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EXPERIENȚA PRIMELOR TREI TRIMESTRE DEMONSTREAZĂ:

„Examenul** rentabilizării poate fi 
trecut cu succes prin mobilizarea 
perseverentă a resurselor proprii

I INDEPLININDU-ȘI 0 ÎNALTĂ
ÎNDATORIRE CETĂȚENEASCĂ
ȚĂRASII COOPERATORI
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA 

AU HOTĂRÎT: vinderii statului 
peste prevederile contractuale 
38000 tone porumb, 3 830 tone floarea-

■

soarelui, 1920 tone fasole, 2400 tone grîu

Contlnulnd bătălia pentru realiza
rea planului, colectivele din nume
roase întreprinderi își concentrează 
în aceste luni eforturile pentru a în
cheia anul 1969 cu rezultate cit mai 
bune la toți indicatorii planului, in
clusiv la cei care oglindesc economi
citatea, rentabilitatea producției.

In cadrul acțiunii de rentabilizare 
a producției în fiecare întreprindere 
și a fiecărui produs s-au obținut în 
acest an o serie de rezultate pozi
tiv» w» n» a contribuit la diminua- 

ială a pierderilor din 
. sporirea considerabilă 
or bănești și, în mod fi
erea eficienței economice 
ea sectoarelor de activi-

ANCHETĂ ECONOMICĂ ÎN ÎNTREPRINDERI CHIMICE 
Și DIN INDUSTRIA CELULOZEI Șl HÎRTIEI

care mai lucrează cu pierderi de zeci 
de milioane lei. Paradoxal este ■ că 
unități cu același profil și instalații, 
cu o producție asemănătoare obțin 
rezultate economice și financiare cu 
totul diferite. Este cazul combinate
lor din Piatra Neamț, Tîrgu Mureș și 
Craiova, primele două lucrînd perma
nent cu beneficii, iar ultimul cu 
pierderi. Atît la Craiova, cît și Ia 
Piatra Neamț se produc îngrășămin

te azotoase, în ambele locuri este fo
losită aceeași materie primă. Dar, în 
timp ce la Piatra Neamț tona de azo
tat de amoniu se realizează cu 738 lei, 
la Craiova ea costă 1 254 lei. Compa
rația este și mai grăitoare dacă vom 
releva și un alt aspect. La fiecare 
tonă de produs, chimiștii din Piatra 
Neamț obțin un beneficiu de 362 lei. 
Dincolo, la Craiova, dimpotrivă. Pen
tru aceeași tonă de produs se pierd»

154 lei Și astfel, în acest an, primii 
au dat peste plan beneficii însumînd 
circa 15 milioane lei, iar ceilalți 
continuă să consemneze pierderi 
mari, materiale și bănești.

Aceasta fiind situația „în ma-f 
a evoluției rentabilității și a pierde
rilor planificate în unele întreprin
deri ale industriei chimice, să ne 
oprim mai întîi cu analiza la „POLI- 
COLOR" din București — întreprin
dere nouă, modernă, dotată cu utilaje 
și instalații de o înaltă tehnicitate. în

loan VLANGA

(Continuare în pag. a IlI-a)

1 Industriei chimice, de 
1st an, aproape 40 de în- 
ju ajuns la stadiul de a 
v toate produsele cu be
li se adaugă un mare 

lități care, deși la unele 
Înregistrează încă pier- 
mblul lor obțin beneficii 
narcat. In acest sens, 
ațele de îngrășăminte cu 
tra Neamț și, respectiv, 
ureș, unde toate produ- 
tabile, beneficiile plani- 
loare de zeci și zeci de 

s-au îndeplinit și de- 
itic. Ca urmare a unor 
co-organizatoriee energi- 
rentabilizat sortiment !< 
t cu pierderi — începînd 
;i chimiștii de la Tîrnă- 
.-a. In mare parte, a fost 
ul sortimentelor neren- 
renrinderile chimice.din 
'ăgăraș. Bunăoară, prin 
i proceselor tehnologice. 
>r soluții și rețete noi 

7 din cele 8 produse 
nul trecut la Făgăraș se 
im cu beneficii. S-au re- 
■1, peste cinci milioane 
anuale acordate din bu- 
. Fapt este că în cin- 
■a XXV-a aniversări a 
i. unitățile Ministerului 
■mice au dat peste plan 
valoare de circa 400

t însă, pe ansamblul mi
nțit, sînt întreprinderi 
le producătoare de ce
de, care au trecut Ia 

.......iiaciui industriei Lemnului —
Utilajele de construcție modernă, gradul ridicat de automatizare asigură laminorului de tablă groasă 
de la Combinatul siderurgic Galafi realizarea unei înalte productivități a muncii Foto: Gh. Vințilă

Cu multă satisfacție organizația județeană de 
partid raportează conducerii partidului, personal 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rezultatele obținute de harnicii lucrători ai ogoarelor 
județului Constanța în direcția sporirii producțiilor 
agricole și realizarea sarcinilor privind contribuția 

I la fondul centralizat al statului. Mecanizatorii, mun- 
I citorii întreprinderilor agricole de stat, țărănimea 
l cooperatistă, răspunzînd indicațiilor cuprinse în 

scrisoarea adresată de conducerea partidului pentru 
a munci mai hotărît pentru progresul agriculturii, 
pentru sporirea producției vegetale și animale, se 
străduiesc să le traducă cît mai grabnic în fapte.

Agricultura județului Constanța, așa cum este cu
noscut. dispune de 
însemnate posibili
tăți pentru sporirea 
producției agricole, 
pentru a-și aduce o 
contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea 
economiei și crește
rea venitului națio
nal, la ridicarea ni
velului de trai al în
tregului popor. A- 
cestea sînt rodul po
liticii înțelepte a 
partidului nostru, a 
sprijinului multila
teral acordat agri
culturii din această 
parte a țării, a prețioaselor dumneavoastră Indicații 
date în nenumărate rînduri cu prilejul vizitelor fă
cute în județul nostru.

Miile de tractoare care brăzdează astăzi ogoarele 
județului de la un capăt la altul, cantitățile sporite 
de îngrășăminte chimice și semințe de soi. numărul 
însemnat de specialiști care lucrează în unitățile 
agricole, investițiile deosebit de mari făcute de stat 
pentru amenajarea sistemului de irigații Carasu și 
pentru înfăptuirea altor obiective, la care se adaugă 
entuziasmul, priceperea și hărnicia în muncă a oa
menilor,'au făcut să sporească rodnicia pămîntului; 
în sectorul C.A.P., la floarea-soarelui s-a obținut o 
producție medie de 1 830 kg/ha, iar la porumb vom 
încheia recoltatul cu o producție de circa 3 900 kg/ha.

Roadele acestei toamne bogate constituie pentru 
lucrătorii ogoarelor, pentru noi toți, un prilej de 
manifestare a recunoștinței pentru tot ceea ce ați 
făcut ca agricultura județului să prospere, pentru 
ca viața oamenilor să fie din ce în ce mai îmbelșu
gată.

Răspunsul concret al eforturilor mari făcute de 
partid pentru dezvoltarea agriculturii județului nos

tru se materializează în angajamentele luate în ca
drul adunărilor generale de țărănimea noastră coo
peratistă, de a livra la fondul central al statului, 
după constituirea fondului de furaje concentrate peste 
prevederile inițiale, următoarele cantități dispo
nibile :

38 000 tone porumb
3 830 tone floarea-soarelui
1 920 tone fasole
2 400 tone grîu

Un exemplu concludent în această direcție îl con
stituie țăranii cooperatori din Cobadin, Comana, 
Tătaru, Biruința, Gîrliciu, Scărișoreanu și alții care, 

obținînd producții 
medii de peste 5 000 
kg porumb boabe la 
hectar, au hotărît să 
livreze statului can
tități mult sporite 
față de cele prevă
zute prin plan. Așa, 
de pildă, cooperato
rii din Cobadin vor 
livra statului peste 
prevederi 1 393 tone 
porumb, cei din Co
roana 1 357 tone, din 
Tătaru 985 tone, 
Biruința 887 tone, 
Gîrliciu 746 tone și 
Scărișoreanu 704 

tone. înțelegînd importanța politică și adînca răspun
dere cetățenească, țărănimea cooperatistă a livrat sta
tului aproape în întregime cantitățile de produse cu 
care s-a angajat. Paralel cu recoltatul ultimelor supra
fețe de culturi de toamnă, oamenii muncii din agri
cultura județului nostru se preocupă să asigure 
condițiile necesare pentru producția agricolă a anu
lui următor.

In această perioadă preocuparea noastră este în
dreptată în direcția terminării executării arăturilor 
adînci de toamnă și fertilizarea pămîntului, pînă 
cel mai tîrziu 25 noiembrie, amenajării unor noi su
prafețe pentru irigat, pregătirii producției de legume 
pe cele 6 000 ha prevăzute, asigurării condițiilor pen
tru creșterea animalelor prin construirea unor com
plexe pentru creșterea și îngrășarea porcilor.
■ Comitetul județean de partid Constanța asigură 
conducerea noastră de partid că va desfășura o și 
mai susținută muncă politică de masă în rîndul oa
menilor muncii din agricultură pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor care ne revin privind creșterea 
producției agricole și asigurarea economiei națio
nale cu cantități sporite de produse agro-alimentare.

Telegrama adresată 
Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

COMITETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P. C. R.

Succese de seamă
în realizarea pianului• e

Activitatea depusă de între
prinderile industriale din ju
dețul Bacău s-a materializat, 
In 10 luni, în realizarea unei 
producții marfă vîndută șl în
casată care depășește sarci
nile de plan cu peste 34 mi
lioane lei. In perioada amin
tită s-au produs, peste preve
deri, 977 tone cauciuc sintetic, 
66 tone polistiren, 694 tone 
hîrtie, 5 464 mc cherestea ră- 
șinoase și foloase, 55 000 mp 
țesături din lînă, 5 000 perechi 
Încălțăminte și altele.

în
semnează depășirea sarcinilor 
de plan pe primele 10 luni ale 
anului, de către Industrie, cu 
155 milioane lei la producția 
marfă vlndută șl tncasată. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut uzinele de fibre și în
grășăminte cu azot și Combi
natul de exploatare șl Indus
trializare a lemnului din Piatra 
Neamț.

județul Neamț se con-

ETALONUL PERFORMANȚELOR
PE PLATFORMA BRAZI

@ Demarajul înainte de termen — numitor comun 
al constructorului si beneficiarului ® „Drumul

9

critic" — cale optima a eficientei

(Aqerpres)

Am descris turlele de la Brazi ca 
pe niște bobine imense, de pe care 
sînt trase firele și fibrele sintetice. 
N-am uitat foliile de polietilenă pro
venite din reactoare și nici grăun
țele transparente ■ născute din gaze și 
care cad din senin ca grindina din 
atmosferă, devenind, după stadii noi 
de prelucrare, fiole, vase, flori, roți

reportaj de Traian FILIP

dințate, tuburi, conducte, jucării din 
plastic. Imense „bucătării" ale indus
triei noastre sînt instalate la margi
nea Ploieștilor și de cîțiva ani ar

părea, la o privire superficială, că 
nimic nu se mai adaugă, nici un de
taliu nu se mai schimbă în peisajul 
consacrat al Brazilor. Am. trecut prin
tre linii ferate și am străbătut aleile 
tăcute, aleile parfumate, unde aro
mele se amestecă în aer arătînd că 
in turnurile de zeci de metri înăl
țime se produc procese chimice de 
mare finețe și varietate.

In ziarul de AZh

® Efectele unei acțiuni 
viguroase pentru valorificarea 
rezervelor interne
• „Capitole seci** în realizarea 
planului de irigații
® REPORTAJ PE GLOB

CASE CARE... CIRCULĂ LA MIEZUL
buit la crearea unei pagube 
de 110 000 lei numai în de
curs de cîteva luni.Argumente — dacă mai erau necesare — pentru creșterea răspunderii 

conducătorilor de șantiere în gospodărirea materialelor de construcții

Imaginațl-vă următorul fapt : peste noapte clădirea pe care o vedeți zilnic 
In fața ferestrei a dispărut. Cu ziduri, cu uși, cu acoperiș, cu temelie. Iar mai tîrziu 
aflați că a fost furată de niște hoți dibaci care au reușit s-o „subtilizeze" și s-o mute în 
altă parte. Intîmplarea aceasta vi s-ar părea, nu-i așa, neverosimilă, aducind mai mult 
a povestire fantastică ? !

...Decorul unui film „de 
atmosferă". Abia s-a lăsat 
noaptea. Contururile clădi
rilor s-au estompat tn ne
guri enigmatice. Vîntul răs
colește șuierînd frunzișul 
copacilor. Cîteva camioane 
așteaptă cu farurile stinse, 
în întuneric. Se aud voci 
șoptite.

Să tragem puțin cu ure
chea la ce își spun persona
jele „peliculei" noastre.

— N-ați avut timp, dom- 
nu’ Albu, să transportați ci
mentul ziua ?

— Sînt așa de ocupat, nici 
aoaptea n-am răgaz I

După aceste cuvinte, omul 
cel ocupat, sub privirile ad
mirative ale celuilalt, face 
semn șoferilor să dea o 
mină de ajutor la încărca
rea „mărfii".

în grabă, cu farurile stin
se. mașinile țîșnesc în noap
te...

E timpul să oprim o cli
pă derularea filmului. Nu 
de alta, dar e cazul să dez
văluim locul acțiunii : de
pozitul „Farado" al între
prinderii 8 construcții- 
montaj București. Dialogul 
avusese loc între paznicul 
de noapte și însuși... șeful

depozitului. Să reluăm Insă 
filmul...

După aproape o oră de 
mers, autocamioanele au 
oprit în fața unei case în 
construcție pe o stradă de 
la periferia Bucureștiului. 
Cu puțin timp înainte de 
sosirea mașinilor, în fața 
porții ieșise un om care a- 
runcase priviri, bănuitoare 
în jur. Cînd mașinile au o- 
prit n-a rostit decît :

— E-n regulă I Nu e ni
meni...

Cinci oameni grăbiți au 
descărcat cimentul și che
resteaua.

— Poftim plata, domnu’ 
Albu...

Și un plic gros s-a stre
curat, fîșîind discret, în bu
zunarul șefului de depozit 
Ion Albu.

tn acea seară, fără ca ni
meni să observe și să inter
vină. se furaseră din ave
rea respectivei întreprin
deri cîteva zeci de mii de 
lei. Hoții au acționat nestin
gherit, fără sfială. Cine sînt 
aceștia ?

Procuratura municipiului 
București a trimis în jude
cată o întreagă bandă de 
hoți de materiale de cons
trucții de la întreprinderea 
nr. 8 construcții-montaj; 
bandă condusă de gestiona
rul de depozit Ion Albu. 
Gestionari, șefi de echipă, 
șoferi, paznici au contri

Ion Albu. abilul șl expe
rimentatul șef de bandă, 
știa să răsplătească cum se 
cuvine serviciile și tăcerea 
complice a celor care-l aju
tau : pe lucrătorii șantieru
lui Stoica Bălăngeanu, Emil 
Constantinescu și alții, care 
i-au înlesnit laborioasa ac
tivitate nocturnă, pe șoferii 
Mihai Aristar și Nicolae 
Dumitru, de la autobaza 
nr. 1 Colentina, detașați pe 
șantier, care au transportat 
(cu foi de parcurs fictive), 
ia adresele indicate de ton 
Albu, cherestea și cărămi
dă. oțel-beton și ciment.

Singur apoi, fără com
plici, I. Albu a mai sfete
risit din depozit materiale 
în valoare de 51 000 de lei 
Una peste alta, hoțiile, Ia 
care se adaugă și pagubele 
produse de încărcarea tran
sporturilor întreprinderii cu

Radu GHEORGHIU

(Continuare în pag. a II-a)

Coloane lungi, Înalte, forme de 
monumente de oțel alungite, tirbu- 
șoane și sfredele răsucindu-se cu 
trupul în ceață și, nori atrag toate 
privirile. Noaptea, luminările de can- 
delabru sfîrîie parcă pe claviatura 
unui pian a cărui coadă se pierde 
în cîmpia Bărăganului. In timp ce 
unele instalații dogoresc asemenea 
unor gigantice radiatoare de calori
fer. altele sînt îmbrăcate în man- 
șoane de zăpadă chiar în miezul ve
rilor toride Dacă n-ar exista a- 
cele săli închise acele săli în care 
se aude numai concertul aparatelor 
de măsură și control, dacă n-ar e- 
xista acele saloane dotate cu peste 
douăzeci șl șase de mii de aparate 
și elemente de automatizare numai 
la combinatul petrochimic, întregul 
peisaj metalic, ar arăta altfel, ar fi 
mult mai animat, ar prezenta ade
vărate întreceri de alergări de la 
un turn la altul, de la o coloană la 
sita. Am vedea oameni suind ți 
coborînd tn goană scările, popullnd 
estradele de oțel, răsucind la vola
nele a sute și mii de ventile, pen
tru a regla în permanență presiu
nea și temperatura, focul și gazele 
acestui complicat organism Indus
trial.

Noile arhitecturi multiplică la nes- 
fîrșit aceleași forme, aceleași alcă
tuiri Peste tot, focul caută lihnit 
țițeiul spre a-i destrăma substan
țele primare și a-1 determina să ia 
zeci de chipuri diferite. Spe
cialiștii de la Rafinăria Brazi 
ne înfățișează creșterea, extinderea 
parcului de instalații și rezervoare

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Excelenței Sale

Domnului SULEYMAN DEMIREL
Primul ministru al Turciei

ANKARA
Am luat cunoștință cu multă satisfacție că Excelența Voastră a 

fost chemată să-și asume din nou înalta funcție de prim-ministru al 
Turciei

Cu acest prilej, vă rog să primiți felicitările mele cordiale, împreună 
cu cele mai bune urări de fericire personală șj de succes în activitatea 
dumneavoastră.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Excelență șl stimate prieten,
Am fost foarte mișcat de felicitările pe care mi le-ați adresat cu 

ocazia numirii mele în calitate de prim-ministru al Maiestății Sale 
Regele.

îngăduiți-mi să vă transmit, la rîndul meu, sincere urări de sănătate 
pentru dumneavoastră personal și de prosperitate pentru poporul 
român.

Primiți vă rog, Excelență, expresia sentimentelor și amintirilor mele 
cele mai bune împreună cu asigurarea înaltei mele considerațiuni.

DR. AHMED LARAKI 
Primul ministru al Regatului Maroc
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Depuneri în vederea 
participării la prima 

tragere la sorți 
a noului libret

Orașele
în pragul iernii
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Un procuror 
în culpă!

Cazul pe care vi-1 relatăm a 
stîrnit legitim consternarea și 
indignarea unanimă a lucrăto
rilor din domeniul justiției. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu cît 
vinovat de abateri flagrante de 
la normele legale se face însuși 
un reprezentant al justiției. Este 
vorba de Caius Șuveți, procu
ror în cadrul direcției a IV-a 
din Procuratura generală. O ca
litate care îl obliga, în primul 
rînd pe el, să vegheze" la res
pectarea și aplicarea legii — în
datorire de care nu s-a achitat 
cu demnitate, excluzîndu-se sin
gur din rîndurile oamenilor 
legii. Concluziile anchetei sînt 
edificatoare. Fostul procuror se 
face vinovat de tăinuirea unei 
persoane condamnate de justiție 
și urmărite, pentru executarea 
pedepsei, de organele de mili
ție, ca și de folosirea calității 
și atribuțiilor sale în scopul ob
ținerii unor avantaje materiale 
(12 000 de lei) pe căi necinstite. 
Reținîndu-se în sarcina sa vina 
de favorizare a infracțiunii și 
trafic de influență, el a fost scos 
din funcție și deferit organelor 
de justiție. Legea se aplică tutu
ror.

Micromuzeu
cinegetic

Doi pasionați vînători din Tir- 
gu Mureș — medicul Alexan
dru Deak și soția sa Ecaterina 
— și-au făcut debutul in sezo
nul cinegetic de toamnă cu o 
performanță deosebită. Ei au 
reușit să captureze, în munții 
Căliman, doi cerbi carpatini ale 
căror trofee sint cotate, în ta
bela internațională de clasifica
re, cu medalii de aur. De alt
fel, colecția familială a celor 
doi soți cuprinde nu mai puțin 
de 28 trofee de căpriori și 11 
trofee de cerbi carpatini (6 cu 
medalii de aur) care, împreună 
cu alte podoabe cinegetice — 
cocoși de munte, capre negre, 
blănuri de diferite animale săl
batice din fauna carpatică — 
constituie un adevărat 
muzeu vînătoresc.

micro-

Nici cînd 
arde nu 
întrerup 
ședința ?♦ »

în ziua de 28 octombrie (ora 
15,15) a izbucnit un incendiu la 
cooperativa agricolă Mereni — 
brigada Lutoasa — din comuna 
Lemnia, județul Covasna. în a- 
cest timp, la reședința C.A.P., 
sub conducerea tovarășului loan 
Biro, președintele consiliului 
popular comunal, se desfășura o 
ședință. Anunțat de incendiu, 
de către un cetățean — „Tova
rășe președinte, arde o șură cu 
fîn la brigada Lutoasa 1“ —
președintele a răspuns calm : 
„Nu putem întrerupe ședința". 
Și n-au întrerupt-o. Paguba 
provocată de incendiu se ridică 
la 10 000 de lei. Prin urmare, a- 
tunci cînd arde de-adevăratelea, 
lor... le arde de ședințe. Să 
foc. nu alta !

Braconieri

„GIMNASTICA" DE SLĂBIRE
A ANIMALELOR?

In mod firesc, acțiunea de reeva
luare a disponibilităților existente în 
cooperativele agricole de producție 
din județul Vîlcea a avut drept re
zultat intensificarea ritmului de pre
luare a produselor agro-alimentare 
destinate fondului central. De pe o- 
goare, pînă mai ieri încărcate de ro
dul toamnei, zilele de vîrf s-au mu
tat acum în incinta bazelor de recep
ție, ale căror silozuri și hambare au 
devenit din nou foarte solicitate. Pînă 
în prezent a fost preluată cea mai 
mare parte din cantitatea de grîu, 
întreaga cantitate de ceapă, circa 
50 la sută din porumb, precum și alte 
produse. Se cuvine să fie menționat 
faptul că o serie de cooperative a- 
gricole de producție, cum sînt cele 
din comunele Mihăiești, Rîurenl, Bă- 
beni, Bujoreni și altele care au obți
nut, în condițiile specifice județului, 
producții bune și s-au angajat să su
plimenteze livrările la fondul central, 
au reușit să transporte pînă acum la 
baze to* ceea ce și-au propus.

Dat fiind însă faptul că în următoa
rele zile vor trebui livrate cantități 
mari de produse, este necesar ca rit
mul preluărilor să fie și mai alert, ca 
munca să fie mai bine organizată. 
Facem această remarcă deoarece în 
ziua de 4 noiembrie intraseră în si
lozuri peste 500 tone de diferite pro
duse. iar în ziua următoare, cînd se 
aștepta ca predarea să se efectueze 
în același tempo, cantitatea preluată 
a scăzut la jumătate. Asemenea osci
lații se datorează, în bună măsură, 
faptului că în numeroase cooperative 
agricole de producție nu s-au luat 
măsuri din vreme pentru asigurarea 
mijloacelor de transport necesare. în 
această situație era, acum două zile, 
cooperativa agricolă de producție u..i 
Galicea.

