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© A ști, a controla, a fi exigent în munca politică 

® Reclamați!, sesizări, răspunsuri @ La „jocul de-a 
planificarea" al direcției agricole, pierde zootehnia 

© 8 și multiplii săi economici
în pagina a 4-a: OMUL FAȚĂ IN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

UIMII SOVIETICE
LA UUCUUEȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit marți, 25 noiem
brie 1969, pe ambasadorul extraor

dinar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Ba
sov, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

in Marea Britanie

CONCLUZII LA UN DIALOG

PE TEMA

însemnări de la consfătuirea de
al Centralei

Spre

pirosfera,

ia 6000
de metri
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HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
CU PRIVIRE LA APLICAREA NOULUI SISTEM

STATULUI Șl MINISTERULUI AFACERILOR

diver- 
însuși

Beciu, 
Pîcle, vulcani men- 
cronicile de acum 
sute de ani și de- 
monumente ale na-

lucru inițiată de comitetul de administrație 
industriale Hunedoara

OTELULUi
5

Creșterea volumului producției industriale și accentuarea 
gificării sortimentelor în unitățile constructoare de mașini, 
procesul amplu de lărgire și modernizare a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale solicită, în momentul de față, cantități sporite 
de oțel și laminate, cu însușiri calitative superioare. Deși s-au 
făcut mari eforturi de investiții pentru dezvoltarea potențialului 
productiv al siderurgiei, deși an de an industria metalurgică a asi
milat în fabricație noi mărci de oțeluri, alte și alte tipuri și dimen
siuni de profile laminate și țevi, o serie de întreprinderi benefi
ciare reclamă, în continuare, că aprovizionarea cu metal este defi
citară, neritmică, iar uneori nu corespunde din punct de vedere 
calitativ nevoilor producției. Problema este mai veche și, cu toate 
acestea, actualitatea ci economică nu a scăzut. Cine provoacă aceste 
dereglări în pulsul metalului pe „arterele" economiei naționale ? 
Ce trebuie întreprins pentru ca aprovizionarea cu oțel a benefi-

ciarilor să nu mai constituie o frină în calea realizării integrale 
și la termen a producției de mașini și utilaje, a programelor de in
vestiții ?

în încercarea de a da răspuns, de a găsi soluții acestor chestiuni 
vitale pentru economia națională, am asistat zilele trecute la un 
dialog direct între furnizorii și beneficiarii de metal, cu prilejul 
unei consfătuiri de lucru inițiată de consiliul de administrație al 
Centralei industriale Hunedoara. Opiniile și propunerile exprimate 
au fost numeroase. Observațiile critice au fost îndreptate nu numai 
asupra întreprinderilor care produc și livrează metalul, ci și asu
pra sistemului în sine de aprovizionare cu metal, ca și a unită
ților beneficiare, care nu-și cunosc din timp, concret, propriile 
nevoi ale producției. Prezentăm în articolul de față o sinteză a 
opiniilor și concluziilor rezultate din această consfătuire.

adîncime
reportaj de 
Traian FILIP

DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SOLDELOR 
PERSONALULUI CONSILIULUI SECURITĂȚII

Un important aspect supus dezba
terii a fost acesta : este posibil ca 
instrumentul principal de reglemen- 
.tare a raporturilor dintre furnizori 
și beneficiari — contractul eco
nomic — să devină o pîrghie sigură 
atît pentru elaborarea optimă a pro
gramelor de fabricație în unitățile si
derurgice, cît și pentru satisfacerea 
promptă a necesităților de metal ale 
întreprinderilor prelucrătoare ? Con
cluzia dominantă, desprinsă din dis
cuții, a fost : DA I Bineînțeles, cu a- 
mendamentele prezentate de cele 
două părți.

Am reținut, mai întîi, părerea fur
nizorilor, prin cuvîntul tov. ing. Ion 
Dobrin, director comercial al Centra-

lei industriale Hunedoara : -„Expe
riența din ultimii ani ne-a demons
trat că o bună cunoaștere recipro
că și o precizare detaliată a solici
tărilor beneficiarilor în comenzi con
stituie unul din factorii determi- 
nanți pentru ca un contract economic 
să se realizeze la timp și în totalitate. 
Insistăm asupra acestui lucru, pentru 
că modul în care sînt primite acum 
comenzile și în care se perfectează 
contractele lasă mult de dorit". Spre 
exemplificare, directorul comercial

Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a IlI-a)

INTERNE

Telegramă

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ULAN BATOR

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat. Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Mongole și poporului frate mongol feli
citări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a proclamării Republicii Populare Mongole.

Poporul român se bucură din toată inima de realizările importante 
obținute de oamenii muncii mongoli în opera de construire a noii orîn- 
duiri și le urează noi succese în înflorirea Republicii Populare Mongole.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima convingerea că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Mongolă se vor dezvolta continuu, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socia
list, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele

al Partidului Comunist Român, Consiliului de Miniștri 
Președintele al Republicii

Consiliului de Stat Socialiste România
al Republicii

Socialiste România
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Toamna pe Valea Buzăului, | 
pe drumul de sonde, pă- l 
duri le sînt scuturate, ape-

i
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le triste, unitățile de pom
pare în calmă activitate, miș- 
cînd capetele de balansier sub 
turlele înalte. Sondele sînt so
litare sau grupate, urcă pe dea
luri. stau in preajma unor bazi
ne instalate pe culmi, prive- 
ghează stînile părăsite, viile și 
livezile pregătite de iarnă.

Ne îndreptăm spre o sondă 
de mare adîncime, dar nu ne 
putem opune ispitei de a _vizita 
vulcanii noroioși dintre 
Arbănaș și 
ționați în 
patru-cinci 
clarați azi 
turii Vulcanii ni se înfățișează 
de departe în lumina cromată 
a soarelui, sclipitori, metalici, 
uleioși. plini de mister. Lumina 
alunecă pe statuile de lut umed, 
de mîl metalizat, durate de ci
neva din adînc. bulboanele cli-
(Continuare în pag. a V-a)

Condiții ale armoniei 
cu tine insuți și cu noul

colectiv e muncă
Specialiști la noile lor posturi din județe

® UN „BINE AȚI VENIT" ÎNTĂRIT DE GRIJA PENTRU ASIGU
RAREA CONDIȚIILOR MATERIALE Șl MORALE • ÎN CĂUTAREA 

„URMELOR PIERDUTE" PE DRUMUL POSTULUI NEONORAT 
@ TOTUL PE TAVĂ ...Șl MAI CE ?

