmei, ea va trebui a- 
provizionat.ă cu ajutorul navelor

foileton

de Art BUCHWALD

A cosmice și noi sîntem cei care 
? avem grijă de toate felurile de
< nave".
C Generalul Trenchfoot, din par- 
y tea forțelor terestre, a ținut sa
> precizeze, iritat: „Dacă buna
> urmează să fie ocupată, aceasta 
C este treaba infanteriei, firește. 
C cu sprijin naval si aerian".
C Reprezentantul Departamentu- 
C iui Urbanistic a ridicat obiecții:
> „Luna trebuie folosită pentru
> dezvoltarea construcțiilor. De- jr partamentul nostru are de gînd 
S să inițieze un program cu aju- 
C torul industriei particulare. Pro- 
C punem să vindem locurile cu cea> mai bună vedere spre Pămînt, 
? în vederea construirii de apar
ii tamente scumpe si hoteluri de 
C lux pentru particulari. Am pu- 
$ tea eventual construi locuințe
> și pentru săraci, dar numai pe 

fața întunecată a Lunii. Nu tre-
C buie să irosim pentru ei tere- 
€ nurile bune".
S „Stați — spuse
> Departamentului
> ministrul nostru 
z nu se ia nici o hot\~îre în legă- 1< tură cu Luna pînă cînd nu se <
C va stabili ce impozite putem < 
C scoate de acolo". / <
C Atunci interveni si reprezen- 4
> tantul Departamentului Comer- 5
> țului: „Mai multe agenții de 3 
g reclame au luat contact cu << mine : ele ar dori să folosească 4 
C Luna. în scopuri publicitare. <
> Una dintre agenții are de gînd 4
> să instaleze acolo cea mai < 
? mare reclamă cu neon pentru * 
C o firmă de detergenți chimici. 5 
C Patronii ei sînt gata să dea 2 
C 2 milioane de dolari pentru a <

închiria spațiul extraterestru". S> Toți cei din cameră începură 5
A să strige în același timp. De- 5 r odată, directorul N.A.S.A., palid 5 
C la față, intră în încăpere si che- 4 
C mă pe cei de față la ordine. în < 
•> zadar, însă. Nimeni nu voia să-l y
> asculte... J
> [Din „International Herald Tri- <
Z bune"). 5

reprezentantul 
Finanțelor — 
insistă ca să

«0.360