— Nu avem mijloace suficiente de 
transport — ne spunea Ing Petre 
Gănescu, vicepreședintele cooperati
vei Mai avem de adus de pe cimp 
circa 50 tone de varză.

— Vedem că secția IMA are cîte
va remorci, de ce nu le folosiți ?

Aflăm că. de fapt, conducerea coo
perativei... nu s-a gîndit la această 
posibilitate Acum, ea nu poate fi a- 
plicată. deoarece remorcile trebuie 
să fie puse la punct și asta durează 
cel puțin o săptămînă.

Deficiențe asemănătoare fntîlnlm 
și în alte cooperative agricole de 
producție (Făurești, Rîmești, Știr
bești, Pîrîieni etc), care nu au găsit 
cu cale nici măcar să transporte la 
bazele de recepție importante canti
tăți de grîu recoltate cu atîtea luni 
in urmă

Pe de 
baze de 
ganizată
va zile; organele agricole județene au 
luat măsuri ca acestea să funcționeze 
neîntrerupt, de dimineață pînă la 
orele 11 noaptea Ne-am' prezentat, 
în urma acestei dispoziții, la baza de 
recepție din Drăgășani. Pe la orele 
19 30 am găsit porțile închise. Se vor 
lua măsuri de intensificare a preluă
rilor cînd vor veni ploile și drumul 
de mai bine de un kilometru pînă la 
intrarea în bază, acum plin de gropi 
și hîrtoape, va deveni, pur și simplu, 
impracticabil 7

în general, produsele preluate sînt 
depozitate în condiții bune, fiind e- 
videntă grija pentru evitarea risipei. 
Totuși, la Drăgășani, însemnate can
tități de porumb sînt depozitate în 
pătule Improvizate, care pe vreme 
rea ne îndoim că vor oferi o pro
tecție sigură. La baza de recepție 
Rîureni se lucra de zor la amena
jarea unui asemenea pătul improvi
zat pentru că — după cum recunoaște 
șeful bazei. Marin Iiărbulescu — în 
cîteva zile nu va mai fi loc pentru 
depozitarea porumbului. Mare ne-a 
fost însă mirarea cînd, la numai cîți- 
va pași de locul unde se încerca în
jghebarea unui astfel de adăpost, am 
descoperit un pățul cu o capacitate 
de 120 tone, ocupat cu... gozuri de 
grîu, neridicate de I.A.S. Rm. Vîlcea.

— Le-am cerut celor de la I.A.S. 
să ne elibereze acest spațiu — ne 
spune șeful bazei, dar noi am spus, 
noi am auzit.

Nu se putea oare găsi o soluție în 
acest sens pînă acum 7 Greu de cre
zut, dacă, firește, se acționa mai ho- 
tărît.

în ciuda numeroaselor sesizări și 
reclamații înregistrate cu precizie 
matematică în fiecare toamnă, în-

tr-un mod cu totul necorespunzător, 
este organizată și preluarea animale
lor, contractate atît de către unită
țile agricole, cît și de către țăranii 
cooperatori sau cu gospodărie indi
viduală

— Practicile birocratice care per
sistă în acest sector — ne spune me
dicul veterinar Florian Monea, de la 
cooperativa agricolă de producție Ga- 
licea — se soldează cu pierderi mari 
de carne, care ar trebui, de fapt, pre
dată statului. De cele mai multe ori, 
cînd trebuie să livrăm animalele 
contractate, achizitorii fabricii de in
dustrializare a cărnii nu se prezintă 
la recepție. Sîntem nevoiți, astfel, să 
prelungim 
animalelor, 
zultat mari 
Acum avem 
de bovine, 
250 kg fiecare.
nu s-a prezentat să le ridice, nu am 
avut încotro și a trebuit să le duc 
personal la abator, pentru a le tăia 
„la litigiu". Aceasta înseamnă însă 
ca eu să-mi pierd cel puțin 2—3 zile 
de lucru, fără a mai vorbi de coope
ratorii care trebuie să însoțească a- 
nimalele.

Am putea relata aici și multe alte 
exemple de acest fel, din care rezul
tă că, din cauza unor anomalii în 
genere destul de bine cunoscute, ba
zele de recepție obligă animalele la 
o adevărată cură de slăbire. Nu de 
mult, la cooperativa agricolă de pro
ducție Lăcusteni, achizitorul Făures- 
cu a recepționat 20 de bovine. In 
baza acestei „recepții", animalele au 
fost duse apoi la baza din Bălcești. 
Aici, însă, stupoare ! Nu au fost pri
mite decît 4. Restul, după ce fuseseră 
ținute mai bine de o zi nemîncate, 
au făcut cale-ntoarsă, pentru a fi 
aduse altădată. Medicul veterinar 
Valeriu Maxim de la cooperativa 
agricolă de producție Călimănești, 
ne-a relatat o adevărată odisee, care 
a durat aproape o lună de zile, pen
tru preluarea unei vaci bătrîne în 
schimbul unei vițele predate coope-

în mod nepermis postul 
ceea ce are drept re- 

pierderi în greutate, 
de predat un lot de 35 
în greutate de peste 

Intrucît achizitorul

rativei agricole pentru prăsilă de a- 
chizitorul din comună.

într-una din zilele trecute, la baza 
de recepție din Rm. Vîlcea am găsit 
mai mulți producători care adusese
ră, de la distanțe de zeci de km, 
circa 10—15 animale. Recepționerul 
Constantin Ghițescu îi sfătuia îpsă 
să se întoarcă cu ele acasă, deoarece 
chiar atunci I.A.S. Ciocănești, unde 
trebuiau să fie dirijate, anunțase că 
nu are mașini pentru transportul lor, 
iar baza de recepție din Rm. Vîlcea 
nu dispunea de furaje ca să le în-- 
trețină.

Am discutat despre aceste lucruri 
cu tov. Nicolae Marcu, directorul 
fabricii de industrializare a cărnii, 
care a recunoscut că oamenii au 
toate motivele să fie nemulțumiți. 
Dar întrucît îngrășătoriile spre care 
trebuie dirijate multe din animalele 
contractate refuză să le primească, 
ne-a mărturisit că nu vede cum ar 
putea fi practic înlăturate aceste
deficiențe. Fiind vorba de. pierderi 
însemnate de carne, se impune — 
și aceasta neîntîrziat — ca Ministe
rul Industriei Alimentare să găsească 
soluții pentru simplificarea filierii 
de livrare a animalelor contractate 
și să asigure aplicarea lor riguroasă, 

însemnările de față au prezentat 
doar cîteva din anomaliile întîlnite 
în activitatea bazelor de recepție. A- 
cestea sînt departe de a reprezenta 
cazuri singulare, ieșite din comun ; 
ele ne sînt semnalate și din alte lo
calități ale țării, au fost în repetate 
rînduri criticate. Cu atît mai mult 
cu cît aduc pagube însemnate econo
miei naționale, cu atît mai mult cu 
cît nu poate fi vorba de motive o- 
biective care să determine neputința 
eliminării unor asemenea defecțiuni 
o spunem răspicat : persistența ne
ajunsurilor, imobilismul unora în 
luarea cît mai grabnică a măsurilor 
ce se impun, lipsa simțului de răs
pundere pentru păstrarea roadelor 
pămîntului sînt acte anti-soclale ce 
se cuvin extirpate din rădăcină prin 
măsuri ferme.

Dumitru TÎRCOB

Sj

economii
pentru turism

Casa de Economii și Consem- 
națiuni informează că, în mod 
excepțional, la prima tragere la 
sorți a libretului de economii 
pentru turism (pentru trimestrul 
IV/1969) vor participa libretele 
care vor fi emise pînă Ia data 
de 22 noiembrie a.c. inclusiv.

Depunătorii care doresc să 
participe la tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV a.c. trebuie 
să depună pe aceste librete, pînă 
la data menționată mai 
suma de minimum 3 000 lei, 
care trebuie să o păstreze 
C.E.C. pînă la 31 decembrie 
inclusiv.

Pentru sumele depuse pe 
bretele de economii pentru
rism. Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă depunători
lor dobînzi și, prin trageri la 
sorți trimestriale, cîștiguri în ex
cursii în străinătate organizate 
de O.N.T., ca și cîștiguri în bani 
pentru organizarea de excursii 
individuale în străinătate,

Cîștigătorii 
excursii individuale în 
tate primesc, la 
din valoarea 
3 000) în valuta 
deplasează

Libretele de economii 
turism se emit de toate 
și agențiile C.E.C., pentru o de
punere inițială de minimum 100 
lei.

sus, 
pe 
la 

a.c.

ii- 
tu-

care efectuează 
străină- 

cerere, o parte 
cîștigului 

țării în

LOTO

(lei 
care se

pentru 
filialele

Numerele extrase la tragerea din 
7 noiembrie 1969 :

EXTRAGEREA I : 79 88 52 82 68 
19 73 42 54 80 1 11.

Fond de premii : 486 053 lei
EXTRAGEREA a II-A : 53 37 21 13.
Fond de premii : 254 703 lei.
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
In Capitală : începînd de la 15 

noiembrie pînă la 23 decembrie 1969 
inclusiv.

în țară : de la 19 noiembrie pînă la 
23 decembrie 1969 Inclusiv.

altă parte însă, în unele 
recepție treaba nu este or- 
așa cum se cuvine. De cîte-

Confecții
călduroase 

pentru toate 
virstele

însemnări despre activitatea edilitară 
Pașcanila Și

cu combustibil pentru încălzire cen
trală numai pentru cîte 5—6 zile. La 
rîndul său, nici depozitul „Compe- 
trol" din localitate nu are o capaci
tate îndestulătoare pentru astfel de 
combustibil și atunci locatarii sînt 
trimiși să-1 ridice direct din vagoa- 
nele-cisterne, de la gară. Dar cum 
asociațiile de locatari n-au mijloace 

nu 
o 

de 
se 
cu

în. raidul de față — întreprins în 
I orașele Iași și Pașcani — ne-am in- 
I teresat de pregătirile care privesc 
I gospodăria comunală. Precizăm de la 
I început că atît din partea consilii- 
I lor populare respective, cît și a uni- 
I tăților de gospodărire a spațiu- 
| lui locativ, de transport în comun 
I etc. se constată o preocupare intensă 
I șl, în anumite compartimente, se în- 
I registrează chiar rezultate îmbucură

toare. Dar în cursul raidului am 
descoperit și o serie de deficiențe, 
a căror înlăturare nu mai suportă 
amînare.

Să ne referim, în primul rînd, la 
faptul că la noile locuințe lucrările 
de asigurare cu apă caldă și rece, 
canalizare etc n-au ținut pasul cu 
construcțiile executate. Este deci fi- 
reso ca locatarii — printre care cei 

I din cartierele Socola-Nicolina și Tă- 
tărași — să reclame lipsa de apă 
caldă menajeră

— Este adevărat, așa stau lucru
rile — ne-a confirmat ing. Alexan
dru Casian, directorul Direcției ju
dețene de gospodărie comunală. 
Dar consemnați că aceste greutăți se 
datoresc unor cauze obiective : în
desi rea blocurilor, realizată în ultimii 
ani în cartierele noi de locuințe de 
la Iași, a făcut ca rețelele proiectate 
șl executate inițial să nu mai poată 
satisface cerințele actuale. Prin con
struirea unei noi magistrale de apă 
în cartierul Dimitrie Cantemir, care 
e aproape gata, și a alteia, în car
tierul Tătărași, ce va fi dată în fo
losință pînă la sfîrșitul anului, pre
siunea apei va crește, asigurînd a- 
provizionarea cu apă caldă la toate 
etajele blocurilor.

Așa stînd lucrurile, nu ne-am mai 
dus la proiectanți să-i întrebăm de 
ce n-au prevăzut de la început noile 
magistrale, că doar nimeni n-a indi
cat ca îndesirile de blocuri să se fa
că fără a se ține seama de posibili
tățile de a li se asigura apă. căldură 
și canalizare. Nu i-am mai întrebat 
nici pe constructori — deși ar fi fost 
cazul — de ce ei, ca executanți, nu 
au atras atenția din timp că locuin
țele nu pot fi făcute fără a avea apă 
și căldură. Cum lucrurile sînt pe cale 
de rezolvare, l-am întrebat tot pe 
beneficiar • de ce nu insistați ca lu
crătorii I.C.R.S (întreprinderea de 
construcții și reparații de străzi), 
care execută noile-magistrale, să ur
genteze ritmul lucrărilor ?

— Nu-i mai criticați 
I.C.R.S., pentru că au realizat deja 
76 la sută din planul valoric anual 
— ne-a spus, plin de 
mamă ce-și ocrotește 
Alexandru Castan.

Dar oare numai îndeplinirea pla
nului valoric trebuie urmărită atunci 
cînd este vorba de pregătirile pentru 
iarnă? în fapt, lucrările înaintează pe 
alocuri anevoie, iar organizarea este 
defectuoasă. In ziuă de 25 octombrie, 
de exemplu. începînd de la orele 
12—13 n-am mai găsit nici un lu
crător pe șantierele magistralelor de 
apă respective. Și iar n-am fost lă
muriți : de ce ni s-o fi punînd me
reu în față îndeplinirea planului va
loric, cînd multe lucrări sînt rămase 
în urmă 7

Este, desigur, un fapt pozitiv că 
această situație nu i-a lăsat indife
renți pe tovarășii din conducerea 
consiliului popular municipal. Tov. 
Gh. Cambose, vicepreședinte al con
siliului. ne-a vorbit , despre măsura 
luată pentru suplimentarea cu încă 
50 de lucrători a colectivului de la 
I.G.L.L., care lucrează la reglarea și 
repararea instalațiilor de căldură, 
apă etc. Din păcate însă, nimeni nu 
știe ce fac și pe unde umblă acești 
oameni ; și. în genera) vorbind, nu 
prea se văd roadele activității 
I.G.L.L. în pregătirea pentru iarnă 
a fondului locativ

Greutăți în ce privește încălzirea 
noilor blocuri s-au ivit și la Pașcani. 
După cum nj s-a relatat, rețeaua de 
apa și încălzire nu are suficientă 
presiune, la centrala termică mai este 
necesar un cazan, cvartalele de lo
cuințe au capacități de aprovizionare

pe cel de la 
realizat deja
duioșie, ca o 
copilul, ing

asociațiile de locatari n-au mij 
de transport, proprii și nici 
pot închiria operativ, fără 
aprobare obținută în prealabil 
la direcția județeană ain Iași, 
trezesc în loc de combustibil _ 
locații, pe care trebuie să le plă
tească C.F.R.-ului. Pînă acum s-au 
și plătit vreo 6 000 de lei drept lo
cații. Trebuie să recunoaștem, este 
o situație mai mult decît nefirească.

Aducîndu-i Ia cunoștința tov. Casian 
aceste probleme, n-a mai fost atît 
de... duios. Era, evident, vorba de 
altă întreprindere, care nu intră în 
subordinea directă a domniei sale : 
„Da, „Competrolul" trebuie criticat, 
ba chiar și Ministerul Petrolului, 
pentru că la adresa noastră, prin 
care semnalam situația de la Paș
cani, ne-a răspuns că abia în 1970 
va construi un rezervor de 200 de 
tone, destinat combustibilului necesar 
încălzirii centrale". Totuși, cum se 
vor înlătura neajunsurile din acest 
sezon ? Pînă acum nu s-a găsit nici 
o soluție economică acceptabilă.

Realizarea „îndesirilor" atît la Iași, 
cît și la Pașcani aduce în actualitate 
și o altă problemă: aceea a căilor de 
acces în noile cartiere. Știu oare fo
rurile responsabile că prevederile în 
legătură cu aceste căi nu se reali
zează întocmai, că și ceea ce s-a făcut 
se strică acum, fără a mai fi repa
rat ? Să concretizăm : constructorii 
Trustului local de construcție Iași au 
spart aproape toate aleile asfaltate 
din cartierul „Codrescu", pentru a 
racorda conducta de încălzire și apă 
la blocurile Bl, B5, E 6 construite cu • 
fonduri personale, dar nimeni nu se 
mai gîndește să repare stricăciunile. 
Tot constructorii au distrus un tro
tuar lung de aproape un kilometru 
între blocul Al și A3 din "ă- 
tărași, făcînd 
pe verticală a 
un an de zile, 
struit altul Pe malul drept al Ba- 
hluiului din cartierul Socola-Nicolina, 
pe str. Ion Creangă din Tătărași, în 
piața „Podul Roșu" și în alte părți, 
întreprinderea pentru lucrări de te
lecomunicații a instalat niște cabluri ; 
pe str. Uzinei, Trustul local de con
strucții a executat protecția catodică 
a conductei de gaz metan după ce 
strada a fost asfaltată și tot aici I.C.M. 
Bacău a căpătat autorizație să spargă 
strada chiar fără a avea cablul ce 
urmează a fi pozat, de două luni cir
culația fiind împiedicată Peste tot 
locatarii sînt lăsați să meargă prin 
noroaie cînd vremea este ploioasă și 
nimeni nu ia în seamă sesizările de 
acest fel.

„Le-am dat amenzi întreprinderilor 
care n-au respectat angajamentul 
luat atunci cînd au cerut autorizație 
să spargă străzile pentru vreo lucra
re urgentă. Dar tot degeaba. Nu^'nțe- 
leg să repare stricăciunile" — .. fte-a 
spus ing. Gheorghe Ghiță, șefa/ ,pr- 
viciului de gospodărie comunaj,/ a 
municipiului Iași. In asemenea îm
prejurări se dovedește din nou că 
sistemul actual al amenzilor, excesiv 
de blind — oare de cîte ori a sem
nalat presa acest aspect 1 — este to
tal lipsit de eficacitate, mai cu sea
mă că sumele respective sînt supor
tate tot de stat, din fondurile între
prinderilor. Dacă ele s-ar încasa 
din buzunarul conducătorilor între
prinderilor care provoacă stricăciu
nile. situația ar fi cu totul alta

Orașele trebuie să întîmpine iarna 
cu locuințele reparate și instalațiile 
de încălzire în bună stare de funcțio
nare. Este un obiectiv care merită 
cea mai mare atenție din partea co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, a tuturor celorlalți factori 
de

și A3 din 
asa-zisa nive.'.x."' ' 
terenului și, cf- 
nu s-a mai con-

Vremea ș-a răcit. îmbrăcămintea și 
încălțămintea călduroasă, adecvate 
timpului în care ne găsim, au deci 
căutare. Magazinele de specialitate 
sînt bine aprovizionate cu paltoane 
din stofe de calitate, cu gulere din 
blană. Pentru copii — ca în ima
ginea de față — și pentru adulți

Prin magazinele de confecții băr
bătești și pentru adolescenți se des
fac costume călduroase — din țesă
turi de lină — din lină în amestec 
cu fibre poliesterice, din țesături 
poliester in amestec cu celofibră. Se 
găsesc, de asemenea, pantaloni și 
cămăși potrivite sezonului rece, pal
toane din stofă fină și semifină.
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De mai multă vreme, în 
ocolului silvic Tazlău hălăduiesc 
și își fac de cap cîțiva braco
nieri înrăiți. Nu de mult, paz
nicul Constantin Potop a fost 
pus pe fugă, cu focuri de armă, 
de un grup de braconieri pur- 
t.înd măști. Paznicii de vînătoare 
și paznicii silvici din Tazlău au 
organizat, cu sprijinul miliției 
locale, o acțiune de depistare a 
braconierilor aduși 
pe rînd 
21 Bc2 021. 
întinsă cu 
indivizi : 
Mircea C.
Gînguță din comuna Zemeș, ju
dețul Bacău, precum și Panaite 
Spătaru din Tazlău de Sus. Al 
cincilea, Nicolae Popa, s-a îm
potrivit somației cu focuri de 
armă. Urmărirea și arestarea 
acestuia intră în competența 
miliției județene.

raza

în pădure, 
cu autocamionul 

Și astfel, în cursa 
abilitate, au căzut 4 
Gheorghe Spătaru, 

Spătaru și Nicolae

Cale lungă

Nu o dată Ministerul Transpor
turilor ripostează — și pe drept 
— la întirzierile exagerate ale 
unor întreprinderi, in descărca
rea vagoanelor — fapt ce duce 
la imobilizarea multor mijloace 
de transport. Ce ne facem însă 
atunci cind însuși C.F.R.-ul reu
șește performanta de a-și rătăci 
propriile vagoane ? Bunăoară, 

x vagonul nr. 405 361. Expediat, a- 
cum un an, cu o încărcătură de 
5?. tone de pirită combinatului 
chimic din Tirnăveni, a primit 
cale liberă și... dus a fost ! După 
10 luni de hoinăreală, nu ajun
sese încă la destinație. Abia de 
curînd — și numai ca urmare a 
acționării cărăușului, la Arbitra
jul de stat — s-a dat de urma 
sa Rătăcea pe undeva prin a- 
propiere, numai in stație la Tîr
năveni nu reușea să intre. A- 
vînd în vedere acest caz (și cîte 
altele) opinăm pentru schimba
rea grabnică a macazului. Pe o- 
colite spus, e bine s-o ia... de-a 
dreptul cu măsurile.

Rubrică redactată
Stefan ZIDAR1ȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

cu

La concursul de mîtne, Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport atribuie, în număr nelimi
tat, apartamente cu 3 camere — 
confort de gradul I și diferența 
în numerar pînă la 100 000 de 
lei; apartamente cu 2 camere — 
confort de gradul I și diferența în 
numerar pînă la 75 000 de lei; 
autoturisme „Dacia 1100“ și 
,,Skoda 1000 M.B,“ și alte premii.

Azi este ultima zi pentru pro
curarea biletelor. Cele mai mari 
șanse de cîștig au biletele cu 
seria N de 30 de lei.

<
■ B

&

răspundere.
Mcmole CORCACI
corespondentul „Scînteii*

® ® ® o o
(Urmare din pag. I)

aceste curse clandestine, se 
concretizează într-un pre
judiciu de 160 000 de lei.

Cum de au putut avea 
loc „secvențe" ca aceea din 
„filmul" rulat de noi mai 
înainte ? Ni s-a 
că depozitul era 
de șefii lui, care 
plină încredere 
nar (!). Paza își făcea dato
ria așa cum s-a văzut. De 
pe acest șantier, aflat nu 
undeva, în locuri pustii, 
prin coclauri, ci în plin o- 
raș, se fura ca dintr-o casă 
părăsită ca la drumul mare, 
fără ca nimeni, nici paza 
(plătită pentru a... păzi), 
nici șefii (plătiți pentru... a 
controla) să se sinchisească.