Cu un cald, elocvent „Bine ați venit !" au fost intîmpinați aproape pretutindeni 
specialiștii care, în ultimele săptămîni, urmind îndemnul conștiinței lor profesio
nale și civice, au părăsit Capitala ori alte centre „tradiționale" pentru a spori 
zestrea de cadre cu pregătire superioară a județelor, îndeosebi a celor noi, mai 
sărace inițial sub raportul acestei investiții.

în prezent se pune însă și o altă problemă : prin ce s-a materializat pe plan 
local sus-amintita urare, in ce mod se transformă dintr-o convențională formulă 
de politețe într-o realitate efectivă, consistentă, menită să-i ofere specialistului 
sentimentul stenic și durabil că este realmente „bine venit"?

— De la începutul acestei 
acțiuni, căreia partidul și 
statul îi acordă o deosebită 
însemnătate și atenție, 
ne-a fost clar că pen
tru județ® important nu 
o să capete un „om cu

diplomă", cu care să-și 
umple formal un loc în 
schemă, ci să valorifice 
cu maximum de eficiență 
o forță potențială de crea
ție — ține să sublinieze to
varășul Andrei Făcuraru,

prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația 
Locală. De aceea, încă din 
fazele incipiente ale acțiu
nii de redistribuire a cadre
lor, după ce s-a stabilit ne

cesarul de specialiști al fie
cărui județ, cu precizarea 
concretă, amănunțită a pos
turilor și a condițiilor de 
încadrare, după ce primii 
specialiști solicitați și-au 
fixat opțiunile, reprezen
tanți ai comitetului nostru 
s-au deplasat în fiecare ju
deț pentru a transmite or
ganelor locale instrucțiuni 
precise privind modul cum 
trebuie primiți oamenii, 
grija și solicitudinea de 
care se cuvine să se bucure 
încă din primele momente 
în rezolvarea problemelor 
pe care le comportă angre
narea lor în noua muncă

— Care este cadrul con
cret ?

— în afara obligației 
stricte de a se respec
ta numirea pe post, con-

Victor BIRLADEANU 
Cu sprijinul 
corespondenților 
„Scmteii" R. APOSTOL, 
L. DEAKY, Șt. DINICA

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, salutat de pre
mierul britanic, Herald Wiison

(Telefoto A.P.-Agcrpres)

LONDRA 25. — Trimișii speciali 
Ada Gregorian și Liviu Rodescu 
transmit: Continuîndu-și vizita o- 
ficială în Marea Britanie, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul de externe, 
Corneliu Mănescu, a plecat marți 
dimineața cu un tren special la 
Derby. Premierul român a fost în
soțit, de asemenea, de Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Gheorghe Oprea, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Vasile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Marea Bri
tanie, și de alte persoane oficiale. 
Pe parcursul vizitei, înalții oaspeți 
români au fost însoțiți de Denis 
Laskey, ambasadorul Marii Brita
nii la București.

La sosirea Ia Derby, primul mi
nistru român și persoanele care îl

.. ■ f - - ■;. < ■ . . . ...

însoțesc au fost salutați de Den
ning Pearson, președintele firmei 
„Rolls Royce", de alți membri ai 
conducerii firmei, precum și de 
primarul orașului. T. Taylor.

în cinstea oaspeților, conducerea 
firmei a oferit un prînz, după care 
le-a fost prezentată o succintă ex
punere asupra sferelor de activi
tate și organizării procesului de 
producție, precum și asupra legătu
rilor firmei cu străinătatea. Au fost 
vizitate apoi cîteva din principa
lele secții*  unde experți ai firmei 
au dat explicații privind proce
sul de asamblare și montare a di
feritelor tipuri de motoare de a- 
viație, bine cunoscute pe plan mon
dial pentru înaltele lor calități și 
performanțe.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
români s-au reîntors cu trenul 
special la Londra.

O enciclopedie

dumneavoastră

Șț •< învTd-y/i

tb l-z-. '.<•din biblioteca

Peste cîteva zile, la chioșcuri
• 1*1 ** ••și librarii:

în plină actuali

T elegramă
Domnului RICHARD NIXON
Președintele Statelor Unite ale Americii

Cu prilejul încheierii zborului navei cosmice „Apollo-12“ vă transmit 
sincere felicitări dumneavoastră, cosmonauților Conrad, Gordon și Bean, 
precum și savanților și tehnicienilor americani care au înfăptuit cu suc
ces programul celei de-a doua expediții selenare.

Ne exprimăm încrederea că această remarcabilă realizare va servi pro
gresului general al umanității, cauzei colaborării și înțelegerii între po
poare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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în codrii
Vlăsiei

Străvechii codri ai Vlăsiei, 
martori de veacuri ai atitor e- 
venimente. au revenit in actua
litate Nu de mult, o parte din 
pădurea Snagov, considerată o 
relicvă a acestor legendari co- 1 
dri, a fost declarată zonă natu- I 
rală de vegetație ocrotită de I 
lege. Specialiștii au depistat aici 
exemplare de tel, jugastru, arțar, 
scoruș de un deosebit interes 
științific In lacul Snagov — un 
vechi liman al riului Ialomița — I 
cercetătorii au descoperit și au | 
propus a fi ocrotită, planta ex- " 
trem de rară, denumită științi- ■ 
fie Aldrovanda vesiculosa, relic- I 
vă din epoca terțiară, diverse ] 
specii de nuferi, precum și o 
serie de exemplare faunistice 
pontccaspice. Snagovul capătă, 
deci, noi valențe turistice.

Poftiti la
9

tablă!
Se știe cit de importantă este, 

in alegerea viitoarei profesiuni, i 
cunoașterea diverselor meserii. I 
Tocmai de aceea, Ministerul In- ! 
vățămîntului a organizat — în 
cadrul claselor a IX-a din șco
lile de cultură generală — 
cursuri practice (automobilism, 
electricitate etc.) pentru elevi. 
Din păcate insă, eficiența aces
tor cursuri este, în mare măsu
ră, redusă. Și cum să fie alt
fel, cînd materialele exemplifi- 8 
cative lipsesc cu desăvîrșire ? Nu I 
pentru că astfel de materiale I 
n-ar exista. La autobazele de . 
transport, la uzinele „Electroni- I 
ca“, etc. există numeroase g 
piese uzate, cu defecte de fa
bricație. care ar putea fi folo- I 
site de elevi. Dar, deși utilita- i 
tea lor, în școli, este incontesta- ! 
bilă, toate aceste piese iau dru- ■ 
mul întreprinderii de colectare I 
a metalelor. De ce ? Cineva tre- | 
buie să dea un răspuns bun. 
Cine iese la lecție ?