într-o sesizare către con
ducerea întreprinderii nr. 
8, Procuratura municipiului 
București amintește princi
palele cauze care au gene
rat infracțiunea și care pot 
în continuare facilita sus
tragerile din avutul obștesc, 
în primui rînd, se 
nește despre slabul, 
inexistentul control 
lor răspunzători 
păstrarea intactă a averii 
șantierului (într-o perioa
dă de 9 luni nu s-au făcut 
nici un fel de verificări 
sau controale la depozitul 
„Farado". Notăm că nu este 
vorba de inventare globale, 
ci de obișnuitele și necesa
rele verificări periodice 
prin sondaj de care, pare-se 
conducerea întreprinderii 
amintite nici n-a auzit) Iată 
doar o mostră de nepăsare: 
șoferii care au participat Ia 
furt au făcut curse clandes
tine în valoare de 40 000 lei, 
adică au parcurs cu mași
nile încărcate cîteva mii de 
kilometri Nu s-a putut oare 
observa inutilitatea unor a- 
semenea curse ? Nimeni nu 
s-a întrebat ce transportă 
camioanele 7

confirmat 
rar vizitat 
aveau de- 
în gestio-

pome- 
cvasi- 
al ce- 
pentru

ț-

Răspunsul la această în
trebare ni-1 dă faptul că 
oamenii investiți cu răs
punderea de a se ocupa 
de îndrumarea directă, la 
obiectivele de lucru, a 
muncii practice au vizitat 
șantierul, într-un an întreg, 
numai de trei-patru ori I 
Ne dăm astfel și mai lim
pede seama de ce condiții 
prielnice pentru desfășura
rea activității lor au bene
ficiat hoții.

zit. Ușor, prea ușor, ma
teriale încărcate în zeci de 
mașini, materiale care va
lorează peste o sută de 
mii de lei, au fost vîn- 
dute, deoarece ușor s-au 
găsit și cliențfi : 19 cetă
țeni particulari, care au 
cumpărat materialele fără 
să-și pună nici o proble
mă, de parcă le-ar fi achi
ziționat de la magazin. Nu 
e nici o exagerare în afir
mația că vina amatorilor

nescu ți care se lăuda a 
fi om cu relații și „foarte 
dornic de a o ajuta". Iată 
ce declară „contractanta" 
pentru a justifica > această 
„înțelegere de afaceri" cu 
un individ dovedit apoi 
hoț notoriu :

— Mi s-a părut că Io
nescu ia materialele și oa
menii de pe un șantier, 
dar nu era treaba mea, 
că doar eu am încheiat cu 
el acte în regulă...

dupâcredere în mine", 
cum declară Gh. Ionescu), 
nici pe beneficiar, Combi
natul de industrie locală 
„Progresul“-Ploiești. Era 
oare atît de greu de ob
servat că lucrurile pe șan
tier erau întîrziate față 
de plan cu 6—7 luni 7

Avînd deci asigurate 
„condiții optime", Gh. Io
nescu ridică în cîteva săp- 
tămîni o casă Măriei Belu 
cu materialele și oamenii

Case care circula
a miezul nopții

în altă ordine de idei, se 
cuvine subliniată ușurința 
cu care sînt angajați în pos
turi oameni certați cu cins
tea și cu legea. Atît condu
cătorul șantierului, cît și 
șefii lui Ion Albu de la 
serviciul de aprovizionare, 
au înregistrat furturile a- 
cestuia drept „o mare sur
priză". Adică —.spun ei — 
cine s-ar fi așteptat ca 
omul lor de încredere să 
fie, dragă doamne, hoț 1 
Surpriza a trecut cu timpul 
dar ce se întîmplă cu pagu
ba ? Vor participa Ia aco
perirea daunelor aduse șan
tierului toți cei care, neîn- 
deplinindu-și datoria, au în
lesnit. de fapt, matrapazlâ
curile lui Ion Albu și ale 
comparșilor săi ?

Printre „eroii" acestei 
„pelicule" se numără, de
sigur, și beneficiarii mate
rialelor sustrase din depo-

de materiale „de ocazie" — 
oameni care nu se întrea
bă pe ce cale și le-a pro
curat „binevoitorul" vînză- 
tor — este la fel de mare 
ca a hoțului- însuși. Cum
părătorul se transformă, cu 
sau fără voie, într-un com
plice care favorizează ile
galitatea 
rează 1

într-o 
se află, 
Belu, învățătoare din Plo
iești, care a încheiat un 
„contract" în valoare de 
cîteva zeci de mii de lei 
cu un „antreprenor" ce se 
obligase să-i pună la dis
poziție materiale și lucră
tori pentru construirea 
unei case. Maria Belu nu 
s-a întrebat cît de lega] 
este ceea ce face, nu știa 
măcar prea bine cine-i 
omul care în fața ei se 
pretindea „arhitectul" lo-

și o prolife-
astfej de 
bunăoară.

situație 
Maria

în realitate „arhitectul" 
Ionescu era maistru pe un 
șantier al Trustului de 
construcții-montaj Prahova, 
unde, chipurile, construia 
hale pentru combinatul de 
industrie locală „Progresul"- 
Ploiești Om cu trecut du
bios (mai suferise o con
damnare pentru fals în acte 
publice), în loc să se ocu
pe de treburile șantierului, 
făcea și desfăcea tot felul 
de afaceri : lua lucrări 
particulare în antrepriză, 
folosind salariații din sub
ordine, pe care îi învoia 
apoi pentru propriile lor 
combinații Această hara
babură, care sărea in ochi, 
nu a neliniștit nici condu
cerea TC.M. Prahova, nici 
pe șeful de lot Panait 
Davidescu, conducătorul di
rect al lui Ionescu (...„care 
trecea cu viteza automobi
lului pe șantier ți avea în-

șantierului unde era șef. 
Asociații săi la afacere, 
zidarul N Săftoi, Ion Va- 
sile, C. Manolache sînt 
pontați „prezenți" pe șan
tier, iar șoferului Andrei 
Nicolae, care-i transportă 
materialele, i se confirmă, 
pe foaia de parcurs, curse 
nefăcute și este răsplătit 
„cum se cuvine". Gh. Io
nescu declară cu cinism : 
„Aveam toate posibilitățile 
să acționez în voie. O par
te din materialele luate de 
mine zăceau pe șantier și 
nici măcar nu erau trecute 
în evidență, așa că nimeni 
n-avea cum să știe că le-am 
folosit..."

Ce spun conducătorii 
trustului ploieștean despre 
aceste fapte? Directorul 
N. Iorga amintea ca o 
scuză că „există un speci
fic al activității de con
strucții, care îngreunează

paza șantierului (!) și care 
nu dă posibilitate, datorită 
largii răspîridiri a mate
rialelor, să se execute ve
rificări operative ale stocu
rilor". Oare de acest „spe
cific" ține faptul că, timp 
de 10 zile, o echipă de 
zidari a lipsit în întregi
me de pe șantier, fiind în 
tot acest răstimp pontată, 
fără să se observe ?

Mărturisim că n-am în
țeles în ce constă „speci
ficul" despre care pome
nea directorul T.C.M. Plo
iești „Specifică" este aici 
doar superficialitatea, co
moditatea. lipsa de control. 
Specificul real al activită
ții de construcții constă în 
munca organizată, sîrguin- 
cioasă a celor ce lucrează 
pe șantiere.

Iată că neverosimilul 
întlmplării sugerate la în
ceputul acestor rînduri — 
neverosimil favorizat de 
nepăsarea cuibărită în ac
tivitatea unor conduceri de 
șantiere — poate căpăta 
cele mai reale aspecte cu 
putință Căci ce sînt oare 
toate aceste case particu
lare ridicate din materia
lele statului — materiale 
destinate înălțării 
obiective industriale 
social-culturale - 
case furate? Furate
lui și totodată mie, ție, 
lui, tuturor acelora care au 
dreptOl legal și își așteap
tă, onest, rîndul să se mute 
în apartamentele ce li se 
cuvin I

întărirea controlului acti
vității de pe șantiere, sim
țul de răspundere în an
gajarea personalului ce 
gestionează bunuri mate
riale, o pază eficientă care 
să nu doarmă în post, o 
riguroasă urmărire a ac
tivității fiecărui construc
tor de către maiștrii și șe
fii de șantier, verificări 
detaliate și exigente ale de
pozitelor și gestiunilor — 
iată tot atîtea mijloace 
care pot împiedica fenome
nul „caselor furate".

unor 
sau 

decît 
statu-
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La uzina „Armătura** din Cluj

CTEL I ACȚIUNI VIGUROASE
VALORIFICAREA

REZERVELOR INT
Complexitatea fenome

nelor economice legate de 
îndeplinirea planului, rapi
dele mutații care au loo 
în cerințele beneficiarilor, 
competitivitatea crescîndă 
a produselor — toate aces
tea impun o dinamizare a 
întregii activități producti
ve, un proces de continuă 
reconsiderare și fructificare 
a rezervelor interne, intro
ducerea celor mai valo
roase idei și inițiative in 
circuitul organizării știin
țifice a producției. Aceasta 
este și perspectiva din care 
colectivul uzinei noastre s-a 
angajat să asigure — în a- 
cest an — ridicarea gradu
lui de economicitate, a ni
velului calitativ al întregii 
activități a uzinei.

Din inițiativa comitetu
lui de partid, a comitetu
lui de direcție al uzinei, 
întregul proces de fabri
cație. fiecare sector și sec- 

fost supus unui exa- 
riguros și critic. S-a 
it procesul tehnolo- 
e la cele mai mărunte 
;ii pînă la fazele sale 

- mai complicate, ac- 
'ndu-se în mod deo- 
asupra problemei a- 
rii unei. —*»-■— 
onări a 
5-a efectuat 
! internă 
„scoaterea la lumină' 
lidarea locurilor 

ca și printr-o judi- 
încărcare a fiecărei 

i, a fiecărui agregat 
;ilaj | s-au creat eon- 
jropice folosirii cît 
omplete a capacită- 

de producție; s-a 
ft îndeaproape ren- 
area fiecărui produs 
za îmbunătățirii teh- 
llor de fabricație și 
melor de consum, și, 
cșit, s-a declanșat o 
ză hotărîtă împotri- 
jutului și risipei de 
tel Perseverența cu 

specialiștii uzinei 
8 au urmărit tnfăp- 

acestor obiective 
permis ca, în scurt 
să depistăm canale- 
entabile de orice na- 
i, totodată, să ale- 
năsurile cele mai 
te pentru inchide- 

■ ■ și amplificarea re- 
lor valoroase. Tn 
de muncă și secții, 

iltădată se ridfcau 
ne serioase ce gre- 
upra rezultatelor de 
>lu ale intreprinde- 
u descoperit însem- 
ezerve potențiale de 
3 calitativă și can- 

a producției.
C 5 depistate și valori

ficate aceste resurse, rea
lizarea exemplară a planu
lui de producție la toți indi
ca toi ii a devenit un fapt 
obișnuit pentru noi. Acum, 
după 10 luni, consemnăm o 
semnificativă depășire la 
producția globală și mar
fă cu 5,2 la sută, la produc
ția marfă vîndută și în
casată cu 3.6 la sută, la pro
ductivitatea muncii cu 2 
la sută. Concomitent, pla
nul la beneficii a fost în
deplinit în proporție de 
106,5 la sută, reușindu-se 
ca încă de la începutul a- 
cestui trimestru. planul 
anual de expert să fie rea-

continue 
utilaje- 

o reorga- 
radicală, 

în-

• Producția globală, producția marfă 
vîndufă și încasată, productivitatea
muncii
@ Beneficii peste plan

fon- 
inte-

con

Uzat. Mal mult, o parte 
din contractele încheiate au 
fost substanțial devansate 
și. în luna octombrie, uzina 
a putut livra suplimentar 
beneficiarilor externi 90 de 
tone de armături din 
tă pentru instalații 
noare.

Cum s-a acționat
creț 7 Aminteam că s-a ho- 
tărit să asigurăm o con- • 
tinuă funcționare utilaje
lor. In urma analizei efec
tuate de specialiștii noș
tri, a apărut necesitatea 
urmăririi îndeaproape a 
gradului de încărcare a 
mașinilor în vederea creș
terii indicelui lor de utili
zare. S-a înființat un 
„centru de control'*. în fond 
un dispecerat al întregii 
activități, care șl-a con
centrat atenția mai ales 
asupra secțiilor de turnă
torie și de prelucrări me
canice. Zilnic, stadiul rea
lizărilor programului de 
producție a fost supus a- 
nalizei șefilor de secții. 
Schimbul de păreri, ob
servațiile utile au deter
minat ca în scurt timp 
procesul de fabricație să se 
desfășoare fără „goluri", 
iar timpul consumat, cu re
glarea mașinilor-agregai a 
scăzut, considerabil, ajun- 
gînd la jumătate în raport 
cu anii precedenți.

în programarea și 
pravegherea celor 
secții n-a fost omis 
un amănunt. Spiritul
prevedere al specialiștilor 
a trecut cel mai greu e- 
xamen. Stagnările provo
cate de întreruperea și de
reglarea utilajelor au fost 
preîntîmpinate prin respec
tarea strictă a graficelor de 
reparații, prin întărirea ce
lor două echipe de repara
ții cu muncitori cu expe
riență din alte, secții. A- 
ceste îmbunătățiri tehni
ce și tehnologice au creat 
tm cadru adecvat de cer
cetare practică specialiști
lor din serviciile funcțio
nale și de concepție. Dînd 
dovadă de multă inițiativă 
și operativitate, el au so
luționat probleme delica
te, cum sînt cele legate de 
încărcarea echilibrată și 
constantă a tuturor, mași
nilor și instalațiilor.

Iată și o altă acțiune 
deosebit de eficientă care 
tn 
ta 
de

u- 
erau

su- 
douâ 

nici 
de

scurt timp a dus atît 
majorarea producției 

piese turnate pentru

fabricația proprie și pen
tru întreprinderile cu care 
colaborăm, cît și la menți
nerea în permanentă sta
re de funcțiune a insta
lațiilor. Cuptoarele cu in
ducție de topit din secția 
turnătorie constituiau așa- 
numita „secție îngustă". 
Creuzetele acestor 
toare. confecționate 
material refractar, se 
preciau rapid datorită 
zurii fizice la care
supuse. Prin perfecționarea 
rețetei de fabricație a a- 
cestor creuzete, combina
tă cu metoda reparării lor 
operative în interior, s-a 
ajuns la dublarea și tri
plarea duratei de funcțio
nare chiar față de pres
cripțiile furnizorului cup
toarelor. Acest procedeu 
ne-a permis să obținem 
și o însemnată economie de 
material refractar.

Roadele inițiativei 
competenței s-au tnani- 

. testat și în alte direcții.
Mă opresc, de pildă, asu
pra rentabilizării produse
lor fabricate în uzină, care 
a constituit punctul de ple
care a4 unui număr impor
tant de studii și acțiuni, 
susținute eficient de specia
liștii serviciului de organi
zare științifică a nroducției 
și a muncii Se știe că 
reperele confecționate din 
fontă maleabilă sînt supe
rioare calitativ ca sigu
ranță și durată de fo
losire. acelorași repere din 
fontă cenușie. Fără să stăm 
prea mult pe gînduri s-a 
trecut la însușirea rapidă a 
tehnologiei de turnare și 
uzmare a reperelor din
fontă maleabilă. Rezulta
tul ? Peste jumătate din
producția acestui an are la 
bază această materie pri
mă, iar in prezent asimi
lăm încă 22 de tipodi- 
mensiuni, astfel ca în anul 
1970 toate piesele cu pon
dere în fabricația uzinei 
să fie realizate din a- 
ceastă fontă. Pe lîngă a- 
vantajele \iduse benefici
arilor noștri, asimilarea a- 
cestor produse a permis 
uzinei să înregistreze e- 
conomi! însemnate, 
sumul de materiale 
dueîndu-se cu 15-20 
sută.

Ofensiva pentru 
ma economicitate a 
vitățîi 
nu s-a 
tiliniu.

ți

maxi- 
acti- 

noastre productive 
desfășurat lin, rec- 

A tost nevoie de o

„U. T. A." - reprezentantă 
a textilelor moderne

Anul acesta, colectivul uzinelor 
textile „30 Decembrie" din Arad a 
sărbătorit cea de-a 60-a aniversare 
a înființării întreprinderii. O aniver
sare sub semnul înaltelor exigențe 
pentru calitatea produselor sale, 
pentru realizarea unor articole cu as
pect estetic cît mai atrăgător, într-o 
iargă varietate de sortimente. Acesta 
este de fapt și obiectivul principal 
urmărit de textiliștii -de la U.T.A, •. 
satisfacerea pe deplin a cerințelor și 
pretențiilor consumatorilor interni și 
externi.

Anul acesta, 55 la sută din pro
ducția uzinei este livrată la export, 
în aproape 20 de țări ale lumii. în 
nomenclatorul ei de produse intră 
35 de articole. Anual se creează aici 
peste 200 de noi desene, în sute de 
poziții, folosind o bogată paletă co- 
ioristică inspirată din tendințele 
mondiale ale modei si îmbinată ar
monios cu preferințele tradiționale 
ale consumatorilor. Imprimeurile din 
bumbac și din celofibră, cu un înalt 
grad de finisare cu ajutorul unor 
tehnologii moderne ce le conferă 
neșifonabilitate, damasturile, albe 
sau colorate, catifeaua uni sau im
primată, țesăturile frottier pentru 
prosoape si halate, articolele în ca
rouri — toate într-o gamă variată de 
desene și îmbinări armonioase de

culori — iată cîteva din sortimente
le fabricate în uzina textilă arădea
nă și apreciate în țară ca si peste 
hotare.

Uzina a obținut în actua
lul cincinal rezultate demne de 
consemnat în creșterea produc
ției, în sporirea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost, ca 
și în îmbunătățirea calității produse
lor. Productivitatea muncii, de e- 
xemplu, a crescut în acest an cu 30 
la sută față de anul 1965. Rezultate 
remarcabile au fost obținute și în 
domeniu) utilizării intensive a capa
cităților de producție. Activitatea sa 
financiară cunoaște, de asemenea, o 
îmbunătățire ascendentă, ce se reflec
tă în indicatorii sintetici calitativi i 
rentabilitatea a ajuns în 1969 la 6,31 
la sută, iar acumulările de peste 210 
milioane lei, vărsate la buget, amor
tizează întreaga valoare a mijloace
lor fixe într-un an și jumătate.

Aplicarea celor mai avansate teh
nologii, ca și continua perfecționare 
a procesului de fabricație vor con
tribui $i mai mult la dezvoltarea pro
ducției de țesături de calitate supe
rioară In anii viitorului cincinal, 
întreprinderea va beneficia de fon
duri importante de investiții, în ve
derea extinderii capacității de pro
ducție existente.

anumită perioadă de acomo
dare, de tact și răbdare în 
munca cu oamenii. Am 
luat decizia ca zilnic 
fie analizate operativ, 
prezența 
sau a altui 
comitetul de direcție, cau
zele care 
buturile sau 
ne de risipă. La aceste a- 
nalize am invitat și mun
citorii care depășesc media ■ 
rebutului pe uzină, cit și 
controlorii pe faze. Con
fruntate astfel, opiniile și 
exigențele au permis cre
area unui climat de înaltă 
responsabilitate, fapt care 
ne-a ușurat simțitor mun
ca în aplicarea măsurilor 
tuate în toate comparti
mentele. inclusiv în dome
niul recuperării pagubelor 
Dacă în anul 1968, procen
tajul de rebut era de 4,2 
la sută, acum el a scăzut 
sub 3.2 la sută, în 
ce la piesele 
maleabilă s-a 
mult de două

Șirul acestor ..._______
bite, care au marcat ridi- 
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Încercare de a defini cauzele și răspunderile pentru 
întîrzierea lucrărilor pe unele șantierecrete ce stau în viitor 

fața întregului colectiv.
Vorbind de perspectiva 

mai apropiată a îndeplinirii 
exemplare a planului pe a- 
cest an și pe anul 1970, de 
posibilitățile de dezvoltare 
a uzinei prin autoutilare. 
mică mecanizare și lucrări 
de investiții, din dezbaterile 
aprinse, din schimbul de 
păreri s-a desprins cu preg
nanță că mai există încă 
numeroase rezerve care aș
teaptă să fie valorificate.

La adunarea generală a 
salariaților a fost aprobat 
un vast plan de măsuri, Ia 
a cărui aplicare s-a trecut 
Imediat. Dintre ele, amin
tesc continua preocupare 
pentru îmbunătățirea ran
damentului utilajelor teh
nologice, mecanizarea
transportului Intern, cît și 
creșterea productivității 
muncii și a răspunderii 
pentru calitatea produselor.

Continuind și în viitor 
Să perseverăm în aplica
rea hotărîrilor luate, sîn- 
tem convinși că vom reu
și să traducem în fapt 
hotăririle Congresului al 
X-lea și că în scurt timp 
capacitatea și posibilită
țile de producție actuale 
vor fi dublate. Credem că 
experiența acumulată pînă 
acum. în această vastă ac
țiune de valorificare su
perioară a resurselor in
terne ale uzinei noastre, 
constituie o bază solidă 
de plecare pentru a realiza 
sarcini mult sporite tn vii
tor Mai avem multe lu
cruri de făcut, de pus 
la punct Inițiativa și com
petența dublate de înaltul 
spirit de responsabilitate 
al colectivului nostru, sînt 
dovezi incontestabile ale 
hotărîrit noastre de a ne 
mobiliza mai departe efor
turile într-o 
conomică tot mai eficientă.

timp de funcționare (In două schimburi) planificat In 
trimestrul 111 pe diferite mașini și utilaje s-a consumat 
efectiv numai 60 la sută la buldozere, 68 la sută la scre- 
pere, 72 la sută la săpătoare de șanțuri și 75 la sută 
la excavatoare. Dar nu este nici singurul și nici cel mai e- 
locvent exemplu. La IMTL1F Timișoara și Craiova, 
screperele și excavatoarele funcționează între 33 și 54 la 
sută din fondul de timp planificat șt exemple de Irosirea 
unor mari capacități de producție pot fi date incă multe. 
Numărul mare de ore-staționare a acestor mașini și 
utilaje se datorește deselor defecțiuni și reparațiilor 
de slabă calitate executate de unități, lipsei piese
lor de schimb, ca și neutilizării lor în două schimburi. 

Aceleași probleme se ridică și în legătură cu folosi
rea mijloacelor de transport din dotația întreprinde
rilor de mecanizare. Camioanele basculante, autoplat- 
formele nu sînt utilizate decît în proporție de 60—70 
la sută.

Foarte multe tntîrzieri tn executarea lucrărilor 
pe șantierele de irigații se datoresc slabei organizări a 
muncii, determinată în primul rînd de lipsa specialiștilor 
cu pregătire superioară, care să asigure o asistență teh
nică la nivelul impus de amploarea și dificultatea acestor 
lucrări „Din acest punct de vedere - ne arată Mihail 
Panait, inginer șef la TCIF-Craiova — pe șantierul Cala- 
fat-Băilești, nici un lot nu dispune de cadre cu pre
gătire superioară. Ca urmare, lucrările sînt conduse de 
tehnicieni sau chiar de muncitori calificați".

Această situație se datorește fluctuației cadrelor de 
specialiști repartizați trustului. In 1968, 14 din cei 15 
ingineri trimiși pe șantierul Calafat-Băilești au ple
cat numai după 3—4 luni Și în acest an, din cele 15 
cadre repartizate aici s-a prezentat numai unul. Pe șan
tierele Basarabi, Galeșu, Poarta Albă, Mircea Vodă și 
Saligny — Versanți din sistemul Carasu, la ora actuală 
se înregistrează un deficit de peste 20 de specialiști, fapt 
pentru care multe sectoare grele de activitate sînt con
duse și îndrumate de maiștri și tehnicieni școlarizați 
recent Nu avem specialiști în irigații ? Este adevărat că 
nu sînt prea mulți, dar ș* ce» care există nu lucrează di
rect pe șantiere ci mai mult în birouri. Astfel, în timp 
ce pe șantierele sistemului Carasu este lipsă de spe
cialiști cu pregătire superioară, mare parte din cei 133 
ingineri ai TCIF Constanța lucrează în cadrul cen
tralei „Aceasta, deoarece o treime sînt fără stagiu — 
ne explică tov. ing. Constantin Săraru, director general 
al trustului — și nu au o experiență corespunzătoare". 
Ne întrebăm însă unde poate fi dobîndită această ex
periență mai mult tiecît direct în mijlocul producției 7 • 
Da altfel și la alte Instituții ca la IMTLIF-uri și 
oficiile județene de fond funciar, gospodărirea apelor și 
îmbunătățiri funciare, sînt imobilizați mulți specialiști 
din domeniul irigațiilor. Noile sisteme de irigații, care 
se amenajează acum, sînt lucrări de mare complexi
tate. Executarea lor reclamă prezența activă pe teren 
a specialistului care să asigure asistența tehnică ne
cesară Departamentul îmbunătățirilor funciare și gos
podăririi apelor trebuie să la măsuri pentru a asigura 
pe toate șantierele numărul necesar de specialiști cu 
înaltă calificare, care să răspundă de calitatea lucrărilor 
și de respectarea termenelor de dare în exploatare.

Lucrările au rămas în urmă și datorită deselor schim
bări de soluții tehnice, a metodei și a tipului de ame
najare Pe șantierul Calafat-Băilești, bunăoară, după ce 
s-au amenajat aproape în întregime 250 ha prin siste
mul conductelor îngropate la solicitarea beneficiarului 
— I.A.S. Calafat — terenul a fost reamenajat pentru iri
garea prin brazde. în această situație sînt și multe coo
perative agricole din cadrul aceluiași sistem care soli
cită acum amenajarea prin conducte sub presiune deși 
suprafețele lor sînt gata amenajate prin canale și jghea
buri. La cooperativa agricolă Dragalina din sistemul 
Gălățui-Călărași s-au reîntocmit documentații pentru 815 
ha unde apa să fie condusă prin conducte în loc de ca
nale deschise cum fusese proiectul inițial Ce înseamnă 
aceasta 7 în primul rînd îngroparea unui uriaș volum 
de lucrări deja efectuat, necesitatea întocmirii de noi 
documentații, renunțarea la multe utilaje și materiale 
de construcție pentru care industria și-a creat linii teh
nologice de producție speciale și solicitarea altora nepla
nificate, și în final cheltuieli suplimentare ce conduc la 
mărirea investiției specifice.

Rămînerea In urmă a lucrărilor de amenajări pentru 
irigații se datorește și lipsei utilajelor tehnologice 1 
pompe, electropompe, poduri rulante, instalații de auto
matizare și sincronizare și echipament mobil de as- 
persiune. Dar această problemă va constitui obiectul 
unui alt articol. Puținele zile care au mai rămas din 
acest an trebuie folosite din plin pentru recuperarea 
rămînerii în urmă la lucrările de amenajări pentru 
irigații.

mal rămas un an șl două luni din acest cincinal, 
timp în care trebuie să se amenajeze pentru irigații 
o importantă suprafață, pentru a se ajunge la ni
velul prevederilor stabilite de către cel de-al IX-lea 
Congies al P.C.R., adică 400 000 ha în sisteme centrale 
și 360 000 ha în amenajări locale Ce s-a realizat pînă în 
prezent 7 In Sisteme mari au fost amenajate 150 000 ha, 
iar în cele cu resurse locale — 302 300 ha. Deci, în afară 
de sarcinile pentru anul' acesta, rămîn pentru anul 
1970 de amenajat, în total, peste 210 000 ha.

Cu puțin timp înaintea termenului stabilit de dare 
în funcțiune a capacităților din anul acesta (30 noiem
brie), stadiul lucrărilor este necorespunzător. Din cele 
82 000 ha planificate a se amenaja anul acesta în mari 
sisteme de irigații s-au dat în exploatare numai 13 000. 
Există pericolul repetării situației de anul trecut, cînd 
50 000 ha neterminate au fost amînate ca termen de dare 
în exploatare pentru începutul lui 1969.

La Ministerul Agriculturii și Silviculturii se afirmă că, 
pînă la sfîrșitul anului, se vor termina încă 55 000 ha. iar 
restul de 17 000 ha se preconizează a se termina în pri
măvara anului viitor.

Cele mai mari restanțe se înregistrează pe șantierul 
Pietroiu-Ștefan cel Mare unde din 21 600 ha planificate 
ca să intre în funcțiune anul acesta au fost amenajate 
doar 8 200 ha. De asemenea, în sistemele Basarabi și 
Galeșu din Valea Carasu din 60 000 ha se vor termina 
doar 50 000, iar la Gălățui-Călărași 1300 ha nu vor in
tra în funcțiune la termen. Evident, ritmul de amena
jare nu este cel dorit. Restanțele care deja se profilează 
sînt de natură să creeze serioase greutăți în realizarea 
sarcinilor pe anul viitor. Cum se explică această situa
ție 7 Noile amenajări n-au putut fi date în exploatare 
la timp deoarece a întîrziat construcția și echiparea 
stațiilor de pompare ca și executarea volumului de te- 
rasamente planificat. Tov ing. Ștefan Godeanu, director 
genera) al Centralei de lucrări pentru îmbunătățiri fun
ciare, susține însă că întîrzieriie s-ar datora unor fac
tori obiectivi. Condițiile grele de lucru au făcut ca în 
primul trimestru al anului să nu poată fi realizate lu
crări în valoare de peste 100 milioane lei investiții

O analiză mai amănunțită situează însă pe primul plan 
alte cauze. Una dintre acestea se referă la folosirea in
completă și nejudicioasă, în multe locuri, a mașinilor 
și utilajelor din dotarea întreprinderilor, de mecanizare 
și transporturi a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
(IMTL1F). Pe ansamblul rețelei acestor întreprinderi, 
din sarcinile de lucru planificate în trimestrul Ill pe 
diferite grupuri de mașini s-a realizat doar 89 la sută 
la excavatoare, 67 la sută la screpere, 75 la sută la săpă
toarele de șanțuri. în ciuda acestor fapte, sînt conducă
tori ai unor trusturi care susțin că dotarea tehnică a 
șantierelor nu este suficientă pentru volumul mare de 
lucrări ce trebuie executate. Aceasta susține, de pildă, 
tovarășul Aurel Vladu, inginer șef la Trustul de cons
trucții pentru îmbunătățiri funciare nr 3 București, care 
deservește șantierele Gălățui-Călărași și Pietroiu-Ștefan 
cel Mare Faptele arată însă cu totul altceva : fondul de

Ing Vasile LAZAR 
directorul uzinei 
.Armătura" Cluj

activitate e-

Secfio filatură, cu o capacitate do 3 000 tone fire pieptănate pe an, de la fabrica de stofe „Argeșana" din 
Pitești foto : Gh. Vințilă

carea t ____
prinderii noastre 
linie ascendentă ar 
fi continuat. Mă 
aici. Vreau în schimb să 
relev și citeva dintre pers
pectivele și sarcinile con-

(Urmare <lin pag. I)

ansamblu, activitatea uzinei bucureș- 
tene este rentabilă Pe sortimente 
însă, mai puțin In semestru) 1/1969, 
ea a avut, la un șir dintre ele, pier
deri, însumînd 5 milioane lei, iar în 
trimestrul II! situația nt> s-a schimbat 
în bine, in măsura așteptată Cauze ? 
Mai întîi, m-realizările din trimes
tru) i : îndeplinirea planului de pro
ducție tn proporție de numai 85 ia 
sută, depășirea prețului de cost cu 
peste 6 milioane lei. Apoi, datorită 
unor defecțiuni din afara uzinei, care, 
cu sprijinul mai activ al forului de 
resort puteau fi înlăturate

Investigațiile efectuate ia fața lo
cului, precum și discuțiile purtate cu 
tov ing Stelian Navrea, directorul 
uzineij și Șerban Mihăilescu, șeful 
serviciului plan, au scos la iveală 
unele din cauzele acestei stări de lu
cruri. tn primul rînd. nu s-a întocmi» 
din timp un plan de măsuri energice, 
concrete pentru rentabilizarea fiecă
rui produs Abia spre sfîrșitul lunii 
mai, după un control efectuat de or
ganele băncii, s-a elaborat un aseme
nea plan, dar foarte general Deci, 
acțiunea de lichidare a pierderilor 
planificate s-a desfășurat, mult timp, 
la întîmplare. In plus, nu s-a acordat 
atenria cuvenită folosirii cît mai pro
ductive a mașinilor și 'Utilajelor Tn 
medie, indicele de utilizare a aces
tora s-a situat doar la 65—70 la sută. 
Lipsa materiei prime, a comenzilor, a 
contractelor, uneori a muncitorilor, 
ca și întreruperile ocazionale au fă
cut ca o serie de mașini din secția 
lacuri șl vopsele să st.ea ore și zile 
întregi nefolosite Uzina a înt.împinat 
greutăți si datorită flu-tnațiel mun
citorilor

Să vedem în ce constă intervenția 
ministerului de resort pentru înlătu
rarea acestei situații Ministerul a 
inclus în planul de producție al 
uzinei 46 «ortirnente de vopsele pe

bază de ulei, destinate fondului pie
ței. Cum uzina nu era și nu este 
profilată pe asemenea produse, con
sumurile specifice au fost serios de
pășite Implicit, au crescut și pierde
rile Fabricarea acestor sortimente 
s-a sistat, însă, abia în trimestrul II, 
produsele respective fiind re- 
cedate unității care le realizase și 
în 1968, dar cu... beneficii. Cui ser
vesc oare asemenea „rocade" riscan
te și total nefondate științific? Cui 
servește practica ministerului de a

bilă — sâ fie deficitară la unele sor
timente.

Am întrebat pe directorul uzinei i 
Ce măsuri preconizați pentru lichi
darea pierderilor și cînd se vor ob
ține rezultate satisfăcătoare în a- 
ceastă privință 7

— Situația, într-adevăr nesatisfă
cătoare din trimestrul I — ne-a spus 
directorul uzinei — a fost substan
țial îmbunătățită tn trimestru! II. 
Au fost recuperate depășirile la pre
țul de cost, nerealizările de plan.

DE CELULOZA ȘI HIRTIE DIN 
DEJ

întreprindere nerentabilă, ani de-a 
rîndul, combinatul din Dej a înre
gistrat pierderi de multe milioane de 
lei. Chiar in acest an, bunăoară, in 
condițiile unei planificări de benefi
cii, bilanțul încheiat la sfîrșitul ce
lor două trimestre a consemnat o 
pierdere destul de însemnată. Func
ționarea defectuoasă a instalațiilor, 
nerespectarea procesului tehnolo
gic în unele locuri de muncă, o

Ing. Aurel PAPADIUC
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nu nominaliza, din timp, planul pro
ducției la export, sau de a nu comu
nica conducerii uzinei la vreme pre
țurile unor materii prime ? Din a- 
ceste cauze, uzina a întocmit calcu
lați! de plan cu prețuri informative, 
care, însă, pe parcurs, s-au dovedit 
nerealiste Spre exemplu, valoarea 
materiei prime necesare fabricării 
unei tone d" lac „4300 Ez“ era 
cu 8'45 lei mai mare ca a pro
dusului finit La un sortiment similar 
— „3 603 Ez" — materia primă era, de 
asemenea, mai scumpă cu 1 297 .lei/ 
tonă In fine, tona de materie primă 
pentru diluantul „506“ costa cu 
1 596 le! mai' mult decît prețul de 
vînzare al unei tone de diluant Aces
tea sînt cauze care fac ca uzina 
.Policolor" — tn ansamblu renta-

s-au obținut chiar și beneficii supli
mentai e. Pentru rentabilizarea pro
duselor s-a preconizat un an
samblu de măsuri. Fiecărei secții 
i s-a comunicat prețul de cost pe 
produs Ulterior, serviciul plan a) 
uzinei a inițiat, sistematic, analize 
economice - depistînd astfel canale
le de risipă Am trecut, de aseme
nea. la un studi i mai larg, cu parti
ciparea unor specialiști din afară, 
pentru sectorizarea cheltuielilor pe 
fiecare loc de producție. Sperăm că 
acest studiu va contribui la rațio
nalizarea cheltuielilor pe secții și 
pe produse; pe această cale vom 
putea trece In curînd la completa 
hchidarn a pierderilor.

Notind acest punct de vedere, să 
continuăm analiza la COMBINATUL

proastă întreținere a utilajelor, opriri 
de sute și mii ore ia diverse utilaje, 
pierderea „la canal" a importante 
cantități de fibre — iată, telegrafic, 
cauzele risipei și ale nerentabilității. 
Din trimestrul II. însă, activitatea 
combinatului a început să se redre
seze. Lună de lună, beneficiile au luat 
locul pierderilor Așa deci, se poate 
Cum 7 Ne răspunde ing. Radu An- 
darache, directorul combinatului

— începînd din anul trecut, am în
tocmit un plan de măsuri și un gralic 
de rentabilizare a produsului celulo
ză, la care înregistram pierderi A- 
plicate în semestrul 11/1968. aceste 
măsuri au avut eficiență economică 
deosebită în acest an De curînd. am 
revăzut planul inițial, l-am comple
tat cu noi măsuri pentru perfecțio

narea procesului tehnologic ți mal 
buna utilizare a instalațiilor pentru 
reducerea consumului unor materiale.

Am mai reținut că problema ren
tabilizării tuturor produselor a fost 
analizată și în comitetul de partid al 
combinatului. Cu acest prilej s-a 
stabilit ca, pe lîngă precizarea sar
cinilor de plan în unități naturale pe 
secții, să se facă o defaicare și a 
cheltuielilor aferente producției : 
consumuri specifice, întreținerea și 
funcționarea utilajelor, cheltuieli ad- 
ministrativ-gospodărești Analiza a- 
cestora s-a făcut decadal, atît la ni
velul secțiilor, cît și al combinatuIuL 
La locurile hotărîtoare ale produc
ției, comuniștii au primit sarcina de 
a urmări șl a lua măsuri operative 
pentru respectarea tehnologiei de 
producție și încadrarea în plafonul 
de cheltuieli alocate. înfăptuirea a- 
cestor măsuri a permis colectivului 
combinatului să depășească treptat 
obstacolele și să încheie — pen 
tru prima oară în „istoria" sa — 
activitatea cu beneficii. In iulie s-au 
recuperat toate pierderile. înregis- 
trindu-se primele sute de mii de lei 
beneficii. Evident, e un succes — și 
realizările de pînă acum dau sigu
ranța obținerii, pînă la sfîrșitul a- 
nului. a unui beneficiu net de pesta 
șapte milioane lei.

Rezultatele bune obținute în acțiu
nea de rentabiliz.are a produselor la 
combinatul din Dej dovedesc. încă 
o dată, că pierderile planificate nu 
sînt o fatalitate. Descoperirea și fo
losirea cu chibzuință a rezervelor in
terne existente în unitățile indus
triale trebuie să ducă neîntîr- 
ziat — cum s-a subliniat și la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R - la 
rentabilizarea fiecărei ramuri de pro
ducție, a fiecărei întreprinderi și a 
fiecărui produs în parte, corespunză
tor cerințelor și intereselor dezvol
tării »xonomiel naționale.
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...Prințul vărsa șiroaie de 

lacrimi. El 
brațe un mercenar; 
ruia, de 
curgeau lacrimi din ochi. 
Ei au luptat împreună ani 
de-a rîndul împotriva for
țelor mișcării de eliberare 
și s-au întîlnit, întîmplă- 
tor, la barul hotelului în 
care locuiam noi. împreună 
cu prințul am mai stră
bătut o dată munții din 
Yemen. El a pierdut însă 
războiul — țara devenind 
Republica Arabă Yemen — 
și acum trăiește în exil. 
Mercenarul și-a găsit însă 
un nou cîmp de activitate
— războiul din Dhofar.

Acolo, în partea cea mai 
greu accesibilă a Peninsu
lei arabice, puternice de
tașamente de guerilă luptă, 
de patru ani. cu succes 
împotriva ocupației străine. 
Ei vor să ridice la luptă 
popoarele de pe litoralul 
arab al Golfului Persic și 
să pună capăt dominației 
străine, cît și dominației 
șeicilor feudali. Este vorba 
despre una din regiunile 
cele mai bogate în petrol
— așa-numita „sursă de 
energie a Europei".

— Nu se știe nimic des
pre acest război, pentru 
că Occidentul a instituit o 
cenzură totală asupra tutu
ror știrilor — ne-a decla
rat un mercenar britanic. Și 
cine se aventurează pînă Ia 
rebeli pentru a relata 
de la fața locului 7 I Pun 
rămășag pe solda mea lu
nară de 200 lire sterline că 
nici dv. nu veți cuteza să 
mergeți acolo.

El a pierdut rămășagul. 
Am cutreierat timp de 4 
săptămîni Dhofarul, săru- 
tînd sute și sute de oa
meni. Literalmente săru- 
tînd. Acesta este obiceiul 
locului. Ori de cîte ori 
mi-au ieșit tn cale bărbați 
cu pieptul dezgolit și par
tizani în uniformă, a tre
buit să le pun mîna pe 
umăr și să-i sărut pe obraz. 
Chiar în situații dintre cele 
mai primejdioase.

O dată, cînd tn apro
pierea noastră se dădea o 
bătălie, ne-am întîlnit față 
în față -cu un luptător 
înalt cît un munte. A 
trebuit să mă întind pînă 
la obrazul său. Ridicîndu- 
mă în vîrful picioarelor, 
terenul a cedat și am a- 
lunecat, căzînd de pe un 
povîrniș. Cînd m-am ridi
cat, în fața mea stătea un 
alt luptător. Și pe acesta 
a trebuit să-1 sărut înainte 
de a-mi căuta un adăpost

— Te trimite cerul (pro
babil, datorită faptului că 
venisem cu avionul) — mi-a 
spus el — și-mi arată un 
aparat portabil de radio- 
recepțle. L-am capturat de 
la englezi. Dacă apeși pe 
acest buton — și-mi arătă 
butonul — poți asculta ce 
vorbesc el.

Am încercat să-i explic 
că șîntem fncercuiți. 
zîmbet 
fața și 
oară.

— Au

strîngea
asemenea,

în 
că- 

îi * MERCENARUL

PIERDEA Șl AL DOILEA
RĂ MĂ ȘA G...

Aspecte ale luptei de eliberare din golful Aden

® „Poporul e cu noi pentru că nu-i 
ascundem adevărul"

O Mărturisirile unui fost sclav
® De ce plîngeau prințul și 

nărui lui
® Plutonul s-a aliniat pentru...

_j merce

sărut

Gordian TROELLER, Claude DEFFARGE

descoperi cel puțin de cinci 
ori pe at.ît — ne explică 
Mohammed Ahmad. Ei stau 
pitiți pe piscurile munților 
și controlează toate cără
rile pentru ca să nu vi se 
întîmple nimic. Dușmanii 
au jurat să nu vă lase să 
părăsiți în viață Dhofarul. 
Noi știm, acest lucru. După 
ei, lumea nu trebuie să 
afle ce se petrece aici.

Ce se petrece aici aflăm 
zilnic de la refugiații pe

care-I tntîlnim în timpul 
călătoriei noastre. Merce
narii aflați în solda 
monarhiștilor au Incendiat 
satele, au astupat puțu
rile cu ciment. Bărbații au 
fost pur și simplu măcelă
riți sau aruncați în închi
soarea din 
meile care 
acest lucru 
Ele descriu 
atrocitățile 
asemănătoare genocidului.

capitală. Re
ne povestesc 
nu se plîng. 
pur și simplu 

dușmanului,

— Poporul este de par
tea noastră pentru că nu-i 
ascundem adevărul — ne 
explică Mohammed Ah
mad Noi am lichidat in
strumentele puterii stăpîni- 
torilor

Șefii 
apărați 
ascund 
terea lor a fost 
pămînturile lor sînt admi
nistrate de partizani. Scla
vii lor au devenit liberi

Da, în această țară exis
tă sclavi. Sclavi adevărați, 
așa după cum se poate citi 
în cărți vechi. Sclavi care 
aparțin stăpînului lor ca 
o vacă sau un vițel.

Partizanul Salmin, 
răspunde personal de 
ritatea noastră, era 
acum trei luni sclavul unui 
latifundiar care trăiește la 
Salalah Dacă surorile sale 
se căsătoresc, 
devin 
sclavi 
împreună cu sora sa mai 
mică el a înotat o noapte 
întreagă pentru a ajunge 
la partizani și pentru a de
veni liberi. Sute de 
meni au procedat la

Partizanii vor să ne 
ducă prin întreaga 
pînă la frontieră. Ei vor ca 
să vedem cu propriii noștri 
ochi cît de mare este re
giunea pe care o contro
lează. Aceasta ar cere însă 
cel puțin trei luni. Tre
buie să ne declarăm 
țumiți cu o treime 
Dhofar. In această parte 
vestică a țării, trupele 
cenare se mențin 
în cîteva poziții 
tificate și controlează 
șeaua nordică, de la 
ginea deșertului. Cît timp 7 
N-am mai pus și-al doilea 
rămășag cu mercenarul... 
In restul țării revoluționa
rii trăiesc în totală armo
nie cu țăranii șl păstorii.

în timpul călătoriei noas
tre am întîlnit oameni ve- 
niți din toate regiunile din 
jurul Golfului Persic. Ei 
luptă aici și tot ei ne-au 
arătat că „Frontul de eli
berare a golfului" a stabi
lit contact cu toate organi
zațiile muncitorești din in
dustria petrolieră și con
trolează regiunile unde lo
cuiește o mare parte a 
populației.

coloniali și feudali, 
triburilor, plătiți și 
de colonialiști, se 
astăzi în orașe, Pu- 

frîntă,

care 
secu-
încă

copiii lor 
în mod automat 
ai stăpînului lor.

oa- 
fel.

con
tară

mul- 
din

mer- 
doar 
for- 
șo- 

mar-

a parti-

se alcă-
care a-

Un 
larg f-a acoperit 

mă sărută a doua

care
ne

oa-

cu-

căzut în capcană 
Pe unica cărare pe 
pot înainta pentru a 
înconjura s-au instalat 
menii noștri

Drept confirmare a
vintelor sale au început să 
bubuie aruncătoare grele de 
grenade și să țăcăne mi
traliere. Apoi s-a așternut 
o liniște ca după furtună 
Numai pietrele dislocate de 
noi în timpul urcușului se 
rostogoleau în vale. Sus ' 
mă așteptau 20 de parti
zani 
buiau 
clipă

■ meie.

cu trăsături fine, 
nu 

întrebat

CUBA Los diez
millones van

Cinci dimineața. Este zi de dumi
nică și întunericul plutește încă dea
supra Havanei Avenida 23, care în 
timpul zilei cunoaște cea mai intensă 
circulație, este străbătută la inter
vale rare de autobuze din tura de 
noapte. Șoferii opresc în stație, 
autobuze coboară oameni în 
nută de lucru — bluză
pantalon gen salopetă, bocanci

Din 
ți- 

Ș> 
._____  „ ... și
sombrero cu boruri largi — fiecare 
grăbindu-se să ajungă la punctul de 
întîlnire.