Au rămas 
p© vătrai
Cum stați eu furajele ? Bine ? j 

Atunci, aveți grijă să nu se in- J 
timple ca la cooperativele agri
cole de producție din Vinătorii 1 
Mici (Ilfov) și Roșiorii de Vede. I 
La cele două unități agricole au I 
izbucnit două incendii. La Vină- . 
torii Mici, vilvătăi mari au mis- I 
tuit 190 de tone de fin. La Ro- g 
șiori. situația este și mai... al
bastră. Din neglijența coopera- I 
torilor, aproape 700 de tone de I 
furaje s-au prefăcut în cenușă. I 
In ambele unități, organele de ■ 
resort anchetează cauzele in- I 
cendiilor. precum și pe vinovați. | 
In perspectivă — sancțiuni se
vere. De dorit, cit mai grabni- i 
ce. Arde I

Și sub f în, ce 
se găsea?...

...Un moment și veți vedea. 
Contrclînd circulația mărfurilor 
cu mijloace auto, pe timp de 
noapte, lucrătorii de miliție din 
inspectoratul județului Buzău au 
constatat cîteva abateri fla
grante. Două autocamioane (21 
-CV - 318 și 21 — BZ — 
1 615) care, după formele de în
soțire ar fi trebuit să transpor
te fin din comunele Zăbala și 
Barcani (județul Covasna) la 
Buzău, erau încărcate cu che
restea, acoperită cu cîteva brațe 
de fin, pentru a induce in e- 
roare organele de control. Nici 
pomeneală de vreun act care să 
just'fice proveniența celor 9 
metri cubi de rășinoase. Cum și 
de unde și-au procurat acest 
material cei ce veneau, din Co
vasna, pe meleagurile Buzău
lui ? La această întrebare vor 
răspunde organele de anchetă 
care au și început acțiunea, con- 
fiscînd materialul și aplicînd a- 
menzile de rigoare contravenien- 
ților. Pînă una-alta, _ aviz ama
torilor. Dacă mai sînt I

Simpozion
soferesc»

Duminică dimineața, în sala 
cinematografului din Mizil a a- 
vut loc un simpozion original. 
Sute de conducători auto din o- 
raș și din comunele vecine au 
ascultat cu interes citeva ex
puneri. Un profesor din locali
tate le-a vorbit participanților 
despre etica omului de la vo
lan ; directorul spitalului a con
ferențiat despre consecințele ne
faste ale consumului de alcool, 
iar un reprezentant al miliției a 
făcut o expunere documentată 
privind necesitatea respectării 
stricte a regulilor de circulație 
pe drumurile publice. In înche
iere au rulat cîteva filme de 
scurt-metraj. cu teme adecvate. 
O acțiune utilă care se cere con
tinuată. Să nu rămână un... ac
cident 1

Rubricd redactata de i 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Hotărîrea plenarei Comitetului 
municipal de partid București din 28 
august a.c. este una din cele mai 
importante hotărîri adoptate în 
cursul acestui an. Prin obiectul ei 
— îmbunătățirea utilizării torței de 
muncă calificate pe ansamblul eco
nomiei municipiului — prin temei
nica pregătire a plenarei care a ela
borat-o (în prealabil s-a întreprins 
un complex studiu în multe între
prinderi, s-au efectuat testări, son
daje, cu concursul unor specialiști 
reputați, s-a solicitat opinia multor 
organizații de partid etc.), respecti
va hotărîre a reușit să răspundă 
prompt la două deziderate princi
pale, care ar putea fi sintetizate ast
fel : a) perfecționarea investigării și 
valorificării rezervelor de forță de 
muncă calificată existentă ; b) sta
bilirea unui adevărat program de 
formare a viitorilor muncitori cali
ficați.

...Plenara nu s-a rezumat la sim
ple indicații. Au fost stabilite mă
suri precise, printre care obligati
vitatea ca, în întreprinderi, comite
tele de partid, și comitetele de di
recție să întreprindă studii asupra 
situației prezente și de perspectivă 
a forței de muncă, iar comitetele de 
partid ale sectoarelor să organizeze, 
la rîndu-!e, analize proprii în acest 
domeniu și să declanșeze o largă 
dezbatere în organizațiile de partid, 
determinînd modalități eficiente de 
îmbunătățire a stărilor de lucruri 
deficitare.

Cum s-a repercutat. în organizațiile 
de bază această hotărîre ? Primul 
răspuns ar putea fi numit oarecum 
„fără cuvinte", deși caricatura afi
șată la loo vizibil în hala secției de 
construcții, șasiuri și caroserii a uzi
nei „Autobuzul" nu era lipsită de o 
lungă explicație, prezentînd „amă
nuntele" datorită cărora unul dintre 
muncitorii secției dobîndise această 
nedorită publicitate. Astfel, pauza de 
la ora 10 se transformase într-o dis
cuție colectivă ad-hoc, în care cel 
în cauză nu era deloc felicitat.

Dar iată și cuvintele. Aparțin lui 
Dumitru Cioran, secretarul organi
zației de partid : întărirea discipli
nei, folosirea integrală a timpului 
de lucru ne preocupă de mai multă 
vreme, iar faptul că plenara comi
tetului municipal de partid a luat 
o hotărîre în această privință ne-a 
îndemnat să revenim, aș spune, în 
mod mai organizat și sistematic, a- 
supra respectivei probleme în pri
mul rînd, am socotit necesar să o 
transformăm intr-o problemă a în
tregii organizații de partid. Astfel 
că obiectul unei adunări generale a 
fost tocmai acesta : sarcinile ce re
vin fiecărui membru de partid în 
domeniul respectării disciplinei în 
producție.