Mă număr, ca Invitat, prin
tre „voluntarii Havanei", în ca
zul de față lucrători din presă și ra- 
dioteleviziune, în așteptarea vehicu
lelor care urmează să ne transporte 
undeva, la sud-est de capitală, la 
unul din canaveralele care au intrat 
de pe acum în focul bătăliei pentru cele ------ 
hăr 
din ___
înseamnă „Zafra' 
participi direct la această muncă ce 
se cheamă tăiatul trestiei de zahăr, 
o muncă teribil de aspră, dar fără 
de care este încă de neconceput ob
ținerea „aurului dulce" tn liniștea 
nopții ce se apropie de sfîrșit se aud 
doar glasurile responsabililor de bri
găzi care-și adună oamenii reparti- 
zîndu-i pe grupuri, fiecare cu auto
buzul lui, cu destinația lui.

Se dă startul și coloana de mașini 
se îndreaptă spre marginea Havanei 
și în scurtă vreme intrăm pe Care- 
tera Central (șoseaua centrală). Zo
rile tropicale oferă ochiului ocazia 
de a privi larg peste verdele crud 
al pășunilor și al plantațiilor de ca
fea, peste roșul cărămiziu al pămîn- 
tulul din „Cordonul Havanei”, de a 
desluși exact toate nuanțele univer
sului vegetal. Și ce păcat că acest 
spectacol de lumină și culori durează 
doar cîteva minute i

Alunecăm pe fîșia asfaltată, traver- 
sînd cîmpuri peste care mîna omului 
și-a pus de curînd stăpînirea, con- 
vert.indu-le în grădini înfloritoare. în 
zone agricole model — cu toate ac
cesoriile pe care știința și tehnica 
modernă le pun la îndemîna agri
culturii înaintate. Un indicator arată 
drumul spre centrul zootehnic „Ros- 
safe Signet", adevărat laborator al 
îuseminării artificiale, unde, prin ex
perimentări succesive, s-a ajuns la

10 000 000 de 
Desigur una 
citite sau (

tone de 
i este să 
din auzite 
și alta este

za- 
afli 

ce 
să

I"
a

victorioși, care tre- 
și ei sărutați Tn acea 
doream să fiu o fe- 
ca Deffarge Claude, 

colega mea. care trebuia 
doar să întindă mîna. căci 
obiceiul locului nu-i îngă
duie să sărute un bărbat

Călătoria noastră a în
ceput de fapt la Aden. Pen
tru a ajunge la Dhofar tre
buia să parcurgem spre est 
o ’distanță de circa 1500 
km. Să străbatem Yemenul 
de Sud.

Trecind peste munți go
lași de culoare brun-roșie- 
tică, am dat peste orașe 
mari aproape necunoscute 
în Europa. Seyun cu pa
latele sale, Tarim cu cele 
368 de moschei și Shibam 
— denumit și Chicago din 
Hadramaut — cu zgîrîe- 
nori, construiți din piatră, 
încă înaintea erei noastre, 
aici se formau caravanele 
care duceau spre Europa 
tămîie și condimente — 
„parfumurile Arabiei".

A trebuit să plecăm spre 
est cu avioane vechi, cu 
Jeep-uri pînă cînd munți 
de netrecut ne-au forțat 
să ne continuăm drumul, 
de-a lungul coastei, cu o 
barcă cu rame, pe ape în 
care mișună tot atîția re
chini ca și scrumbii în Ma
rea Nordului. După 18 
ore care păreau că nu se 
mai termină, am ajuns Ia 
Hauf — orașul cel mai 
estic din Yemenul de Sud. 

care 
I ne

Era noapte. O mînă i 
ținea strîns un pistol 
făcu semn.

— Sînteți ziariști 7
— Da.
— Fiți bineveniți tn nu

mele „Frontului de elibe
rare a golfului" — ni se 
adresă omul. Avea o 
față cu trăsături fine. Vor
bea o engleză aproape fără 
accent.

— Bine ați venit — se 
auzeau acum voci și în 
spatele nostru. Un grup de 
tineri partizani, în unifor
me aproape noi, se apro
pie. Nu știam că unul din 
ziariști este o femeie. Bine 
ați venit, doamnă 1 Sînteți

prima femeie europeană 
care sosește la Dhofar.

Am obiectat că Dhofarul 
poate aștepta pînă mîine și 
că am dori. înainte de toa
te, să dormim

— De acum înainte patul 
vostru va fi pămîntul, iar 
pătura voastră — ceru] — 
ni s-a spus.

A doua zi dimineața am 
descoperit Hauf. Circa o 
sută de case din piatră. 
Hauf este una din bazele 
de aprovizionare 
zanilor.

Pe coasta mării 
tuiesc caravanele
duc din Dhofar partizanilor 
alimente și arme. Cămilele 
se hrănesc cu. lăcuste us
cate la soare și cu pește. 
Laptele lor aduce a ciorbă 
de pește. •

O adevărată surpriză am 
avut-o atunci cînd, însoțiți 
de șapte partizani înarmați, 
am ajuns la Dhofar : 
munți, păduri, iarbă, vaci. 
Dacă n-am fi străbătut 1 500 
km de deșert, nu ne-am fi 
putut imagina că ne aflăm 
în sudul Peninsulei arabi
ce. Aceasta este „Arabia 
felix", „Arabia fericită", 
despre care povesteau ro
manii.

Ori de cîte ori ne-am o- 
prit ni se oferea lapte de 
cămilă sau de vacă. Uneori, 
carne de capră friptă pe 
pietre încinse Femeile, 
adevărate gazele cu ochi 
verzi
înalte și bine făcute, 
poartă văl. Am 
dacă revoluția a fost aceea 
car" a transformat într-atît 
oamenii.

— Jumătate din efectivul 
trupelor noastre este me
reu în deplasare pentru a 
explica populației că revo
luția 
doar 
între 
plică 
Și noi facem acum parta 
dintr-un fel de „echipă de 
lămurire".»

Pe drum, la orice puț, 
seara, înainte de culcare, 
se organiza învățămînt po
litic pentru locuitorii sa
telor. In primul rînd se 
vorbea despre scopurile 
luptei de eliberare de sub 
dominația străină și a sul
tanilor feudali.

In regiunile controlate de 
„Frontul de eliberare a 
golfului", aproape că nu 
mai există analfabeți. Toți 
luptătorii de guerilă știu 
să citească și să scrie. Ma
joritatea țăranilor și păs
torilor se înscriu voluntar 
la cursurile de alfabetiza
re. Un progres uriaș dacă 
se ține seama că pînă acum 
la Dhofar n-a existat de- 
cît o singură școală ele
mentară în capitală, orașul 
Salalah.

Șefii militari ai partiza
nilor au absolvit academii 
în țări arabe, unii din ei 
au studiat chiar în Anglia.

Noi am fost însoțiți de 
Mohammed Anmad, mem
bru al Comitetului Central 
al „Frontului de eliberare 
a golfului". El este de pro
fesie inginer și a călătorit 
mult în străinătate. In 
timp ce vorbea, se rezema 
de arma sa pe care, po
trivit legilor luptătorilor 
de guerilă, nu are voie s-o 
lase niciodată din mînă

Un partizan nu posedă 
nimic altceva decît unifor
ma sa și o pătură cu care 
se acoperă noaptea. Nu 
există soldă, nici înainta
re în grad. In timpul celor 
patru săptămîm cît am stat 
la Dhofar am putut să ne 
convingem de felul de via
ță pe care o duc partiza
nii. In total am întîlnit 
aproape 500 de luptători.

— Dacă ați fi avut ochi 
mai exersați ați fi putut

poate fi înfăptuită 
prin relații mai bune 
oameni — îmi ex- 
comandantul escortei.

i
Muncă asiduă la tăierea trestiei de zahăr

soluția îmbunătățirii apreciabile 
rasei’ cubaneze de cornute mari.

Dincolo de „Cordonul Havanei";1 în
spre districtul Gijines, șoseaua tra
versează șerpuind împărăția trestiei 
de zahăr. Ne înconjoară de
sișul verde, impenetrabil la prima 
vedere, țesut ca un covor u- 
riaș cu miliarde de „noduri", 
cu fire lungi de peste doi metri. Tun
derea de la rădăcină a acestui covor, 
fir cu fir, mai bine zis tulpină cu tul
pină, este o operațiune a cărei di
mensiune începi s-o percepi cu ade
vărat numai după ce te afunzi în de
sișul de trestie

In anii din urmă, fiecare succes în 
campania zahărului s-a transformat 
într-o victorie a poporului, căci el, 
poporul, în tot ce are mai bun — de 
la muncitor și țăran, la student și 
soldat, pină la funcționar și om de 
artă, știință și cultură — a fost și este 
prezent la „Zafra"

Autobuzul cotește la dreapta, pe un 
drum îngus't de pămînt, și după cîteva 
minute oprim chiar în inima cana- 
veralului Peste întinderea verde se 
zărește coșul fumegînd al fabricii de 
zahăr „Boris Luis Santa Coloma". 
Organizatorul ne împarte la fiecare o 
„macetă" — un cuțit lung cît un pa
loș — și o mănușă de protecție pentru 
mîna stingă, cu care apuci trestia 
Foile de trestie sînt acoperite de niște 
perișori foarte fini care pișcă mai rău 
ca urzica Cămașa cu mînecă lungă și 
mănușa sînt obligatorii, altminteri 
ieși din competiție după numai cîte
va minute.

Iată-ne rînduiți la marginea plan
tației gata de atac. „Inamicul" se pre
zintă foarte bine : are tulpina groasă, 
ceea ce înseamnă că are destulă sevă 
— „el guarapo" — din care să se 
scoată zahăr Soarele este la jumăta
tea drumului, dar urcă amenințător 
Un macetero cu experiență mă înva
ță cum să lovesc mai cu spor la ră
dăcină, cum să retez spicul (el cogol- 
lo), foarte bun pentru hrana vitelor, 
cum să curăț tulpina de foi.

in jurul meu se aud primele lovi
turi surde de macetă, apoi altele, 
mai dese, însoțite de pîrîitul trestiei 
doborîte, învinse. Primele tulpini, pri
ma grămadă, primele „arrobas" pe 
ziua de azi. (O „arroba" este egală 
cu 12,5 kg, aproximativ cantitatea 
medie necesară pentru obținerea u- 
nui kilogram de zahăr).

Cu fiecare lovitură tîmplele zvtc- 
nesc mai puternic, brațul se înfier- 
bîntă, palma în care ții maceta în
cepe să te frigă, șiroaiele de sudoare 
le simți peste tot. Soarele este acum la 
zenit Sulițele sale de foc, venite per
pendicular, dogoresc pămîntul Țere- 
nul defrișat, care cu cîteva minute 
mai înainte păstra încă răcoarea de
sișului verde impenetrabil, se încin
ge, emanînd o căldură umedă, sufo
cantă, ce te însoțește cu fiecare pas

Această campanie pentru obținerea 
unei producții record de zahăr în 
cursul anuluj ce vine este mai mult 
decît un obiectiv economic, este — 
cum se spune aici — o chestiune de 
onoare pentru întregul popor, unita
tea de măsură a capacității revolu
ției cubane în etapa actuală Și da
că vei întreba pe unul din toți a- 
cești oameni pe care eu i-nm cunos
cut în postura de „mâeeteros" volun
tari, sau pe oricare la fel ca ei. ce 
crede despre această „Zafra". răs
punsul va fi invariabil ■ „Los diez 
millones van !“, adică cele 10 000 000 
de tone de zahăr se fao l Există în 
acest cuvînt de ordine, contopite la 
un >oc, dragostea de țară și voința 
de a învinge. încrederea în partid și 
atașamentul față de conducerea Ini

După o zi de muncă aspră, ne în
toarcem spre Havana ~ 
culară 
niște adîncă.
Luis Santa Coloma" 
pentru toată noaptea 
maceteros voluntari vor 
vorul verde al trestiei.

lutto aebenza

va 
ce

„lena ayl sabo 
rngodin" — „un tînăr de treabă care 
muncește în mină". Aceasta e una 
dintre primele fraze în „fanakolo" 
pe care le învață negrii bantu anga
jați în minele din Orange și Trans
vaal (Africa de Sud). Al doilea lucru 
pe care îl învață este „siza", un soi 
de melopee pe care trebuie s-o cînte 
cînd se prăbușește vreo galerie sau 
cînd vreun alt accident îi blochea
ză undeva în măruntaiele pămîntu
lui, la trei kilometri de lumina zi
lei. „Melopeea accidentelor" îi 
ajuta să-și facă curaj în timp
așteaptă echipele de salvare șl va 
servi acestora ca punct de reper.

Africa de Sud depășește în bogă
ții legendara grotă a lui Ali-Baba. 
Un enorm rezervor de minereuri, 
care de care mai folositoare, mai 
„strategice" sau mai prețioase t fier, 
cupru, uraniu, platină, diamante și 
mai ales aur Zăcămintele de aur 
au fost descoperite aici acum un se
col, iar azi se extrage aur din cinci
zeci și cinci de mine Cele mai multe 
se află în zona muntoasă din apro
pierea Johannesburgului. „Orașul 
de aur" Din minele de aici se ex
trage 75 la sută din rezervele mon
diale de aur. Munca în mine este 
„apanajul" exclusiv al negrilor.

Tn prezent, în minele sud-africane 
lucrează 370 000 de negri bantu. 
provenind din circa treizeci de tri
buri diferite, fiecare cu limba și 
obiceiurile sale. în clipa cînd so
sesc într-una din „taberele de mun
că" — cum li se spune în mod eufe
mistic îngrămădirilor. de barăci con
struite lingă intrarea în mină, 
unde negrii vor locui sub pa
ză armată — primul lucru de care 
se îngrijesc patronii albi est.e să-i fa
că să uite „kroll“-ul. satul natal, fa
milia, pe care n-o vor revedea pe 
toată durata contractului. și să-1 
transforme în niște roboți ce funcțio
nează la auzul ordinelor urlate în 
„fanakolo". „Fanakolo" nu e o lim
bă, ci mai degrabă un cod tehnic 
inventat. în 1920 de albii de Ia Cham
ber of Mines pentru simplificarea 
raporturilor între miile de munci
tori ce vorbeau diferite limbi și mai 
ales între negrii bantu și tehnicienii 
albi sosiți, la rîndul lor. din diver
se țâri europene.

Mîna de lucru în mine e recruta
tă de misiții companiilor miniere în 
interiorul țării. Uneori vin să lucre
ze aici și muncitori din țări țnveci-

Febra m us- 
cufundă pe oameni într-o li- 

Dar fabrica „Boris 
are „hrană"

Mîine, alți 
„tunde" co-

Victor

nate, Autoritățile sud-afrlcane per
mit companiilor miniere să importe 
mînă de lucru în masă, dar sancțio
nează orice străin care trece fron
tiera individual, în căutare de lucru. 
Cei recrutați sînt conduși spre sediul 
central al companiei, din Johan
nesburg Imensa curte a clădirii este 
mereu ticsită de negri, care-și așteap
tă rîndul pentru a fi distribuiți la cîte 
una din mine, după semnarea con
tractului După ore și ore de aștep
tare, ținuți asemenea unor vite în- 
tr-un țarc, urmează examenul medical. 
Intr-un laborator de fizioterapie, uti-

Cum trăiesc acești oameni ? tată 
secvențe ale unei zile de muncă : ora 
5 dimineața i o interminabilă coadă 
se mișcă încet prin fața bucătarului. 
După ce i se prezintă tichetul de 
muncă el servește micul dejun — 
orez fiert și cafea. Oamenii mănîncă 
pe unde apucă i nu există o sală de 
mese sau o cantină, dar funcționează, 
în schimb, un bar unde se servesc 
băuturi contra cost. După primul 
schimb, între orele 13—15, cei din 
adîncuri văd din nou soarele pentru 
masa de prînz : „nuyla" (un fel de 
ciorbă cu varză și morcovi), apoi un

Robii ceior„Șapte
surori de aur

r

Carlo CISVENTI
publicist italian

lat modern, medici albi îi auscultâ, 
le controlează reflexele, forța mus
culară și îi supun la diverse probe 
de efort fizic pentru a constata 
reacția organismului Cei slabi sînt 
respinși i patronul vrea oameni care 
să dea randament sigur, capabili să 
suporte munci supraomenești, să re
ziste la temperatura înaltă din cele 
mai adinei galerii Apoi, „fericiții" 
aleși se perindă prin fața unui birou 
unde în josul unei foi de hîrtie își 
pun degetul înmuiat în tuș. pecetlu
ind astfel un contract, ai cărui ter
meni nu-I cunosc, căci nici unul din 
el nu știe să scrie sau să citească, tn 
încheierea ceremonialului, fiecare 
va primi un soi de zgardă cu un nu
măr de identificare. încetul cu înce
tul, negrii bantu se vor obișnui cu 
„fanakolo", cu șefii și cu munca grea 
din mină.

soi de mămăligă, fasole și cîte o sti
clă de „cht-chi" — băutură tradițio
nală. ușor alcoolizată, obținută prin 
fermentarea grîului. Aceeași mămă
ligă și fasole se mănîncă și seara, 
trintită cu o lopată, din cazan, în 
gamela fiecăruia Noaptea îi găsești 
pe mineri în barăci lungi din cără
midă, netencuite, cu acoperiș de tablă 
ondulată Stau cîte 20 într-o cameră 
de 5,50 m x 7,50 m Fiecare are cîte 
o boxă în care se culcă pe saltele de 
paie așezate direct pe pămînt, după 
istovitoarea zi de muncă. Maximum 
de intimitate de care un om se poate 
bucura într-o astfel de încăpere se 
obține atîrnînd o pătură în fața 
boxei

Duminica însă, viață minerilor ca
pătă alte culori Tinerii bantu în
cearcă să uite, pentru o zi măcar, 
sclavia lor. iar amintirea vieții de

altădată, a omului liber înfrățit 
natura, explodează în întreaga lor 
ființă. Traiul de acasă prinde din nou 
viață în imaginația lor. Imbrăcați în 
străvechile costume tradiționale, ca
racteristice tribului din care fac 
parte, negrii bantu dansează în rit
murile aspre și străvechi ale pă
durii. Pentru ei dansul e singurul 
mijloc de a face să reînvie viața de 
acasă și în același timp de a satiriza 
și acuza pe stăpînii albi

Negrul se află la bunul plac a) pa
tronului. Dacă încearcă să fugă, e 
declarat dezertor și pe urmele sale 
sînt trimiși detectivi speciali. La ex
pirarea contractului, muncitorii pot 
să se întoarcă acasă, în satul lor, la 
soția și copiii pe care nu i-au mai 
văzut de atîta timp. In ciuda vieții 
de calvar pe care au dus-o atîta 
timp, majoritatea, însă, își reînnoiesc 
contractul pentru șase luni și apoi 
pentru alte șase luni... Viața în .mină 
e aspră, se trăiește greu, dar acasă 
se trăiește și mai greu Cei ce se hotă
răsc să plece mai au de învins cîteva 
tentații înainte de a ajunge acasă : 
certificatul prin care compania pro
mite o majorare a salariului de I 
la sută dacă muncitorul se va rean
gaja în decurs de șase luni ; nenu- 
mărații negustori care se străduiesc 
sâ-i golească de ultimii bani în 
schimbul „cadourilor" pentru fami
lie și ătîtea altele

lată pe scurt, tragedia celor 
370 000 de negri care. în măruntaiele 
pămîntului, trudesc asemenea unor 
sclavi pentru prețioasele metale con
vertite apoi în lux și injustiție. Pe 
acest ocean de suferință plutesc insu
lele de incredibilă opulență din car
tierele rezidențiale ale Johannes- 
burgului cu cele 36 de terenuri de 
golf, 18 mii de terenuri de tenis și 
15 mii de piscine Este contrastul pe 
care-1 creează exploatarea minerilor, 
a întregii populații africane de către 
„cele șapte surori de aur" — cum 
sînt denumite cele 7 mari grupuri 
monopoliste care controlează extrac
ția și producția minereurilor sud- 
africane și care produc 75 la sută din 
aurul mondial. Ele dictează nu numai 
economia, dar și politica Africii de 
Sud, precum și a altor țări din A- 
frica centro-meridională, imprimîn- 
du-i pecetea acelei crunte forme de 
rasism care este apartheidul.

STAMATE

Canada este o țară aproape fără 
margini. Dar fiindcă e populată de 
numai 20 de milioane de oameni, rar 
ne amintim că ea este, ca mărime, a 
doua tară din lume. Un pumn de oa
meni care au orgoliul de a fi cei 
mai taciturni din lume. 20 de mi
lioane de oameni răspîndiți pe o ju
mătate de continent, peste prerii, 
păduri, tundre, mlaștini și ghețuri. 
Sudul țării, care se învecinează cu 
Statele Unite, este mai dens populat. 
Mergînd spre nord, așezările ome
nești devin tot mai rare, tot mai 
izolate, și înainte de a ajunge încă 
la paralela 
pustie.

Undeva în 
mărginite și 
iate de rîuri repezi, ale mlaștinilor 
și lacurilor, se află acea parte din 
Arctica denumită Labrador.

Privind din avion, ai impresia că 
acestei bucăți de lume i-a fost dată 
în arendă singurătatea. Si totuși, 
aci este doar uvertura solitudinii, 
poarta spre ținutul îndepărtat de lu
me, locuit de eschimoși, pe care ei, în 
limba lor, îl numesc „inima nimicu
lui". Eschimoșii înșiși se denumesc 
„innuit" — adică „poporul", singurul 
popor. Numărul 
circa 12 000 de 
eschimos Ia 700

Primul „alb" 
acești „copii ai 
Frobisher, care 
lea. cutreierînd 
narea Elisabetei 
ajuns în golful

60 marea tară devine

nord, pe întinderile ne- 
triste ale tundrelor tă-

lor nu e prea mare, 
oameni, respectiv un 
de canadieni.
care i-a văzut pe 
naturii" a fost sir 
în secolul al XVI- 
mările din însărci- 

I a Angliei, a 
care astăzi îi poartă

CIVILIZAȚIA
PĂTRUNDE

lise TUBBESING
publicistă austriacă

z

numele, tntrepridul navigator avea 
sarcina să descopere un nou 
drum spre India prin nordul conti
nentului american, misiune în care 
de altfel a eșuat. Lui sir Frobisher 
i-a fost dat doar să se bucure găsind 
bulgări strălucitori ca aurul, dar 
aceștia s-au dovedit a fi de sulf, 
drept care întreaga încărcătură a 
vasului său, supraîncărcat, a fost 
aruncată în Tamisa.

Pe oamenii cu ochi oblici întîlniti 
acolo, oameni eare vorbeau o limi o? 
neinteligibilă, nu i-a luat nimeni 
seamă. Ei au continuat să trăia ,’ft 
departe de civilizația europaps : 
pescuind si vînînd. clădindu-și' aaa- 
posturile - numite iglu — din 
blocuri de' gheață, străbătînd- zăpe
zile în sănii trase de cîini. O viață 
însingurată și aspră.

★
J De aproximativ un deceniu, eschi
moșii părăsesc era primitivă. 
Deoarece Arctica este bogată.

Dincolo de zona „verde" a globu
lui terestru, unde flora încetează să 
mai crească, subsolul, considerat în 
trecut ca fiind fără valoare, ascunde 
comori nebănuite. Aici, ca și în La
brador, prospectanții au aflat țiței 
și minereu de fier în cantități in
comensurabile. Localități miniere au 
răsărit peste noapte. „Albii" i-au 
descoperit dintr-o dată pe oamenii a- 
cestor locuri, care. înăspriți de vînt 
și iluminați de aurora boreală, sînt 
aici la ei acasă și devin indispen
sabili pentru orice întreprindere.

Au răsărit peste noapte noi loca
lități industriale, care exercită asu
pra eschimoșilor o atracție de mag
net Ei sînt gata să-și însușească ra
pid noul fel de viață. Renunță fără 
nostalgie la igluul ancestral, deoa
rece trăiesc mai comod în noile case 
de lemn. Elemente traditionale. ca 
sania trasă de cîini si arcul, sînt 
înlocuite de sănii cu motor si arme 
de foc. pe care 
banii procurați 
nurilor de vulpi 
sau în rate care 
riu. Vînătoarea 
ocupație de 
Acum însă vînează mai ușor si mai 
mult.

în ciuda conservării unor obiceiuri 
ancestrale, viața lor s-a schimbat 
fundamental. Calculînd contribuția 
substanțială pe care pot să o aducă Ia 
dezvoltarea economică 
tul construiește școli, 
transforma 
meni i 
neltele 
copiii 
tați în 
apropiată localitate în care 
tă o școală, unde sînt 
internate. Se spune că tinerii eschi
moși sînt. în momentul de fată, mai 
obișnuiti cu avionul decît erau._ la 
începutul veacului, copiii europenilor 
cu calea ferată. In anul 1958. 17 la 
sută din copiii eschimoșilor mergeau 
la școală. In 1964 proporția era de 
75 la sută.

Civilizația modernă apare pen
tru eschimoși din... cer. Un avion 
aterizează pe un lac înghețat. Din 
el se descarcă platforme care ser
vesc la construirea unei piste de 
aterizare. Apoi, sosesc alte avioane 
din care coboară mai întîi o cabană, 
apoi o saună, un cinematograf, o 
spălătorie, diverse obiecte de uz 
casnic.

...Eschimoșii mal în vîrstă nu par 
sâ priceapă prea mult din ceea ce se 
întîmplă cu ei Cei tineri însă intu
iesc că se trezesc la o altă viată. 
Ei își dau seama că pentru cuceri
rea asprelor întinderi de gheață și 
zăpadă ale Nordului. în ale căror 
măruntaie se ascund uriașe bogății, 
experiența lor ancestrală, munca lor 
sînt indispensabile. Demnitatea a- 
cestor oameni, născută din încleșta
rea zilnică cu natura atît de puțin 
darnică, hărnicia lor recunoscută, 
cumpătarea lor capătă astăzi posi
bilitatea de a se afirma, ajutîndu-i 
să iasă din bezna albă si să se 
apropie de țărmurile secolului nostru.

și le cumpără din 
prin vînzarea blă- 
albe morse și foci, 
li se rețin din sala- 
continuă să fie o 

bază a eschimoșilor.

pe 
capabili 

moderne, 
eschimoșilor/ 

i avion

generală, 
pentru 

în 
mînuiască 

O parte 
sînt transpor- 

pîhă la cea mai 
exis- 

cazați în

eschimoși 
să

sta- 
a-i 
oa- 
u- 

din
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Cu prilejul aniversării Marii Revoluții Primire Ea Consiliul Cronica zilei SPORT
Socialiste din Octombrie de MiniștriRecepție oferită de ambasadorul

. IUniunii Sovietice Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, a primi* 
vineri pe lordul Limerick, membru a) 
Consiliului de conducere al Came
rei de Comerț din Londra, care face 
o vizită în țara noastră

Cu prilejul celei de-a 52-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, A. V. 
Basov, a oferit, vineri seara, o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Emil 
Drăgănescu, Gheorghe Stoica, Iosif 
Banc, Mihai Gere, Mia Groza și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Au participat, de asemenea, con
ducători de instituții centrale și

organizații obștești, activiști de 
partid, membri ai Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști români și străini.

Au luat parte membrii delega
ției Asociației de prietenie sovie- 
to-română, în frunte cu A. M. Jda- 
nov, adjunct al ministrului petro
lului al U.R.S.S., conducătorul de
legației, și membrii delegației cul
turale sovietice prezenți în țara 
noastră.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

Lordul Limerick și membrii mi
siunii Camerei de Comerț din Lon
dra, pe care o conduce, au oferit 
vineri seara o recepție în saloanele 
hotelului „Athdnee Palace".

Au participat Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Hristache Zambeti, vicepreședinte al

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, pre
cum și Denis Seward Laskey, amba
sadorul Marii Britanii la București.

*
Camerei de Comerț, conducători ai 
unor întreprinderi de comerț exte
rior.

Au fost prezenți Denis Seward 
Laskey, ambasadorul Marii Britanii 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Știri culturale

Adunarea festivă de la Combinatul
de confecții și tricotaj®-București

La Combinatul de confecții și tri
cotaje București a avut loc vineri o 
adunare festivă consacrată celei de 
a 52-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La adunare au participat munci
tori, tehnicieni și ingineri din între
prinderea bucureșteană, precum și 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de A M. 
Jdanov, adjunct al ministrului pe
trolului al U.R.S.S.

După ce a salutat prezența solilor 
poporului sovietic, Iosif Steinbach, 
directorul combinatului, a relevat 
uriașa însemnătate • istorică a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
subliniind succesele remarcabile ale 

. oamenilor sovietici în opera de 
construire a comunismului.-

Poporul român, a spus vorbitorul, 
înaintează cu pași fermi pe calea 
ocialismului. a transpunerii în via- 
i a hotărîrilor celui de-al X-lea 
dbgres al P.C.R., militează pentru 

dezvoltarea continuă a relațiilor 
multilaterale cu Uniunea Sovietică 
în interesul popoarelor celor două 
țări, pentru cauza socialismului și a 
păcii.

Luînd cuvîntul, A. M. Jdanov a a- 
râtat că popoarele Uniunii Sovietice 
urmăresc cu adîncă bucurie realiză
rile însemnate obținute de poporul 
român sub conducerea Partidului 
Comunist Român în construcția so
cialistă. Ele nu vor uita, a continuat 
vorbitorul, sprijinul primit din partea 
revoluționarilor români, care, umăr 
la umăr eu unitățile armatei roșii, au 
luptat pentru apărarea tînărului stat 
sovietic împotriva intervenției stră
ine.

Legăturile de prietenie dintre cele 
două țări, a încheiat vorbitorul, au 
la bază o veche tradiție, o comuni
tate ideologică, principiile mar- 
xism-leninismulm și un scop comun 
— socialismul.

Tn încheiere, formații de artiști a- 
matori au prezentat un frumos pro
gram artistic.

★
In dimineața aceleiași zile, delega

ția Asociației de prietenie sovieto- 
română a făcut o vizită la „Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale — România 1969“.

(Agerpres)

„ZILELE CULTURII SOVIETICE"

Vineri la amiază a avut loc in Ca
pitală deschiderea colecției Garabet 
Avachian, care va funcționa ca sec
ție a Muzeului de Artă al Republicii 
Socialiste România.

Colecția cuprinde un valoros fond 
de pictură românească, numeroase 
lucrări de artă decorativă și aplica
tă, argintărie și pictură pe sticlă.

La deschidere au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
și alți reprezentanți ai C.S.C.A., 
M. H. Maxy, directorul Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, directori de muzee din Bucu
rești, colecționari și oameni de artă.

Cu acest prilej, Vasile Drăguț, di
rectorul Direcției muzee și monu
mente din C.S.C.A., după ce a evo
cat figura donatorului, iubitor și cu
noscător al artei românești, a pre
zentat asistenței bogata colecție.

★
Vineri după-amiază a sosit la Cra

iova colectivul Ansamblului Casei de 
cultură a tineretului din Leningrad. 
Seara oaspeții au prezentat un reu
șit spectacol pe scena Teatrului na
țional din localitate.

■ir

Vineri după-amiază, la Timișoara 
a fost inaugurată o săptămînă consa
crată aniversării centenarului legii 
periodicității — descoperire genială 
a savantului rus D. I. Mendeleev. 
Manifestarea, organizată, de centrul 
de chimie al Bazei de cercetări ști
ințifice din Timișoara a Academiei și 
Facultatea de chimie industrială a 
Institutului politehnic Timișoara, 
este înscrisă in marile aniversări 
recomandate de UNESCO.

La ședința inaugurală au partici
pat acad. Șerban Țițeica, vicepreșe
dinte al Academiei, acad. Ilie Mur- 
gulescu, directorul centrului de chi
mie fizică al Academiei, acad. C. Dră-

gulescu, directorul bazei din Timi
șoara a Academiei, cadre didactice, 
cercetători și alți oameni de știință, 
specialiști din întreprinderi, studenți.

Acad. Ilie Murgulescu a conferen
țiat despre „Sistemul periodic al 
elementelor și dezvoltarea chimiei 
fizice" ; în cursul aceleiași zile, acad. 
Șerban Țițeica a ținut o lecție de 
specialitate, audiată de studenți și 
cadre didactice de la Facultatea de 
chimie industrială.

i
★

în concertul său de vineri seara, 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu" a avut ca solist pe 
violonistul belgian Pierre d’Ar- 
chambeau. Oaspetele a interpretat 
o lucrare românească : Concertul 
pentru vioară și orchestră op. 9 de 
Pascal Bentoiu. In același program, 
a fost inclusă o lucrare a altui com
pozitor român, „Cantata anilor lumi
nă", creație mai veche a Iul Anatol 
Vieru, in interpretarea orchestrei și 
corului Filarmonicii, dirijat de Va
sile Păntea. Concertul s-a încheiat 
cu una din capodoperele simfonis
mului Ceaikovskian, simfonia „Man
fred". La pupitrul orchestrei s-a a- 
flat dirijorul Ion Baciu.

ir

In sala Casei de cultură din 
Miercurea Ciuc a avut loc vineri o 
serată literară organizată de Consi
liul județean Harghita al oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, în 
colaborare cu comitetul județean 
pentru cultură și artă, cu prilejul 
comemorării a 25 de ani de la moar
tea poetului revoluționar maghiar 
Radnoti Miklăs. Profesori, ziariști 
și activiști pe tărim cultural au re
citat in cadrul unui montaj literar, 
urmărit cu viu interes de un nume
ros public, versuri ale poetului, vic
timă a fascismului. (Agerpres)

TELEGRAMA
Corneliu Măhescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui 
Abdelhadi Boutaleb, ministrul afa
cerilor externe al Regatului Maroc, 
pentru felicitările transmise cu oca
zia numirii sale în această funcție.

★
Vineri dimineața, Ettore Massa- 

cesi, președintele Institutului italian 
de comerț exterior, care face o vi
zită în țara noastră, a avut o între
vedere la Ministerul Comerțului Ex
terior cu ministrul Cornel Burtică. 
In aceeași zi, oaspetele italian a avut 
convorbiri la Camera de Comerț cu 
vicepreședintele Marcel Popescu.

★
Vineri dimineața a plecat la Roma 

Nicolae Ștefan, adjunct al ministru
lui agriculturii și silviculturii, con
ducătorul delegației române care 
participă la lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni a Conferinței Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.).

★
Vineri la amiază a părăsit Capi

tala delegația de specialiști din Uniu
nea Sovietică, condusă de A. A. Mo- 
raviov, vicepreședinte al Comitetu
lui de tehnică pentru agricultură al 
R.S.F.S. Ruse, care a făcut o vizită 
în țara noastră. Specialiștii sovietici 
au vizitat complexe de creștere și 
îngrășare industrială a porcilor, com
binate avicole și alte unități agricole 
de stat cu specific zootehnie.

★
Vineri dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația Ministerului Ener
giei Electrice, condusă de Adrian 
Georgescu, adjunct al ministrului, 
președintele părții române a Comi
siei mixte româno-iugoslave pentru 
Porțile de Fier, care a participat la 
lucrările celei de-a XlI-a sesiuni a 
Comisiei mixte, desfășurate între 
3 și 6 noiembrie la Belgrad.

(Agerpres)

Calendar studențesc
De la Ministerul învățămîntului 

aflăm că actualul an universitar va 
avea' următoarea structură : ..

Cursurile semestrului I vor dura 
pînă la 31 ianuarie 1970, cu o vacan
ță de iarnă între 21 decembrie 1969 
și 4 ianuarie 1970.

Intre 1 — 17 februarie se va desfă
șura sesiunea de examene, iar pe
rioada dintre 18—24 februarie va fi 
afectată pentru odihnă.

Studenții care doresc pot susține, 
între 1 și 24 februarie, și un examen 
parțial, pe baza opțiunilor depuse 
pînă la data de 15 ianuarie.

Cursurile semestrului II vor începe 
la 25 februarie și se vor încheia la 
30 mai. Sesiunea de examene din 
vară se vi organiza între 1 și 28 iunie, 
iar cea din toamnă între 7 și 21 sep
tembrie.

ROMÂNCELE IN FINALA „INTER
NAȚIONALELOR" DE TENIS DE 
MASĂ ALE IUGOSLAVIEI. — La 
Sarajevo au continuat campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei. în semifinalele probei fe
minine pe echipe, România a învins 
cu 3—1 echipa Iugoslaviei, iar 
U.R.S.S. a întrecut cu același scor 
echipa Poloniei In partida cu echipa 
iugoslavă, Maria Alexandru a dispus 
cu 2—0 de Srbek și cu același scor 
de Resler. Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca au întrecut cu 2—1 pe
rechea Resler, Srbek. Resler a dispus 
cu 2—0 de Mihalca. Finala masculină 
va opune echipei Iugoslaviei-forma
ția Suediei. In semifinale, jucătorii 
iugoslavi au eliminat cu 3—1 echipa 
Cehoslovaciei, iar Suedia a cîștigat 
cu 3—0 meciul cu U.R.S.S. (In sfer

turi, Iugoslavia—România 3—0). In 
același timp s-au desfășurat și pri
mele două tururi ale probei de sim
plu. La feminin, Maria Alexandru a 
eliminat-o cu 3—0 pe Sumar (Iugo
slavia) și cu același scor pe Stephan 
(R.D. Germană) Papp (Ungaria) a cî.ș- 
tigat în turul doi cu 3—2 (21—10, 
12—21, 17—21, 21—17, 21—18) în fața 
Eleonorei Mihalca Tn proba de sim
plu masculin, Dumitriu (România) l-a 
învins cu 3—0 pe iugoslavul Gavri- 
lovski.

DINAMOVIȘTII ÎNVINGĂTORI, 
RAP1DISTELE ÎNVINSE IN PRI
MUL MECI PENTRU C.C.E. LA BAS
CHET. — La Skodra, în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la baschet 
masculin, s-a disputat meciul dintre

Dinamo București și Partizan Ti
rana. Bueureștenii au obținut victo
ria cu scorul de 70—65.

La Tel Aviv, în cadrul aceleiași 
competiții, Hapoel Tel Aviv a între
cut pe Rapid București cu scorul de 
60—59 (33—28). Ambele meciuri retur 
se vor disputa la 13 noiembrie la 
București.

LA FOTBAL, DOI ARBITRI DE 
CENTRU? Cu prilejul unei confe
rințe de presă care a avut loc la 
Stockholm, cunoscutul arbitru inter
național Einar Bostroem (Suedia) a 
declarat că, datorită stilului modern 
al fotbalului de astăzi, un meci tre
buie arbitrat de doi oficiali de cen
tru, și nu de unul. „Cavalerul fluie
rului" din Suedia a arătat că astăzi 
fbtbalul se joacă „tare" și mai ales 
repede, cu o viteză, care-1 depășește 
pe un arbitru. „In condițiile arătate 
— a spus Bostroem — un singur ar
bitru nu poate urmări cu precizie tot 
ce se întîmplă pe teren. De aceea 
cred că ar fi necesari doi arbitri. de 
centru, iar cei doi tușieri să acopere 
cite o parte a terenului de joc".

RECORDUL LUI JENSSEN N-A 
PUTUT Fl DOBORIT. - Ciclistul 
francez Bernard Darmet a eșuat în 
tentativa sa de a corecta, pe velodro
mul olimpic din Ciudad de Mexico, 
recordul mondial al orei pentru ama
tori deținut de danezul Morgens 
Frey Jenssen, cu 47,513 km. După 
10 km, Bernard Darmet a abandonat, 
motivînd că „dintr-o dată l-a lăsat 
suflul și nu a mai putut pedala".

FILARMONICA DIN
Orchestra simfonică, a Filarmoni

cii: din Leningrad, colectiv artistic 
emerit, condusă de renumitul diri
jor Evgheni Mravinski, artist al 
poporului al U.R.S.S., laureat al Pre
miului Lenin, care se află in țara 
no'istră cu prilejul „Zilelor culturii 
so etice", a sosit la Cluj, in cursul 
d ineții de vineri, solii artei sovie
te fost primiți de Ioan Beu, vi
ce (dinte ol consiliului popular 
juaețean. La amiază, conducătorii 
prestigioasei formații muzicale au 
participat la o conferință de presă 
organizată de filiala locală a Uniu
nii Ziariștilor.

Seara, orchestra leningrădeană a 
susținut primul concert, dirijat de

LENINGRAD LA CLUJ
Aleksandr Dmitriev, care a cuprins 
„Uvertura festivă" de ȘostqlfOti.ici, 

■ Concertul nr 2 pentru pian' și or
chestră de Scedrin (solist Nicolai 
Petrov) și Simfonia a 4-a de Ceai- 
kovslci.

La concert au luat parte Aurel 
Duca, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
consiliului popular județean. Re
mus Bucșa, prim-secretar al comi
tetului municipal de partid, primarul 
municipiului, și alte persoane oficia
le, oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Măiestria interpretativă a artiști
lor sovietici a fost răsplătită cu vii 
aplauze.

Un călduros salut ia
unor ziare locale

Rezultatele concursului 
revistelor școlare

y
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\ O Teatrul Mic : 
i trul Ciulești :

teatre
o Filarmonica de stat „George Enes
cu" (sala Ateneului Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Ion Ba
ciu. Solist : Pierre D’Archambeau. Tn 
program : Anatol Vieru, Pascal Ben
toiu, Ceaikovski. • Opera Română : 
Don Pasquale — 19,30. • Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Enigma Otiliei — 19,30.
e Teatrul de comedie : Opinia pu
blică — 20. o Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 17,30 ; 
Contrapuncte — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahia) ; Melodie varșoviană
— 20. o Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace — 
19,30 ; (sala Studio) : Scaunele — 20.

: Tango — 20. • Tea- 
j trul Giuieștl : Meșterul Manole — 
) 19,30. q Teațrul evreiesc de stat : 

Răzbunarea suflerului — 20. o Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Elefănțelul curios — 17 ;
Nocturn I (spectacol pentru adulți) : 
21,30. o Teatrul de estradă și come
die „Ion Vasilescu" : Un asasin ciu
dat — 19,30. o Teatrul satiric muzi
cal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30. • Ansamblul 
Artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Esop, viața, muzica și noi
— 20. • Circul de stat : Ritmurile 
arene) -- 16 ; 19.30.

ra

cinema

*

Vineri seara a avut loc, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Ca
pitală, un festival de poezie cu te
ma „Epopeea lui Octombrie in li
rica universală". După cuvîntul de 
deschidere, rostit de acad. Mihai Be- 
niuc, au urmat lecturi in interpre
tarea actorilor Ileana Predescu, Ni- 
cotae Brancomir, Septimiu Sever, 
Titus Lapteș, artiști emeriți, Simona 
Bondoc și Coca Enescu. A urmat fil
mul „Salvele Aurorei". Printre cei 
prezenți se aflau și reprezentanți ai 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

In cadrul „Zilelor culturii sovie
tice", la Casa prieteniei româno-so- 
vietice din Brașov a avut loc o seară 
literară, in cadrul căreia s-au citit 
pagini reprezentative din lucrări li
terare sovietice. Tot cu acest prilej 
a fost organizată o expunere pe tema 
„Importanța internațională a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie". 
In programul acestei manifestări au 
fost incluse filme artistice și docu
mentare sovietice,

Biblioteca municipiului Brașov a 
găzduit la rîndul ei o audiție muzi
cală, cuprinzînd lucrări simfonice in
spirate de glorioasele zile ale mare
lui Octombrie, iar la cinematograful

*

Patria, timp de o săptămînă, mii de 
oameni ai muncii au urmărit produc
țiile cinematografice prezentate in 
cadrul „Festivalului filmului sovie
tic".

Vineri după-amiază, la Casa priete
niei româno-sovietice din Craiova a 
fost organizată o seară culturală de
dicată celei de-a 52-a aniversări a 
victoriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie Cu acest prilej, Alexandru 
Flrescu, redactor-șef adjunct al zia
rului „Înainte", și-a împărtășit, în fața 
unui numeros auditoriu, impresiile 
culese din vizita întreprinsă recent in
U. R.S.S.

La Casa de cultură din Brăila a fost 
organizat vineri medalionul literar : 
„Lev Tolstoi" — manifestare închi
nată „Zilelor culturii sovietice".

La Casa prieteniei din Oradea a 
avut loc vineri un program artistic 
consacrat zilei de 7 Noiembrie. De 
asemenea s-a deschis aci o expozi
ție de fotografii intitulată „Locuri 
din Leningrad unde a trăit și activat
V. I. Lenin".

(Agerpres)

Se împlinesc 20 de ani de la a- 
pariția ziarelor „Steaua roșie" și 
„Vorfis Zaszlo", organe ale Comitetu
lui județean Mureș al P.C.R. și ale 
Consiliului popular județean și 
„Drumul socialismului", organ al 
Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R: și al Consiliului popular ju
dețean. Militînd activ pentru înfăp
tuirea politicii partidului de con
struire a socialismului în patria noas
tră, ele și-au adus contribuția la 
crearea și dezvoltarea industriei și 
agriculturii socialiste, la înflorirea 
învățămîntului, științei și culturii, la 
formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor.

In consens cu întreaga noastră 
presă, în prezent, „Steaua roșie", 
„Vdros Zâszlâ" și „Drumul socialis
mului" își consacră eforturile înfăp
tuirii mărețului program elaborat de

Congresul al X-lea., Acordînd o aten
ție primordială problemelor economi
ce ale județelor respective, analizînd 
prin mijloace publicistice adecvate 
atît experiența pozitivă cît și ne
ajunsurile existente încă, aceste ziare 
își vor spori contribuția la înfăptui
rea politicii partididui de asigurare a 
progresului economic, social și cul
tural pe întreg teritoriul țării, la 
realizarea sarcinilor actuale și de 
perspectivă stabilite de partid, în 
scopul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, la întărirea 
continuă a prieteniei și unității dintre 
poporul român și oamenii muncii 
maghiari, germani și do alte națio
nalități.

Cu prilejul acestui jubileu, salu
tăm călduros pe colegii din Tg. Mu
reș și Deva, urîndu-le noi suc
cese în activitatea lor.