A fost o analiză amplă și exigen
tă. Organizația de partid a înțeles 
că ea trebuie să fie factorul sti- z 
mulator, dinamic. Iar ca orimă fi-' 
nalizare au apărut idei interesante : 
schimburi de experiență între locuri 
de muncă cu condiții diferite, „săp- 
tămîni experimentale" cu muncito
rii tineri care nu-și realizau planul 
etc. A doua finalizare a constat în 
faptul că ideile respective s-au ma
terializat, determinînd îmbunătățiri 
substanțiale în munca acestui colec
tiv, țâre acum reușește să producă 
lunar aproape încă o dată mai multe 
caroserii decît la începutul anului.

în punctul final, deci, hotărîrea a 
dat roade

Să vedem cum a prins viață aceas
tă hotărîre la uzina „Electronica", 
o întreprindere modern utilată, cu 
producție complexă și apreciabile 
succese de la un an la altul Și aici, 
un episod, ale cărui ultime momente 
se consumă pe coridoarele blocului 
administrativ. Electronista Ana Pe- 
trache e foarte nemulțumită. Va tre
bui să muncească în altă secție, pe 
motiv că a absentat nemotivat.. a- 
proximativ o jumătate de lună Ea 
încearcă să-și „apere drepturile" : 
cere audiente, face anticameră, ex
plică. justifică ..

Un caz izolat și nesemnificativ ? 
Poate Dar în situațiile statistice 
privind utilizarea forței de muncă, 
această întreprindere se menține 
constant sub nouăzeci de procente 
Adică zece la sută din timpul de 
lucru necesar a fi înglobat în pro
ducția materială se risipește prin 
absentări. învoiri, concedii fără Dia
tă. care, adăugîndu-se unor dificul
tăți generate de întîrzierea minerii 
în funcțiune a unor noi comporți, 
mente, îngreunează activitatea în
tregului colectiv.

Au ajuns pînă aici obiectivele ma- ■ 
jore stabilite de plenara din 28 au
gust a Comitetului municipal de 
partid ? Tovarășul Ion Ghiță, secre
tarul comitetului de partid din uzi
nă, participant la plenară, își amin, 
tește destul de vag că a fost vorba

despre folosirea forței de muncă 
Despre anumite sarcini precise, în 
afara celor ce „în mod obișnuit" 
trebuie să le revină, nu-și aminteș
te. Cert este că de la comitetul de 
partid n-a pornit o inițiativă anume 
care să materializeze organizat, am
plu, hotărîrea în cauză, deși chiar 
aceasta prevedea efectuarea, încă în 
cursul lunii septembrie, a unor stu- ' 
dii vizînd stabilirea rezervelor de 
cadre calificate existente în uzină 
și a măsurilor de întărire a disci
plinei în producție, de creștere a 
nivelului conștiinței socialiste. S-a 
întreprins ceva deosebit — și Insist 
asupra acestui termen ca decurgînd 
din hotărîre — la comitetul de di

seamă nu ocoleso acest obiectiv. 
Poate s-a întreprins ceva deosebit 
de către comitetul de partid al Sec
torului II, căruia, prin hotărîrea ple
narei comitetului municipal de 
partid, îi revenea sarcina să orga
nizeze pe această temă dezbateri în 
organizațiile de bază, să conducă 
nemijlocit acțiunea pentru realiza
rea respectivului obiectiv Din discu
țiile cu tovarășii Ilie Diaconescu și 
Costică Chițimia, secretari ai comi
tetului de partid al sectorului, aflăm 
că sarcinile stabilite în hotărîrea la 
care ne referim au fost transmise, 
cu prilejul instruirilor, tuturor se
cretarilor organizațiilor de partid, 
au constituit un obiectiv al adună

viața de partid

recție ? Nu, ceva deosebit nu s-a în
treprins, precizează inginerul șef 
Oeffner Petre. „Problema" a fost 
abordată în diferite împrejurări, pe 
parcurs s-au luat mereu măsuri...

O asemenea „măsură" a fost și cea 
pe care am relatat-o mai înainte. în 
cazul electronistei A P. Fluctuația 
forței de muncă aici este mare. In 
9 luni au fost angajați în întreprin
dere 1570 de oameni și au părăsit 
uzina 1 189 Cauza ? Intîrzierile în 
intrarea în producție a noii hale, 
deficiențele în aprovizionarea teh- 
nico-materială au generat un sistem 
de muncă anormal Iar, după cum 
ni se explică la comitetul de partid, 
unii „rezistă" la acest ritm, pe cînd 
alții „nu rezistă" Și cei ce „nu re
zistă". pleacă

Știm, uzina a trecut și trece prin- 
tr-o perioadă dificilă Indiscutabil că 
aici se depun, în prezent, mari efor
turi pentru depășirea dificultăților. 
Dar tot atît de indiscutabil este că 
multe din aceste dificultăți puteau 
fi prevăzute și preîntîmpinate, atît 
printr-o mai exigentă urmărire, încă 
de la începutul anului, a modului 
în care se realizează lucrările de 
investiții, cît și printr-o intensă 
muncă de educație politică, inteli
gent concepută și perseverent desfă
șurată.

Dar aici nu s-a întreprins „ceva 
deosebit" și pe un plan mai larg, 
deși în ultima vreme două organi
zații de partid au dezbătut în adu
nări generale diverse implicații ale 
lipsei de responsabilitate și exigen
ță, iar recentele adunări de dare de

rilor generale ale salariaților, des
fășurate în urmă cu cîtva timp, și 
acum, desigur, nu lipseso din dez
baterile prilejuite de adunările de 
dare de seamă ale organizațiilor de 
partid. Cît despre munca de partid 
la uzina „Electronica" aceasta a 
fost analizată într-o ședință a secre
tariatului comitetului de partid al 
sectorului

Departe de noi intenția de a mi
nimaliza aceste inițiative și efor
turi. Totuși, comitetul de partid al 
sectorului n-a trecut la o acțiune 
largă, cu participarea masei comu
niștilor din sector spre a transfor
ma obiectivele stabilite prin hotărî
rea plenarei comitetului municipal 
de partid într-o sarcină nemijlocită 
a fiecărei organizații de bază de 
aici : nu s-a produs peste tot acea 
„reacție în lanț" creatoare, prin care 
hotăririle de partid mobilizează și 
dinamizează energiile, conștiințele. 
Uneori fluxul ei s-a întrerupt. Și 
această întrerupere are o explica
ție la comitetul de partid al secto
rului, la comitetul de partid din uzi
nă nu a existat convingerea că tre
buie întreprins ceva deosebit, pre
cis, concret. Așa că, după cum nf 
se explică, „problema a fost abor
dată cu diferite ocazii", a fost, „atin
să deseori" etc. Rezultatele ? Le so
cotim concludente pe cele de la uzi
na „Electronica".