La încheierea primului concurs al 
revistelor școlare din liceele de cul
tură genertilă. organizat de Ministerul 
învățămîntului în colaborare cu Co
mitetul Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist și ziarul „Scînteia Ti- 
neretului". juriul a acordat 30 de pre
mii și mențiuni. Primul loc l-au cîș- 
tigat revistele intitulate „Țara visu
rilor noastre" — Liceul nr. I din 
Oradea, „Fire de tort" — Liceul 
„Mihai Viteazul" din Turda, și 
„2000“ — Liceul nr. 21 din București. 
Premiul II a fost obținut de reviste 
ale liceelor nr 39 din București, nr. 1 
din Brașov, „I. L. Caragiale" din Bucu
rești, iar premiul III — de reviste ale 
liceelor nr. 10 din Cluj, pedagogic 
din Arad. „George Coșbuc" din Bucu
rești, nr. 3 din Satu Mare și de la 
Liceul de cultură generală din Dara
bani, ■ județul Botoșani. Au mai fost 
acordate alte premii și mențiuni.

Liceele ale căror reviste au fost 
distinse cu premii și mențiuni vor 
primi materiale didactice, discuri, 
diafilme, diapozitive, aparate de la
borator, truse foto, utile procesului 
instructiv-educa tiv. (Agerpres)

y. w

PROGRAMUL I

18,00 — Cheia orașului — emisiune- 
concurs. Transmisiune de la Galați, 
Participă echipele orașelor Suceava 

• și Galați. 19,00 — Telejurnalul de 
seară 19,30 — Reflector — Pe ur
mele emisiunilor din această săptă
mînă. 19,45 — Tele-enciclopedia. 20,45 
— Film serial „Răzbunătorii". Episo
dul intitulat : „Ora H". 21,40 — Se
renadă... pentru voce și chitare (con
cert de muzică ușoară). 22,20 — Te
lejurnalul de noapte — Telesport. 
22,50 — Un act și... cîteva tablouri. 
Cîntece de petrecere în interpreta
rea actorilor : Ion Finteșteanu. Va
leria Gagialov, Elena Sereda, Sma- 
randa Toscani și Boris Sorinescu. 
23,10 — închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

19,30 — Mozaic cinematografic. 21,00 
—■ Antologie lirică — Cîntece de cîm- 

, pie. 21,30 — închiderea emisiunii pro- 
gramului II.

i ■

0 Femeia îndărătnică : PATRIA _
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Baltagul : VICTORIA — 8,45 ; 11 :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
® Război și pace' (seria a IlI-a șl a 
lV-a) : LUMINA — 9,15—15,30 în con
tinuare ; 19,15.
« Beru șl comisarul San Antonio : , 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 12,45 ; \
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ; ■
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Mai periculoase "
LUCEAFĂRUL — 9
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —' 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Mina cu briliante : FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Viridlana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
0 Omul, orgoliul, vendetta : LUMI
NA — 9.15—16,15 în continuare ; 18,30 ;
20.45.
0 Program pentru copii
9 ; 10.
O Moartea unui birocrat : DOINA — 
11,30; 13,45;
o Stelele din
15.30 ; 19.
• Parisul 
9—16,15 în
0 Castele pe uuir -, xunu ; vguei ; ■ 
Săgeata cosmică ; Gigantul înaripat : ț 
TIMPURI NOI - 17—21 în continuare. 1 
e Testamentul doctorului Mabuse : 1 
FEROVIAR - 8,30; 11; 13,30; 16; i
18.30 ; 21, MODERN — 9,15 ; 11,30 ; >
13.45. ; >16; 18,15 ; , 20(30; FLAMURA — l 
9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

. Cdrabia nebunilor : 1
‘'9,45; 13; 16,30; 19;45, _________

8,'3'0 ; 11,30 ; 14,30’;' 17,30; 20,30, GLO
RIA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
O Lupii albi : GRIVIȚA — 9,30—11,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9,30 ; ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
O Noaptea generalilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
0 Familia noastră trăsnită : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Omul care valora miliarde : DA
CIA — 8,30—21 în continuare. CO- 
TROCEN1 — 15,30 ; 18.
o Iconostas : COTROCEN1
© paria : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, FLOREASCA — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9,30—15.30 în continuare ; 18.15 :
20.30.
0 Tigrul ; UNIREA — 15,30 : 18. RA
HOVA — 15,30 ; 18.
o Crimă tu stil personal : RAHOVA
— 20,30.
0 Din plictiseală : UNIREA — 20,15. 
O Un glonte pentru general : LIRA
— 15,30 ; 13 ; 20,15.
e Atentat;^ de la Sarajevo: DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
o Soarele vagabonzilor : PACEA
15.45 ; 18 : 20.15.

I

decît bărbații : 1 
; 11,15 ; 13,30 ; )— . v

i
l

DOINA

16 ; 18,15 ; 20,30.
I Uger : GIULEȘTI —

vesel ; TIMPURI NOI - 
continuare,
pe nisip ; Talin ; Uglicl

EXCELSIOR - i 
, MELODIA —

A

II
I

20,30.

(Urmare din pag. I)

W program al Muzeului de 
istorie a partidului comunist, 

a mișcării revoluționare 1 * 
si democratice din România

Pentru a răspunde cerințelor 
cursanților la invățămîntul ideolo
gic și publicului vizitator, PROGRA
MUL DE VIZITARE A MUZEULUI 
DE ISTORIE A PARTIDULUI CO
MUNIST, A MIȘCĂRII REVOLUȚI
ONARE Șl DEMOCRATICE DIN 
ROMANIA a fost modificat, mă- 
rindu-se numărul de ore.

Astfel, muzeul este deschis zilnic 
între orele 10-19 ; simbăta, între ore
le 10-14. iar luni este închis. După 
același program funcționează și ex
poziția permanentă „Columna lui 
Traian" și celelalte expoziții tempo
rare din incinta muzeului.

La cerere, se organizează expu
neri pe anumite teme sau perioade 
istorice, se dau consultații pentru 
cursantii și propagandiștii cercu
rilor de învățământ politic, se fac ex
puneri speciale pentru grupurile de 
elevi și studenți.

(Agerpres)

vremea
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Ieri, în țară : vremea s-a 
menținut rece. Cerul a fost mai 
mult senin in Transilvania și 
Moldova și variabil în rest In- 
norări mai accentuate s-au sem
nalat în Oltenia, unde, în cursul 
dimineții, au căzut precipitaț'i 
sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare Temperatura âerului 
la ora 14 era cuprinsă .între mi
nus 1 grad la Cîmpulung Muscei 
și 10 grade la Vărădia.

Timpul probabil pentru 9, 10 
și 11 noiembrie. în țară : vre
mea se va încălzi în prima ju
mătate a intervalului, „apoi se 
va răci ușor, începînd din nord- 
vestul țării. Cerui va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente în vestul și nor
dul țării In zona de deal și 
munte și în nordul țării se va 
semnala lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, 
iar maximele între 5 și 15 grade, 
în București : vreme tn încăl
zire în prima parte a intervalu
lui. apoi se va răci ușor. Ploaie 
slabă. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la în
ceput. apoi în scădere ușoară

prin noi arhitecturi. In acest cinci
nal — de pildă — s-a pus în func
țiune complexul de cracare cataliti
că, cu o capacitate de un milion de 
tone pe an, care și-a atins indicato
rii din proiect cu șase luni înainte 
de termenul planificat. Drept ma
terii prime pentru complex sînt fo
losite distilatele de vid și motorine
le cu calități inferioare care, în tre
cut, erau folosite drept combustibil 
sau erau prelucrate în cracare ter
mică cu randamente mici. Aproape 
simultan sj-a repus în funcțiune o 
instalație veche de cracare termică. 
Anul acesta a intrat în funcțiune 
complexul de majorare a producției 
de xileni, care avea termen de dema
rare iulie, pentru partea de majora
re, și noiembrie, pentru partea de 
izomerizare jși separare a paraxilenu- 
lui. Instalațiile au fost prinse în 
plan la 1 iunie și, respectiv, 1 septem
brie. La xilen există premisele ca 
primul termen de raportare a indi
catorilor tehnologici să fie trimes
trul patru al acestui an, în loc de 
trimestru] întîi al anului viitor, an 
în care va intra în funcțiune instala
ția de cocsare întîrziată. care va 
măr! simțitor cantitatea de cocs a 
țârii.

Ne-am oprit în fața turlelor subțiri. 
Am privit dispozitivele prinse în pla
sa lor de metal și am ascultat fan
fara focului în cuptoarele de disti
lare atmosferică și în vid. în instala
ția actuală de cocsare, alături de 
care se ridică noua construcție de 
beton și metal. Am trecut la comple
xul de majorare a producției de xilen 
și am observat că mai toate dispozi
tivele și instalațiile sînt provenite din 
atelierele de proiectare și din uzine
le românești. Pornirea atîtor instala
ții moderne a ridicat problema pre
gătirii permanente a cadrelor, o ac
tivitate de perspectivă care n-a fost 
nici o clipă lăsată la voia întîmplării. 
Ultima instalație, comnlexul de ma
jorare a xilenilor, pretinde cadre cu 
înaltă instruire, iar pregătirea a- 
cestora a început înainte ca instala
ția să treacă de pe planșeta proiec
tantului pe fundații.

Privim cracarea catalitică. D.A.V.- 
ul, cele peste o sută de coloane, de 
coșuri, de reactoare. Douăzeci pînă 
la șaizeci la sută din producția Ra
finăriei Brazi ia calea exportului sub 
diferite game de produse : benzine,

aromate, petrol, motorină, păcură, 
cocs. Cifrele au fost depășite față 
de plan și cererea produselor de ca
litate superioară este din ce în ce 
mai mare nu numai în Europa, ci și 
în Asia și America de Nord. Unul 
din produsele căutate îl reprezintă 
combustibilul de focare cu conținut 
mic de sulf, care produce coroziuni 
reduse în instalații și duce la o po
luare micșorată a atmosferei.

Ca să înțelegem mai lesne virtu
țile unor produse, trecem în labora
toarele rafinăriei Serviciul de cer
cetări înființat cu cîțiva ani în urmă 
a rezolvat nu mai puțin de o sută 
douăzeci și șase de teme importante, 
printre care cele pentru obținerea

port de un milion și jumătate lei prin 
obținerea solvenților organici ș.a.

Platforma rafinăriei se află într-o 
continuă expansiune teritorială, .iar 
pentru aceasta efortul cunoașterii 
înaintează paralel cu efortul de in
struire, activitatea proiectanților 
conjugîndu-se strîns gu numea ce
lor ce construiesc. Cele două zone, 
zona rafinăriei și a petrochimiei, 
cresc simultan, se perfecționează ne
contenit, îneît pe bună dreptate a- 
trage atenția că rafinăria devine tot 
mai chimică, adică prezintă o dife
rență tot mai mare între produsele 
care intră și cele care ies <pe porțile 
ei Procesele tradiționale de prelu
crări se îmbină cu procese calitativ

fiind realizate în țară Instalația va 
atinge curînd parametrii proiectați si, 
potrivit intențiilor noastre, va intra 
probabil în indicii proiectați cu un 
trimestru mai devreme, adică la sfîr- 
șitul anului curent. Capacitatea de o 
mie două sute de tone clorură ,de 
coljnă pe an va acoperi deocamdată 
necesarul țării și va elimina impor
tul. Instalația de anhidridă ftalică 
și-a dublat capacitatea cu începere 
din trimestrul doi A atins douăspre
zece mii de tone și este folosită la 
fabricarea plastifianților, ingredienți 
adăugați la policlorura de vinii ce 
dobîndește astfel mai multă malea- 
bilitate. Prin intrarea în funcțiune 
cu o lună de zile mai devreme a

Etalonul performanțelor 
pe platforma Bra^l

unui nou tip de benzină pentru a- 
vioane. pentru majorarea producției 
de xilen, pentru crearea unor solvenți 
organici speciali din produsele de 
reformare catalitică, pentru separa
rea unor hidrocarburi chiar în faza 
industrială, pentru punerea la punct 
a unor metode speciale spectrografice 
și aplicarea unor metode de dezin- 
crustare și spălare chimică a răpitoa
relor etc. Specialiștii se află acum 
în fața altor terne de bază, care ur
măresc prelungirea ciclurilor de 
funcționare a catalizatorilor, îmbună
tățirea unor produse folosite drept 
combustibil pentru motoarele Diesel, 
pentru turboreactoare, înlocuirea a- 
ditivilor antioxidant! pentru benzina 
de import, înlocuirea Importului de 
polielectroliți cu produse indigene. 
Nimic mai expresiv decît rezultatele 
obținute pînă în prezent. La ben
zinele de avion s-au realizat economii 
importante, ca și prin îmbunătățirea 
stabilității la oxidare a benzinei de 
cracare catalitică. S-a evitat un im

superioare grație noilor Instalații, 
axate pe producerea de combustibil 
și de materii prime pentru petro
chimie : gaze de chimizare — pro- 
pan, propilenă, normal-butan etc.

Urmărim calea acestor superpro- 
duse și trecem de la rafinărie la 
combinat, aflînd că numai în de
cursul acestui an au pornit trei 
instalații importante : de dimetil- 
tereftalat, de clorură de colină, de 
anhidridă ftalică.

— Instalația de dimetiltereftalat 
— ne informează ing Valentin Io- 
niță, directorul tehnic al combinatu
lui petrochimic — produce materia 
primă de bază pentru fibrele poli- 
esterice și este livrată în întregime 
la Iași. Instalația a intrat în func
țiune cu patruzeci de zile mai de
vreme. ceea ce a dus la obținerea 
peste plan a unei cantități de opt 
sute de tone. Instalația de clorură de 
colină, mafenia primă pentru fabri
carea binstimulatorilor, a fost reali
zată după proiect și "oncepție româ
nească, marea majoritate a utilajelor

instalației, s-au realizat două sute de 
tone peste pian

Dinamica acestei unități este con
tinuă și ea va cunoaște noi cote în 
viitorul cincinal '/Din 1965 pînă m 
prezent, producția' globală a crescut 
de peste zece ori, după cum ne in
formează economiștii! Marin Vasi
lescu, șeful serviciului de planifi
care. Tn anul viitor, producția va a- 
tinge. o creștere de douăsprezece ori 
față de nivelul de la care s-a pornit. 
Livrările la export, numai în de
cursul anilor 1969—1970, vor crește 
de nouă ori Combinatul exportă 
produsele sale — glicoli, acetonă, 
polietilenă — într-o serie de țări. Tn 
ultimul an cheltuielile de producție 
s-au redus cu circa patruzeci la 
sută față de 1965, în timp ce produc
tivitatea muncii a crescut cu' a- 
proape cinci la-sută. La instalațiile 
de olefine și polietilenă se lucrează 
peste capacitatea proiectată, datorită 
perfecționărilor aduse în tehnologia 
instalației. îmbunătățirile au fost a-

plicate la cuptoarele de piroliză de 
unde și rezultă creșterile. Studiile 
pentru perfecționarea regimului ter
mic și folosirea etanului alături de 
propan, au însemnat alte noi surse 
de economii și beneficii. Remarcînd 
o creștere de la 24 la 32 mii tone 
la polietilenă spre sfîrșitul cincinalu
lui, menționăm numele inginerilor 
Horia Florescu, Constantin Ronceâ și 
Toma Vlad, care au adus perfecțio
nări tehnologice la instalația de pirn- 
liză și au cercetat posibilitățile pen
tru creșterea capacității la fabrica de 
polietilenă.

— O serie de elemente noi explică 
aceste realizări — ni se spune. O con
tribuție a adus-o adoptarea metodei 
drumului critic, urmărirea succesiu
nii logice a lucrărilor, pentru obți
nerea celui mai redus timp de efec
tuare a intervențiilor, a reparațiilor. 
Am adoptat metoda PERT de efec
tuare a reviziilor generale în cadrul 
instalațiilor de olefine, în colaborare 
cu Institutul de cibernetică econo
mică din București. Pregătim, în pre
zent, extinderea aceleiași metode la 
fenol-acetonă. Aceasta a avut ca 
efect imediat scurtarea perioadelor 
de revizie a fabricilor, realizare con
cretizată printr-o producție pesta 
plan de circa trei milioane lei. Calcu
lele au arătat că este posibilă redu
cerea numărului de oameni necesari 
reviziilor, iar realitatea a confirmat 
aceasta. Efectiv aplicată în octom
brie, metoda drumului critic a în
ceput însă să fie introdusă din pri
măvară, cînd s-au cules elementele 
necesare. Revizia generală făcută în 
termeni moderni a dus la scurtarea 
duratei cu patru zile. Aceasta a fost 
prima în. ercare Anul viitor ur
mează să se treacă la generalizarea 
metodei în întregul combinat.

Admirînd tablourile de comandă 
ale instalațiilor, ni se atrage atenția 
asupra sistemelor perfecționate de 
securitate a utilajelor și înțelegem că 
aici, unde tehnica modernă își spune 
ultimul cuvînt, unde fiecare instala
ție reprezintă o sinteză a gîndirii teh
nice din domeniul respectiv, bătălia 
cronometrică pentru fiecare secundă 
este mai îndîr.jită ca oriunde, iar cele 
patruzeci și opt de milioane de lei 
surplus la producția globală, expri- 
mînd realizarea și depășirea tuturor 
angajamentelor anuale, ni se pare 
că materializează grăitor munca in
teligentă și dorința de autodepășire a 
unui colectiv care îsi onorează în 
continuare etaloanele de performanță.
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R. D. VIETNAM
DECLARAȚIA GUVERNULUIRestabilirea drepturilor 

legitime ale R. P. Chineze 
la O.N.U. element
esențial pentru sporirea 
eficienței și prestigiului

acestei organizații
• •

Intervenția reprezentantului României
NEW YORK - Corespondentul 

'Agdrpres C. Alexandroaie transmi
te ; In plenara Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile în pro
blema restabilirii drepturilor legiti
me ale R.P. Chineze la O.N.U. Ară- 
tind motivele pentru care România 
s-a asociat, în calitate de coautor, la 
proiectul de rezoluție aflat în dezba
teri, privind urgența ce o prezintă 
rezolvarea acestei probleme, ambasa
dorul Gh. Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la Națiunile 
Unite, a subliniat necesitatea de a 
se pune capăt unei injustiții comise 
față de R.P. Chineză, mare putere, 
stat membru fondator al O.N.U. și 
membru permanent în Consiliul de 
Securitate. De 20 de ani — a spus 
vorbitorul — marele popor chinez, 
care constituie aproape o pătrime 
din populația globului, este împiedi
cat șă-și exercite drepturile și atri
buțiile care îi sînt conferite prin 
Cartă în cadrul Națiunilor Unite și 
al altor organizații internaționale. Pe 
locul cuvenit Chinei sînt menținute 
persoane care nu au nici un fel de 
calitate de a vorbi în numele poporu
lui chinez. Dacă această stare de lu
cruri, profund dăunătoare pentru or
ganizația noastră și, îndeosebi, pen
tru rolul și activitatea Consiliului de 
Securitate, a fost menținută pînă în 
prezent, a subliniat Gh. Diaconescu, 
faptul se datorează numai unor in
terese unilaterale, care nu au nimic 
de a face cu adevăratele interese ale 
Națiunilor Unite.

Reprezentantul român a arătat în 
continuare că în lume nu există de- 
cît o singură Chină, din care Taiwa- 
nul face parte integrantă, deși această 
insulă este temporar supusă unui re
gim de ocupație străină. Faptul exis
tenței unei singure Chine este consa
crat In însăși Carta O.N.U., lucru 
care implică excluderea din O.N.U. a 
celor ce de multă vreme ocupă în 
mod ilegal locul !fcu venit Chinei.

In încheiere, ambasadorul Gh 
Diaconescu, a arătat că România este 
ferm convinsă că restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
Națiunile Unite constituie un ele
ment esențial pentru întărirea aces
tei organizații, pentru creșterea efi
cacității și prestigiului acesteia în 
lume. într-un moment în care 
O.N.U. este chemată să-și îndepli
nească mai bine rolul său de instru
ment al păcii și cooperării interna
ționale — a spus el — realizarea uni
versalității Națiunilor Unite este o 
premisă fundamentală pentru îndepli
nirea acestor obiective.

rea Industrială, care privește activi
tatea desfășurată de această organi
zație și perspectivele de viitor, în do
meniul promovării politicii de indus
trializare în 
țările care și-au 
dependența.

Luînd cuvîntul 
zentantul român, 
a subliniat experiența României în 
domeniul industrializării și a prezen
tat o serie de propuneri concrete 
menite să contribuie în mod eficient 
la accelerarea procesului de dezvol
tare economică a țărilor rămase în 
urmă în acest domeniu. De un deo
sebit interes — a spus el — ar fi 
promovarea unor noi forme de coo
perare în domeniul industriei, care 
ar trebui să ocupe un loc important 
în activitatea Comisiei O.N.U. pen
tru dezvoltarea industrială. Subli
niind rolul științei și tehnicii în dez
voltarea economică, vorbitorul s-a re
ferit la o seamă de inițiative ale Ro
mâniei la O.N.U., sugerînd noi di
recții de aplicare a lor în activitatea 
Comisiei pentru dezvoltarea indus
trială.

lume și în special tn 
dobîndit recent in-

la dezbateri, repre- 
Mihai Anastasescu,

Stewart se pronunță

■ ■

securității europene

*
în Comitetul pentru problemele e- 

eonomice șl financiare al Adunării 
Generala a Națiunilor Unite au în
ceput joi dezbaterile asupra raportu
lui Comisiei O.N.U. pentru dezvolta-

BONN 7 (Agerpreș). — Intr-un 
interviu acordat ziarului vest- 
german „Frankfurter Rundschau", 
ministrul de externe al Marii Bri
tanii, Michael Stewart, s-a pro
nunțat în favoarea organizării unei 
conferințe în problema securității 
europene. Stewart a sugerat iniție
rea unor tratative prealabile, atît 
bilaterale, cît și între grupuri de 
țări, astfel ca această conferință să 
fie bine pregătită și să-și ' atingă 
scopul propus.

Pe de altă parte, ministrul de 
externe britanic a cerut ca la e- 
ventuala conferință să fie repre
zentate și S.U.A. și Canada.

HANOI 7 (Agerpreș). — Guvernul 
Republicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație privind dis
cursul din 3 noiembrie al președin
telui Statelor Unite, Nixon, asupra 
problemei vietnameze.

In discursul său, se spune în de
clarație, președintele Statelor Unite 
a declarat că politica sa în proble
ma vietnameză constă în „căutarea 

........................... ' ' i depăcii", prin realizarea „planului 
vietnamizare" a .războiului.

Această politică — se spune 
declarația guvernului R.D.V. 
este în întregime în opoziție 
tendința generală a epocii actuale. 
Tocmai de aceea, ea a făcut și con
tinuă să facă obiectul unei aspre 
condamnări din partea popoarelor 
lumii, hotărîte să o înfrîngă.

Așa-numita „schimbare de politi
că" pe cîmpul de bătăjie și la masa 
conferinței, pe care Richard Nixon 
încearcă să o scoată în relief, în
seamnă pur și simplu intensificarea 
războiului, cramponarea de Vietna
mul de sud și împiedicarea confe
rinței de la Paris de a ajunge la 
o reglementare corectă a problemei 
vietnameze. Oricine își dă seama 
limpede că președintele Nixon do
rește nu să înceteze, ci „să vietna- 
mizeze" războiul, adică să-i facă pe 
vietnamezi să lupte împotriva viet
namezilor, pentru interesele egoiste 
ale ațîțătorilor la război americani. 
Pentru consolidarea armatei și admi
nistrației marionetă sud-vietnameze. 
în vederea realizării „planului de 
vietnamizare" a războiului, Statele 
Unite intenționează să-și retragă 
trupele cu picătura, fără a fixa un 
termen al retragerii lor totale, ceea 
ce înseamnă prelungirea nedetermi
nată a războiului.

Ele declară că nu vor retrage 
decît forțele terestre, adică doar o 
parte din trupele americane, lăsînd 
restul să ocupe Vietnamul de sud 
pentru o perioadă îndelungată. Gu
vernul american „exercită o presiu
ne militară maximă" pentru a-și a- 
sigura „o poziție de forță" în ne
gocieri, pune condiții pentru retra
gerea trupelor americane. El se opu
ne formării unui guvern de coaliție 
provizoriu larg reprezentativ. Gu
vernul american cere să fie lăsată 
administrației Thieu-Ky-Kiem grija 
de a organiza alegeri generale, în 
mod evident frauduloase, sub ame
nințarea armelor americane și tru
pelor saigoneze. Politica președinte
lui Nixon constă în continuarea răz
boiului de agresiune, și nu în cău
tarea unei reglementări politice a 
problemei vietnameze.

Declarația subliniază că imperia
liștii americani au sabotat sistema
tic acordurile de la Geneva asupra 
Vietnamului în timpul ultimilor 15 
ani, au trimis trupe în scopuri de 
agresiune în Vietnamul de sud și au 
întreprins bombardamente împotriva 
Republicii Democrate Vietnam. In
tervenția și agresiunea americană se 
află în mod evident la originea gra
vei situații care s-a creat în pre
zent în Vietnam.

Poporul vietnamez, se arată tn 
continuare în declarație, este hotărît 
să-și intensifice lupta pînă la do- 
bîndirea drepturilor sale naționale 
legitime. Orice soluție corectă a pro
blemei vietnameze trebuie să se ba
zeze pe respectul acestor drepturi 
și al dreptului populației sud-viet
nameze să dispună de soarta sa. 
Statele Unite trebuie să înceteze a- 
gresiunea, să retragă fără condiții 
din Vietnamul de sud toate trupele 
americane și cele ale țărilor străine 
cu care sînt aliate, trebuie să re
nunțe la menținerea administrației 
saigoneze și să lase populația sud- 
vietnameză să-și rezolve problemele 
proprii fără amestec din afară. A- 
ceastă soluție logică și rezonabilă

în
cu

deschide calea justă pentru regle
mentarea problemei vietnameze.

Poporul vietnamez salută pe ame
ricanii conștienți care, in numele 
păcii și al dreptății și pentru ade
văratele interese ale poporului lor, 
au denunțat cu curaj planurile de. 
prelungire a războiului în Vietnam, 
cerînd retragerea rapidă 
a trupelor 
de sud.

Poporul 
Republicii 
spune în încheierea declarației — 
cheamă guvernele și popoarele tu
turor țărilor care îndrăgesc pacea 
și dreptatea, organizațiile interna
ționale și popoarele jumii întregi 
să-și sporească sprijinul- și ajutorul 
acordat luptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională.

americane din
și totală 

Vietnamul
vietnamez și 

Democrate Vietnam — se
guvernul

Acțiuni ofensive ale 
forțelor patriotice 

sud-vietnameze
SAIGON 7 (Agerpreș). — In cursul 

nopții de joi spre vineri, forțele 
Guvernului revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud 
și-au intensificat activitatea, declan- 
șînd 68 de atacuri asupra unor in
stalații ale trupelor americano-sai- 
goneze din diverse provincii sud- 
vietnameze — informează corespon
dentul agenției France Presse. In 
zorii zilei de vineri, grupuri de pa- 
trioți au reușit să pătrundă în oraș il 
Saigon, unde au atacat două posturi 
de poliție. Delta Mekongului a de
venit și ea, în ultimele 24 de ore, 
scena unor lupte îndîrjite intre for
țele patriotice și trupele inamice : 
patrioții au bombardat 
regiune cu rachete și 
de poziții fortificate 
saigoneze. In regiunea 
Centrale, patrioții au lansat, vineri 
dimineața, rachete și mortiere asu
pra avanpostului „Mike Smith", ce 
apără tabăra militară specială de la 
Duc Lap.

în această 
mortiere 26 
americano- 
Platourilor

MOSCOVA 7 (Agerpreș). — Agen
ția TASS informează că la sediul 
Comitetului Central al P.C.U.S. a 
avut loc vineri o întîlnire între Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.,_ Boris 
Ponomariov, secretar ' 
P.C.U.S.; și delegația 
Vietnamul de sud și a Guvernului 
revoluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud. condusă de 
Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al F.N.E., președintele 
Consiliului Consultativ al Republicii 
Vietnamului de sud.

al C.C. al
F.N.E. din

agențiile de presă transmit
fîlți doi patriot! sud-co- 

rOOlli Membri ai Partidului revolu
ționar unificat din Coreea de sud, au 
fost spînzurați la închisoarea din Seul, 
anunță agenția A.C.T.C. Ei au fost ju
decați și condamnați în baza legii pri
vind „securitatea națională”, la care 
apelează regimul de la Seul pentru a 
înăbuși orice mișcare de opoziție.

Președintele Colegiului 
O.N.T. din România, Alexandru So- 
baru, a fost primit joi de Goronwy 
Roberts, ministrul de stat la Ministerul 
Comerțului, cu care a purtat discuții 
asupra unor probleme privind dezvol
tarea turismului, precum și posibili
tățile de realizare a unor acțiuni de 
cooperare economică în domeniul tu
rismului între firme britanice și Ofi
ciul Național de Turism din România.

Noul regim somalez, in- 
staurat la 21 octombrie, va apăra in
teresele naționale ale țării, va lupta 
pentru respectarea suveranității și in
dependenței țării, promovînd o poli
tică pașnică, de neparticipare la blocuri 
militare, scrie ziarul „October Star” 
din Mogadiscio.

din Golful Persic a fost inaugurat joi 
în prezența șahinșahului Iranului, Mo
hammed Reza Pahlavi.

și demonstrația oamenilor

în Piața Roșie din Mos
cova au avut loc ieri parada 
militară și demonstrația 
oamenilor muncii din ca
pitala sovietică, organizate 
cu prilejul celei de-a 52-a 
aniversări a Marii Revolu
ții din Octombrie.

Piața Roșie este în ținută 
de paradă. Pe zidul Krem
linului se înșiruie stemele 
republicilor unionale, iar 
de partea cealaltă a fost 
fixat un mare portret al 
lui Lenin. Sub el. o inscrip
ție ; „înainte, spre victoria 
comunismului".

La ora 10,00. la 
mausoleului lui V. 
nin își fac apariția 
Brejncv, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.,

tribuna 
I. Le- 
Leonid 
general 

. Alexei 
Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri, Nikolai 
Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., alți conducă
tori de partid și de stat so
vietici. In tribuna de lîngă 
mausoleu, rezervată dele
gațiilor străine sosite Ia 
Moscova pentru a participa 
la festivitățile consacrate 
aniversării lui Octombrie, 
se afla, de asemenea, dele
gația Consiliului general 
A.R L.U.S., condusă de tova
rășul Traian Pop, ad junct al

La „Europa Center* «-a des
chis vineri expoziția „Mărfuri 
de export din România", orga
nizată sub auspiciile „Serviciu
lui de expoziții” din Berlinul 
occidental. Un număr de 12 în
treprinderi de comerț exterior 
din România prezintă produse 
din diferite ramuri industriale.

Lucrările celei de-a 57-a 
conferințe a Uniunii Inter
parlamentare, 18 care au Parti‘ 
cipat 800 de delegați din 69 de state, 
au luat sfîrșit vineri la Delhi. Țara 
noastii a fost reprezentată de o dele
gație a Grupului interparlamentar ro
mân, alcătuită din deputății Tudor 
Drăgaau, vicepreședinte, Ilie Radu
lescu și Ion Mărgineanu, secretari ai 
grupului.

Președintele Skupștinel 
Federale a R.S.F. Iugosla
via, Milentie Popovici, a primit vi
neri, delegația parlamentară britanică, 
condusă de George Samuel Lindgren, 
membru al Camerei Lorzilor, care face 
o vizită în Iugoslavia, transmite agen
ția Taniug.

Consiliul Comandamen
tului Revoluției din Libia • 
hotărît să înlocuiască drapelul și ste
ma Libiei monarhice. Noul drapel de 
stat al țării va avea culorile roșu, alb 
și negru, iar blazonul regal va fi în
locuit cu stema națională.

In vederea intensificării 
acțiunilor oamenilor mun
cii din Italia în sprijinul reven
dicărilor lor de îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de trai, cele trei 
mari centrale sindicale — „C.G.I.L.”, 
„C.I.S.L.” și „U.I.L." — au hotărît să 
declare o grevă generală de 24 de ore 
pe plan național, la 19 noiembrie. La 
grevă urmează să participe oamenii 
muncii din toate sectoarele de activi
tate.

Cel mai mare combinat
ChimiC construit fa insula Kharg

ministrului învățămîntului 
din România.

Mareșalul Uniunii So
vietice Andrei Greciko. 
ministrul apărării al 
U.R.S.S., rostește o scurtă 
cuvîntare. Fanfara intonea
ză apoi Imnul de Stat al 
Uniunii Sovietice. în timp 
ee răsună salvele de artile
rie în semn de salut.

Conform tradiției, parada

toare blindate și amfibii, 
automobile și tancuri aero
purtate. Vin apoi tancurile 
grele ale diviziei „Cante- 
mir", piese de artilerie de 
diferite calibre, inclusiv 
de artilerie reactivă, urma
șele moderne ale celebre
lor „Katiușe" din anii răz
boiului de apărare a pa
triei. Parada militară
încheie prin defilarea uni-

se

CORESPONDENȚA DE LA SILVIU PODINA

deschisă de un 
de tineri toboșari, 
care urmează cursan- 
academiilor militare : 

„Frunze"

este
grup 
după 
ții 
academiile „Frunze" si 
.,Lenin", Academia de ingi
neri militari „Dzerjinski", 
academiile de tancuri și de 
aviație, școala superioară 
a marinei militare etc. 
Prin piață trec’, aliniate 
perfect, trupe de grăniceri, 
de infanterie marină, »- 
levii școlilor militare. 
„Suvorov" și „Nahimov". 
apoi în piață intră unități 
aie vestitei divizii de gar
dă „Taman", cu transpor-

tăților de rachete de diferi
te forme, mărimi și desti
nații : rachete tactice, cu 
rază medie de acțiune, an
tiaeriene, balistice ale flo
tei maritime militare, 
rachete antirachetă. Ulti
mele au trecut rachetele 
intercontinentale cu trei 
trepte, cu combustibil so
lid și rachete strategice 
uriașe. Parada militară a 
durat 45 de minute.

După cîteva clipe, piața 
este inundată de sportivi 
îmbrăcați în costume multi
colore. împreună cu spor
tivii trec care alegorice sim-

bolizînd hotărîrea poporu
lui sovietic de a realiza 
sarcinile cincinalului pînă 

, la 7 noiembrie 1970, zborul 
în grup al celor trei nave 
„Soiuz", prietenia popoa
relor sovietice, solidari
tatea internațională a oa
menilor muncii de pe toa
te meridianele

începe apoi demonstra
ția oamenilor muncii din 
Moscova. Coloane nesfîr- 
șite trec cu panouri pe 
care sînt înscrise rezultate
le obținute în muncă,' 
în cinstea celei de-a 
52-a aniversări a revolu
ției, noile angajamente lua
te în cinstea centenarului 
nașterii lui Lenin. Șuvoaie
le vii ale moscoviților s-au 
scurs prin piață ore în șir, 
mareînd astfel festiv cea 
de-a 52-a aniversare a pu
terii sovietice, exprimîn- 
du-și hotărîrea de a obți
ne noi înfăptuiri în con
strucția comunistă.

După amiază, la Palatul 
congreselor din Kremlin a 
avut loc o mare recepție o- 
ferită de Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. în cinstea 
celei de-a 52-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

AMÎNAREA REUNIUNII LA NIVEL ÎNALT

A PIEJEI COMUNE
HAGA 7 (Agerpreș). — Conferința 

la nivel înalt a statelor membre ale 
Pieței comune, care trebuia să sc 
țină la ,17 și 18 noiembrie la Haga, 
a fost amînată pentru 1 și 2 decem
brie. Potrivit serviciului de presă al 
guvernului olandez, această amînare 
a fost hotărîtă în urma cererii gu
vernului italian, deoarece ministrul 
său de externe,1 Aldo Moro, s-a îm
bolnăvit. Amînarea a fost acceptată 

.de toate statele membre ale orga
nizației.

Se știe că reprezentanții „celor 
șase" urmau, printre altele, să ia în 
discuție spinoasa problemă a ade
rării Marii Britanii la C.E.E. De a- 
ceea, în cercurile politice occiden
tale se consideră că invocarea îmbol
năvirii ministrului de externe ita
lian, Aldo Moro, este mai degrabă 
un pretext. Astfel, agenția Asso
ciated Press apreciază că „adevă
ratul motiv este dorința unor parti
cipant de a cîștiga timp pentru

a-și pune la punct pozițiile". Diferi
tele declarații, nu prea optimiste, 
făcute recent în capitalele „celor 
șase" permit să se tragă concluzia 
că amînarea reuniunii este o urmare 
firească a neînțelegerilor dintre 
parteneri. Ministrul olandez al afa
cerilor externe, Joseph Luns, de 
pildă, declarase joi : „dacă confe
rința va eșua, eu prevăd o nouă și 
serioasă criză în Piața comună". 'Tn 
termeni asemănători s-a exprimat și 
ministrul vest-german al afacerilor 
externe, Walter Scheel. La rîndul 
său, ministrul francez de externe, 
Maurice Schumann, care a efectuat 
recent o scurtă vizită la Haga, con
diționase începerea tratativelor cu 
Anglia de desăvîrșirea C.E.E. și de 
adoptarea unei linii comune față de 
cererea britanică. Mai mult, Schu
mann a fost de părere că cei șase 
parteneri nu trebuie să fie „prizo
nierii calendarului".

italia Frămîntările
din Partidul democrat-creștin
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® Incidente Israel 
iordaniene ® Conv 
Sisco-Dobrînin © C( 
țările de la Cairo | 
pregătirea reuniunii ' 
liului unificat al aj

ȚEL AVIV 7 (Agerpreș). 
purfat'or de cuvînt militar i 
a deolarat că aviația israe 
bombardat vineri diminea 
multe poziții ale grupurilor 
rilă palestinene, situate pe 
riul Iordaniei. Totodată, se [ 
ză că aviația israeliană a bo 
pozițiile grupurilor de coma 
lestinene, după ce acestea & ■ 
cu cîteva ore mai înainte o 
israeliană, rănind un soldat

La Cleveland (Ohio) a avut 
loc solemnitatea consacrată i- 
naugurării unei grădini cultu
rale a americanilor ne origine 
română. în acest oraș, ai cărui 
locuitori provin din circa 60 de 
țări ale lumii, există mai multe 
grădini culturale ale diverselor 
comunități, unde au loc festivi
tăți cu caracter național, fol
cloric, manifestări artistice etc. 
La solemnitate au participat 
ambasadorul României la 
Washington. Corneliu Bogdan, 
reprezentanți ai municipalității, 
numeroși membri ai comunită
ții românești din Cleveland. 
Cu acest prilej, ambasadorul 
român și un reprezentant al 
primăriei au rostit scurte alo
cuțiuni, după care a avut loc ce
remonia marcării locului pe 
care va fi așezat bustul lui 
George Enescu, oferit în dar de 
Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă din România comu
nității românești din Cleveland.

berra. In coaliție cu Partidul agrarian, 
acesta a reușit, la recentele alegeri 
generale, să se mențină la conduce
rea Australiei. Convenția a reales în 
funcția de lider al partidului, cu o 
mică majoritate, pe actualul premier, 
John Gorton. Liderul Partidului libe
ral, principala forță a coaliției guver
namentale, devine automat primul mi
nistru al țării.

ROMA 7. — Corespondentul Ager- 
pres N. Puicea transmite : — Vineri 
au continuat la „Palazzo del Con- 
gressi" din Roma lucrările Consiliu
lui național al Partidului democrat- 
creștin. în centrul atenției s-a aflat 
discursul rostit de Arnaldo Forlani, 
candidat la funcția de secretar gene
ral al P.D.C. Pe un ton precaut și 
dozînd cu grijă fie „deschiderile" spre 
puncte de vedere susținute de gru
parea de stinsa democrat-creștină, 
fie interpretarea actualei situații in 
lumina unor idei susținute de cele
lalte curente, vorbitorul a reușit să 
întrunească — în linii generale — 
consensul participanților la lucrări. 
Ideea centrală a discursului său a 
fost aceea a necesității ca P.D.C. să 
țină seama de condițiile reale tn care

In cadrul programului 
de colaborare culturală ro- 
mâno-iugoslav, la Bel§rad s a 
deschis o expoziție cu lucrări ale ar
tiștilor fotografi din România. Expo
ziția, care cuprinde 78 de lucrări, a 
fost inaugurată de președintele Aso
ciației artiștilor fotografi din Iugosla
via, Predrag Gatalița.

Convenția Partidului libe
ral, de guvernămint, din 
Australia s_a <3esfs§urat ia can-

AMMAN 7 (Agerpreș). — 
ale armatei israeliene au 
vineri, focul asupra unor po. 
daniene situate in partea de nord 
a rîului Iordan, a declarat, pe de 
altă parte, un purtător de cuvînt mi
litar iordanian. Acest atac a fost 
precedat de un raid al aviației is
raeliene, care a bombardat cu na
palm aceeași- regiune. Artileria ior
daniană a ripostat, obligînd avioane
le israeliene .să părăsească teritoriul 
Iordaniei Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că forțele israeliene au des
chis, de asemenea, focul asupra u- 
nor poziții iordaniene situate in 
partea de sud a fluviului Iordan.

★
WASHINGTON 7 (Agerpreș), — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert McCloskey, 
a declarat că asistentul secretarului 
de stat, Joseph Sisco, și ambasado
rul Uniunii Sovietice, Anatoli Do- 
brînin, discută „o serie de noi for
mulări" pentru elaborarea unui do
cument comun care să constituie ba
zele unei reînnoiri a eforturilor de 
mediere ale lui Gunnar Jarring, re
prezentantul secretarului general al " .. .. T!lant’ jn orjentul Apro-

»e află tn prezent Italia, de „situația 
complexă și sub multe aspecte hotă- 
rîtoare pentru partid și viitorul 
acestuia". După părerea lui Forlani, 
„centrul-stînga este calea care, in 
actualele circumstanțe, poate asigura 
stabilitate guvernului, în măsura în 
care acesta este capabil să promove
ze o politică avansată, de reforme". 
El a pledat pentru reconstituirea for
mulei guvernamentale cvadripartite, 
respingînd însă posibilitatea unor 
alegeri generale anticipate. Alte 
probleme spinoase, cum ar fi de 
pildă conținutul concret al progra
mului de „reînnoire", răspunsul ce 
trebuie dat actualelor mișcări de 
masă din țară, ce durează de circa 
două luni, nu au găsit o soluție cla
ră în discurs.

O.N.U., U 
piat.

★
7 (Agerpreș). — Miniștrii 
externe și ai apărării din

CAIRO 
afacerilor _____  T. _. _____
țările arabe, care au sosit la Cairo 
în vederea reuniunii de sîmbătă a 
Consiliului unificat al apărării, or
ganism al Ligii arabe, au început 
consultările bilaterale pentru pregă
tirea acestei reuniuni.

Vineri la ora 
19,00 (ora Bucu- 
reștiului) a în
ceput numără
toarea inversă 
reală, care se 
va încheia o da
tă cu lansarea 
navei spațiale 
„Apollo-12" pre
văzută să aibă 
loc la 14 noiem
brie ora 18,22 
(ora Bucureștiu- 
lui). Această o- 
perație a fost 
începută cu 31 
de ore înaintea 
datei stabilite 
inițial, pentru a 
se asigura 
timpul disponi
bil remedierii
unor eventuale 
defecțiuni sem
nalate și a per
mite echipelor 
de tehnicieni să 
nu lucreze 
tr-un 
intens 
grafie : punc- 
tul din „Oceanul 
pe nava ,.Apollo-12", comparativ cu punctul din „Marea Liniștii 
primul pămîntean a atins suprafața Lunii.

Furtunilor" unde urmeazd sâ aselenizeze astronauții de 
unde

DUPĂ ÎNTREVEDEREA DINTRE INDIRA GANDHI 
Șl NIJALINGAPPA

Disensiunile din cadrul partidului
de guvernămint persistă

DELHI 7 (Agerpreș) — Primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
conferit vineri cu Nijalingappa. pre
ședintele partidului de guvernămint 
al țării, Congresul Național Indian. 
Această întrevedere, relatează agen
ția U.P.I., a avut loc în urma efor
turilor depuse de liderii organizațiilor 
provinciale ale partidului, ea fiind 
menită, după cum se speră, să pună 
capăt disensiunilor serioase existente 
tn sînul conducerii sale.

Apărute treptat, într-un Interval 
de timp mai îndelungat, aceste disen
siuni au devenit vizibile în contextul 
alegerilor prezidențiale din vara a- 
cestui an, cînd s-au confruntat în 
mod deschis pozițiile divergente în 
diverse domenii ale celor doi oameni 
politici. Criza s-a accentuat după 
consumarea momentului electoral, 
care a dus la victoria lui Varahagiri 
Venkata Giri, susținut de Indira 
Gandhi, împotriva candidatului ofi
cial al partidului, Sanjiva Reddy.

Contrar așteptărilor, întrevederea 
care a avut loc Ia Delhi între cei 
doi oameni politici nu pare să mar
cheze o cotitură în evoluția crizei

din sînul partidului de guvernămint 
indian, relatează agențiile de presă. 
Căci, dacă ambii interlocutori au că
zut de acord asupra faptului că neîn
țelegerile din sînul partidului ar pu
tea fi rezolvate prin noi alegeri ale 
liderilor săi, ei n-au putut ajunge la 
nici un acord în ceea ce privește data 
și modalitatea în care ar urma să 
aibă loc aceste alegeri. Conducăto
rul partidului, Nijalingappa, se pro
nunță pentru organizarea alegerilor 
într-un interval de opt luni și 
în toate orașele țării; în schimb, 
Indira Gandhi consideră că ele 
trebuie să aibă loc în decurs de 
două luni și numai în 250 de distric
te, pentru a se desemna noi delegați 
în componența Comitetului Congresu
lui,. alcătuit din 700 membri. Intr-o 
fază ulterioară, în cadrul acestui co
mitet, să se procedeze la alegerea 
președintelui partidului.

Intrucît nu s-a putut ajunge la un 
punct de vedere comun în această 
problemă, cea de-a doua întrevedere, 
prevăzută inițial tot pentru ziua de 
vineri, a fost anulată, relatează a- 
genția Reuter.
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