în încheierea investigației noastre 
am solicitat opinia tovarășului Vir
gil Cazacu, secretar al Comitetului 
municipal de partid București : 
„Cred că trebuie să facem o deose

bire distinctă între a discuta și a 
acționa. Discuția nu e un scop în 
sine, discutăm ca să acționăm. Fi
rește, mai bine. Atunci cînd am pus 
în dezbaterea plenarei comitetului 
municipal de partid măsurile pentru 
îmbunătățirea utilizării forței de 
muncă în economia Capitalei, nu am 
făcut-o fiindcă nu ne mai ocupasem 
de acest deziderat important Am 
considerat însă că, în lumina sarci
nilor trasate de cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R., se impunea cu strin
gență ca fiecare organizație de partid 
să treacă în mod concret, efectiv, 
ferm la asemenea acțiuni care să 
ducă Ia rezolvarea în bune condițiuni 
a problemei folosirii forței de mun
că, să declanșăm o largă investigare 
și valorificare a resurselor bogate 
de care dispun întreprinderile Ca
pitalei în acest sens. Roadele acestei 
munci coordonate și conduse direct 
de către organizațiile de partid au 
devenit evidente în marea majori
tate a sectoarelor Capitalei, concre- 
tizîndu-se într-o mai bună reparti
zare și folosire a forței de muncă 
calificate, în scăderea considerabilă 
a fluctuației, în măsuri eficiente 
pentru pregătirea altor contingente 
de oameni calificați, necesari eco 
nomiei Capitalei. Nu peste tot aceste 
realizări corespund însă resurselor 
și posibilităților existente. De aceea, 
spre a le aduce la concordanța fi
rească, sîntem preocupați să ajutăm 
în mai mare măsură organizațiile de 
partid, să le stimulăm să acționeze 
cu perseverență spre a îndeplini ho- 
tărîrile organelor superioare de 
partid șl propriile lor hotărîri. Fiind
că nu hotărîrile bune lipsesc, ci lip
sa de exigentă și perseverență în a 
le înfăptui sînt cele care, în unele 
colective, încetinesc progresul. De 
aceea, perfecționîndu-ne stilul de 
muncă, însușindu-ne acea știință și 
artă a conducerii, idee atît de preg
nant subliniată de Congresul al 
X-lea al P.C.R., urmărim, în pre
zent, ca perfecționarea să oblige la 
gîndîre în fiecare organizație de 
partid. Iar finalizarea eficientă a 
gîndirii nu se poate realiza decît 
prin înfăptuirea a ceea ce ai ho
tă rit.”

...In aceste zile, colective ale co
mitetului municipal de partid stu- 
diază modul în care sînt îndeplinite 
hotărîrile în mai multe organizații 
de partid din Capitală. Va urma o 
dezbatere ale cărei concluzii și mai 
ales rezultate vor găsi un spațiu 
și mai larg la rubrica noastră.

Plafon FARDAU

cu privire la aplicarea noului sistem
de salarizare și majorarea sol
personalului Consiliului Securității 

Statului si Ministerului Afacerilor Interne
In lumina hotărîrii Plenarei C.C. al 

P.C.R. din octombrie 1967, cu privire 
la îmbunătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor, Consi
liul de Miniștri a adoptat recent două 
hotărîri prin care aprobă aplicarea, 
cu începere de la 1 decembrie a.c. 
a noului sistem de salarizare și ma
jorarea soldelor personalului Consi
liului Securității Statului și Ministe
rului Afacerilor Interne.

Conform prevederilor acestor hotă
rîri, soldele cadrelor militare din 
Consiliul Securității Statului și Mi
nisterul Afacerilor Interne urmează 
să fie majorate în medie cu 9 la sută, 
respectiv 11,5 la sută.

Majorarea soldelor se va face în 
procente diferențiate, avîndu-se în 
vedere răspunderea ce o au cadrele 
în îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
și specificul activității ce o desfă
șoară. Creșteri în procente mai mari 
se vor acorda personalului militar cu 
solde mai mici.

In scopul stimulării cadrelor mili
tare pentru perfecționarea continuă a 
pregătirii lor politice, militare și de 
specialitate, pe lingă solda de grad 
și funcție, hotărîrile prevăd institui
rea unui sistem de gradații. Grada
țiile se acordă ca și pentru cadrele 
Ministerului Forțelor Armate, în ra
port de vechime, din trei în trei ani, 
acelora care obțin rezultate corespun
zătoare în îndeplinirea sarcinilor în
credințate. fiecare gradație atrăgînd 
după sine o majorare cu 5 la sută a 
soldei de grad și funcție. Totodată, 
cei care obțin rezultate deosebite în 
îndeplinirea misiunilor și a sarcinilor 
de serviciu vor beneficia în conti
nuare de recompense.

Ofițerii, maiștrii militari, subofițe

rii și angajații clviii care lucrează în 
locuri sau in condiții deosebite de 
muncă, vor primi indemnizațiile și 
sporurile prevăzute de dispozițiile le
gale în vigoare, în mod similar cu 
saiâriații din celelalte sectoare ale 
economiei.

Odată cu majorarea soldelor cadre
lor militare, se majorează și salariile 
personalului civil din Consiliul 
Securității Statului și Ministerul A- 
facerilor Interne pentru categoriile de 
salariați unde în economia națională 
s-a aplicat generalizarea experimen
tării noului sistem de salarizare.

Noile hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri confirmă consecvența cu 
care se înfăptuiește politica parti
dului și statului nostru privind ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al tuturor oame
nilor muncii. ■"

Aplicarea noului sistem de salari
zare și majorarea soldelor persona
lului Consiliului Securității Statului 
și Ministerului Afacerilor Interne ex
primă încă o dată grija și prețuirea 
de care cadrele acestor instituții se 
bucură din partea partidului și gu
vernului. a întregului popor.

Introducerea noului sistem de sala
rizare va constitui pentru cadrele 
Consiliului Securității Statului și ale 
Ministerului Afacerilor Interne un 
puternic stimulent în munca consa
crată înfăptuirii cu perseverență a 
hotărîrilor celui de-al X-lea Congres 
al partidului, în perfecționarea con
tinuă a pregătirii militare și profe
sionale, în activitatea lor închinată 
slujirii fără preget a intereselor pa
triei, ale poporului nostru, construc
tor al socialismului.

(Agerpres)

ții•Sesizări •Răspunsuri
El Dumitru Ion a fost 

cu retrogradarea din 
șef de post și mutarea 
Merișani. De asemenea, 
cercetare a fost înain-
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ÎMBOLNĂVIREA — 
PERMISA

PÎNĂ LA ORELE 15,00
In pitorescul orășel de pe ma

lul Dunării — Hîrșova — există o 
farmacie la care vin zilnic nu 
numai localnici, ci și mulți săteni 
de prin satele învecinate. Progra
mul de funcționare al farmaciei este 
însă necorespunzător unei unități de 
care cetățenii au nevoie la orice 
oră din zi și din noapte. Deși de
servită de patru persoane, farmacia 
este deschisă numai între orele 7 
și 15,30. In rest, după-amiezile și 
duminica găsești lacătul la ușă și 
obloanele trase. Este lesne de în
chipuit ce greutăți întîmpină cei ce 
au nevoie urgentă de medicamen
te. Am sesizat în nenumărate rîn- 
duri organele locale dar măsuri nu 
s-au luat. Nu înțelegem de ce la 
cofetărie; bunăoară, se poate orga
niza munca în două schimburi, fi
ind deschisă zilnic între orele 7 și 
20, iar la farmacie,- nu I Oare să 

. tragem concluzia, judecind după 
programul acestei farmacii, că tre
buie să ne planificăm îmbolnăvirea 
numai în prima jumătate a zilei și 
in nici un caz sărbătoarea ?

Virgil STOENESCU
Hîrșova

INTERZIS PENTRU COPII,
ADMIS PENTRU... CARATE

După cum se știe, șoseaua Mihai 
Bravu din Capitală este foarte

circulată. Pentru a ne feri copiii de 
primejdia accidentelor și a le oferi 
condiții de recreare și joacă, noi, 
locatarii de la nr. 75—83, am con
tribuit cu muncă și bani la amena
jarea unui spațiu verde, situat în 
spatele clădirii ■ Au fost plantați ar
bori și arbuști, am amenajat alei și 
ronduri cu flori, au fost aduse băn
ci După ce totul a fost gata, ne-am 
trezit zilele trecute ou o echipă 
înarmată cu topoare, casmale. hîr- 
lețe pentru a distruge tot ceea ce 
noi am făcut Bineînțeles că ne-am 
opus Am aflat atunci și despre ce 
este vorba . nesocotind interesele 
celor peste 100 de copii și ignorînd 
opinia asociației locatarilor. Direc
ția de arhitectură și sistematizare 
a Capitalei a dat autorizație să se 
construiască garaje chiar pe spațiul 
verde amenajat de noi

Ne-am adresat Consiliului popu
lar al Sectorului 3. de unde am pri
mit următorul răsouns. semnat de 
tov vicepreședinte Radu Bogdan t 
„Vă facem cunoscut că Biroul per
manent al Sectorului 3 a interzis lu
crările pentru construirea celor 12 
garaje ce urmau a fi executate în 
spațiul verde din spatele blooului 
C 17. șos Mihai Bravu"

Cu toate acestea, posesorii autori
zației obținute fără acordul Consi
liului popular al Sectorului 3 vor 
să distrugă totul, să-și oonstruiască 
garaje Cum de s-a putut obține 
această autorizație?

Un grup de locatari
Șoș Mihai Bravu nr. 75—83 
București

DUPĂ ADUNARE 
ȘI-AU SCHIMBAT PAREREA

Pe strada Salcîmilor din Tîrgo- 
viște se află un garaj al întreprin
derii de transporturi auto și un de
pozit de lemnk. Cînd vine vremea 
ploilor, a zăpezilor, această stradă, 
intens circulată, devine total im
practicabilă. Nefiind pavată, auto
buzele și autocamioanele de mare 
tonaj sapă adevărate șanțuri și 
gropi care se umplu cu apă și no
roi și pe care cu greu le putem stră
bate. mai ales copiii Curțile și ca
sele noastre poartă amprenta aces
tor neglijențe ale edililor orașului

Cu prilejul unor adunări populare 
cu deputății, la care au participat și 
reprezentanți ai consiliului popular 
municipal, ne-am luat angajamentul 
să contribuim prin muncă voluntară 
la pavarea străzii i s-au încheiat 
procese verbale, s-au făcut pro
misiuni. dar totul în zadar. Faptul 
a fost criticat și în ziarul local 
„Dîmbovița" și tot nu s-au luat 
măsuri.

Ce să înțelegem din faptul că 
deputății noștri una promit la adu
nări și alta fac după aceia ?

Constantin DRAGUȘIN 
Str. Salcîmilor nr. 28 
Tîrgoviște

provincie, de un fotograf care apar
ține de atelierul din str. Brezoianu 
nr. 15 Am plătit anticipat suma de 
29 de lei, fiind asigurați că vom 
primi fotografiile acasă, pe adresa 
dată, în termen de 10 zile. A trecut 
mai bine de o lună, timp în care 
m-am dus personal de două ori la 
atelierul sus-amintit, dar fotogra
fiile t.ot nu le-am obținut

Pe bonul pe care l-am primit de 
la lucrătorul respectiv scrie: „A- 
tenție 1 După scurgerea a 45 de zile 
de la fotografiere nu răspundem de 
fotografii" Să fie oare vorba de un 
sistem de a le tărăgăna pînă la ex
pirarea celor 45 zile după care, po
trivit avertismentului „nu răspun
dem de fotografii", înseamnă să-ți 
iei adio de la banii dați ? Mă gîn- 
desc că la 2 milioane de oameni 
care au vizitat expoziția or fi cî
teva mii. care, ca și mine, așteap
tă să-și primească acasă fotogra
fiile. Cîți dintre ei vor rămîne 
păcăliți ?

Emilian OLARU
Str. Drumul Sării, nr. 75.
București

plutonierul 
sancționat 
funcția de 
în comuna 
dosarul de
tat procuraturii militare București, 
care urmează să dea soluția le
gală

Așadar, s-a făcut ordine cu omul 
ordinii publice.

„POZA" INCORECTITUDINII
Vizitînd expoziția „EREN 69", la 

începutul lunii octombrie a.c., am 
fost fotografiați. eu și doi frați din

S-A FĂCUT ORDINE
Ion Sotir din comuna Căldăraru, 

județul Argeș, a fost insultat și 
lovit de... un om al ordine! publice. 
E vorba de plutonierul Dumitru Ion 
care, în stare de ebrietate, și-a în
găduit- acest abuz. Inspectoratul de 
miliție al județului Argeș, căruia i 
s-a trimis scrisoarea spre cercetare, 
ne informează că pentru fapta sa

EFECTELE CRITICII
Conducătorul auto Gh. Sîrbu de 

la I.G.O, Tg. Jiu ne-a informat, 
printr-o scrisoare, asupra unor ne
reguli în activitatea de producție 
la Uzina de reparații auto Tg. Mu
reș ca și asupra unor acte de indis
ciplină comise de diferiți lucrători 
ai unității respective.

După cum aflăm din răsounsul 
centralei industriale de reparații 
auto București, scrisoarea autorului 
a fost analizată cu toți factorii de 
răspundere ai sectoarelor de pro
ducție ale uzinei. Cu acest prilej 
s-au hotărît o serie de măsuri pe 
linia bunei organizări a producției. 
Astfel, s-a instituit un control se
ver pe toate fazele asupra modului 
în care se desfășoară lucrările de 
reparații auto și s-a asigurat darea 
în folosință a noi capacități de pro
ducție. Pentru neîndeplinirea unor 
sarcini de serviciu au fost sancțio
nați controlorii tehnici de la pos
turile de montaj motor, vopsitorii, 
instalație electrică, cutii de viteze, 
montaj general și recepție finală. 
Au fost, de asemenea, sancționați 
un grup de aîți salariați pentru ati
tudine necorespunzătoare față detudine necorespunzfltoare față 
delegații beneficiarilor.

In vederea îmbunătățirii calității 
lucrărilor de reparații capitale Ia 
automobile, centrala de reparații 
auto a trimis în toate unitățile sale 
un număr însemnat de cadre cali
ficate.
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Peste trei sute de mii de 
apartamente primesc în 
prezent căldura prin rețe
lele de termoficare, a căror 
lungime totală depășește 
azi 400 de kilometri S-au 
montat și se exploatează 
rețele de termoficare în 
Capitală și în alte 14 cen
tre urbane importante. Alte 
zeci de mii de apartamente 
din orașele țării primeso 
căldura și prin centrale 
termice mai mici care de
servesc clădiri sau grupuri 
de clădiri i acolo unde 
există, aceste centrale re
prezintă puncte de sprijin 
ale viitoarelor rețele de 
termoficare în afara a- 
vantajelor pentru locatarii 
aceste sisteme de încălzire 
permit, 'a scara economiei 
naționale, cea mai rațio
nală folosire a combustibi
lului. conform intereselor 
balanței energetice a țării.

In ciuda realizărilor im
portante obținute în ultimii 
ani în domeniul termofică- 
rii urbane, în aproviziona
rea cu căldură și apă cal
dă se semnalează an de an 
inclusiv în această toamnă, 
anomalii în exploatarea și 
funcționarea instalațiilor. 
La finele lunii trecute, aso
ciația de locatari nr 1 din 
cartierul Tit.an - București 
avea de recuperat peste 
20(100 lei pentru căldura 
nelivrată (în special unor 
apartamente de Ia ultimele 
etaje al° blocurilor') sumă 
ce s-a dublat pînă Ia 15 
noiembrie Și acuma, cîteva 
blocuri - ,.Z“ și „C" -
n-au căldură, iar apa cal
dă este furnizată cu inter
mitențe La Timișoara. în 
cartierele Cir"umvalaținnii. 
Sagului, un timp, și Dianei,
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multe blocuri, în special 
cele situate spre capătul 
conductelor pentru trans
portul căldurii, nu sînt su
ficient încălzite. Sesizări 
similare fac și locatarii 
cartierului Socola din Iași, 
cei din orașele Bocșa și Ba
cău, din Calea Griviței și 
cvartalele Scînteia-Jiului 
din București. Paralel cu 
deficiențele în livrarea căl
durii se reclamă frecvent, 
și cele privind furnizarea 
apei calde.

Mergînd pe firul cauze
lor, intri într-un adevărat 
labirint de motivări care, 
toate, nu sînt decît ilustra
rea fărîmițării excesive a 
răspunderilor, a lipsei de 
exigență pe un întreg lanț 
de verigi. Practic, Ministe
rul Energiei Electrice fur
nizează, prin centralele 
mari energia termică rețe
lei de termoficare. dar nu 
este stăpînul acesteia decît 
pînă Ia punctele de distri
buție Restul, pînă la punc
tele de intrare în blocuri, 
privește întreprinderile spe
cializate ale consiliilor 
populare locale, cărora le 
revine exploatarea Rețeaua 
de distribuție din interiorul 
blocurilor aparține proprie
tarilor de imobile, respec
tiv I A L.-urilor sau I L.L - 
urilor Dintr-un foc trei 
proprietari, trei rîndnri de 
servicii de exploatare. în
treținere și reparații. între 
care colaborarea nu este 
întotdeauna la înălțime 
Drept rezultat., se înregis
trează numeroase deficiențe 
organizatorice si de exploa
tare ■ regimurile de lucru 
ale cazanelor nu se respec
tă ; frecvent punctele ter
mice rămîn nesiipraveghea- 
te, iar calificarea persona-
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lului de supraveghere și 
intervenție lasă de dorit.

Deținătorii diferitelor 
fragmente ale sistemului de 
încălzire pun vina pe ne
glijențele de construcție. 
Numeroase puncte termice, 
ba chiar rețele întregi 
funcționează de ani de zile 
în stare de provizorat, ne

De ce se întîmplă așa? 
Intre lucrările de construc
ție propriu-zise și cele de 
introducere a căldurii în 
blocurile respective apar 
însemnate decalaje, mai 
întotdeauna montarea sis
temelor de încălzire fiind 
rămasă în urmă. Toți exe-

La Bacău, de pildă, la cen
trala Let.ea, intrată în func
țiune anul trecut, un cazan 
a rămas neșamotat, iar altul 
chiar nemontat. Rezultatul: 
cîteva zeci de apartamente 
n-au căldură t la Centrala 4 
din cartierul Cornișa Bis
triței două cazane au fost 
demontate pentru reme

Roth, confirmă că această 
practică a generat nemulțu
miri, dar ne asigură că, la 
nivelul conducerii consiliu
lui județean, s-a convenit 
să nu se maî accepte pro
vizorate de acest gen și că 
se va manifesta toată exi
gența Despre necesitatea 
unei exigențe sporite la

Prea mulți responsabili... 
cu căldura, ca să mai ajungă 

și !a locatar
recepționate multe avînd 
vicii de construcție. Este 
cazul punctului termic 0—6 
în cartierul Titan din Capi
tală al unor rețele execu
tate în Drumul Taberei de 
fostul TCLB (întreprin
dere care s-a reorganizat 
încă acum cinci ani), a di
ferite puncte termice și in
stalații din Timișoara. Ba
cău ș a Deși anul de ga
ranție a trecut de mult, 
constructorii nu pot. fi obli
gați să termine lucrările.

cutanțil fiind în subordi- 
nea aceluiași organ — con
siliul popular județean — 
de dragul realizării planu
lui nu se urmărește întot
deauna cu exigența cuve
nită calitatea lucrărilor, 
ci doar predarea locuin
țelor în termen Așa se 
nasc racordările provi
zorii, cu caracter de ur
gență. ale sistemelor de 
încălzire, ou toate urmă
rile neplăcute cunoscute.

diere încă cu două Iun! în 
urmă și așa stau și astăzi

Se pune in mod firesc în
trebarea . dacă nimeni nu 
predă locuințe fără gea
muri fără uși. fără pardo
seli sau acoperiș, de unde 
și pînă unde regula (pentru 
că excepțiile au devenit 
regulă) de a preda lo
cuințele eu Instalația de în
călzire nerecepționată șl 
neverificată ? La Timișoa
ra. tovarășul vicepreședinte 
al consiliului popular, Iosif

recepționarea acestor o- 
biective — cel puțin de aici 
înainte — ne-a vorbit și 
Ing I. Negrea, director în 
Direcția gospodăriei comu
nale a Consiliului popular 
municipal al Capitalei, care 
ne asigură că actualul sezon 
rece ne-a găsit cu sisteme
le de încălzire mai bine 
pregătite decît în trecut

Uneori, stilul pompieris
tic, de salvare a termene
lor stă Ia rădăcina unor 
mari neajunsuri pentru lo-

catari. Iată un caz concret. 
Pentru încălzirea blocurilor 
din cartierul Cornișa Bistri
ței I! din Bacău au fost 
prevăzute două centrale 
termice. Deși timpul s-a 
răcit, nici una dintre aces
tea nu funcționează. La una 
din ele, prevăzută cu zece 
cazane, au fost montate 
pînă acum șase, din care 
numai două se află în pro
be i iar din cele 4 pompe 
prevăzute a fost montată 
doar una Tntr-o situație a- 
semănătoare se află și cea
laltă centrală După stadiul 
existent, se poate aprecia 
că ele vor fi terminate abia 
Ia începutul anului viitor. 
Deocamdată, cei de la f.L.L. 
ne informează coresponden
tul nostru Gh. Baltă, dau 
vina pe constructor. în 
speță. trustul județean 
de construcții, în vreme ce 
acesta pasează răspunderea
I.L.L.-ului.

Dacă în rîndurile de mai 
sus am insistat mai mult a- 
supra aspectelor de execu
ție, aceasta s-a datorat 
frecvenței cazurilor, semna
late din numeroase orașe 
ale țării, urmările resimțin- 
du-se încă mulți ani după 
darea în folosință a blocu
rilor Cercetînd însă mai 
adînc cauzele neajunsuri
lor. ajungem Ia concluzia 
că multe își au originea 
chiar în proiectare Din ra
țiuni de economie prost în
țeleasă, ori poate din 
neatenție, la numeroase 
blocuri țevile de aducțiune 
și cele de distribuție a căl
durii și anei calde nu sînt 
bine amplasate în cana
lele și subsolurile teh
nice. nu sînt apărate 
împotriva corodării prema
ture (nici vanele nu sînt
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bine etanșate și nici acce
sibile îneît intervențiile ne
cesare sînt foarte greu de 
făcut). După numai patru- 
cinci ani de funcționare, 
din cauza marilor pierderi 
de apă și căldură la patru 
blocuri din cartierul Giur
giului (Farago-Livada) au 
fost necesare reparații cos- 
tînd cîte un sfert da mi’inn 
de lei fiecare Alte milioa
ne se vor cheltui în conti
nuare anul viitor Despre 
soluții tehnice necorespun
zătoare și proiectare defec
tuoasă ni s-a vorbit, de a- 
semenea, la Timișoara și 
Bacău Acest aspect, al con
strucțiilor de locuințe, des
pre care se discută de obi
cei mai puțin, apare totuși, 
după cum rezultă din fap
tele. arătate, ca un genera
tor de mari cheltuieli inu
tile. dar. mai ales, de ne
cazuri pentru locatari.

Ridicăm aceste chestiuni 
în speranța că Comitetul do 
Stat pentru economia și ad
ministrația locală și cele
lalte foruri centrale și lo
cale vizate vor lua măsuri 
pentru înlăturarea anoma
liilor existente Este vorba 
atît de asigurarea întreține
rii curente a instalațiilor 
mod°rne de încălzire a lo
cuințelor. pentru evitarea 
avariilor și menținerea lor 
în funcțiune în cele mai 
bune condiții, cît și de un 
complex întreg de măsuri, 
care să aibă în vedere per
fecționarea proiectării și 
execuției acestor sisteme de 
încălzire, corelarea lor cu 
lucrările de construcție, 
pregătirea și calificarea 
personalului de exploatare 
și intervenție

Al. PLAIEȘU
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SA FIE PREGĂTITĂ GOSPODĂREȘTE!
/■;

în județul Suceava LA „JOCUL
DE-A PLANIFICAREA"
AL DIRECȚIEI AGRICOLE,

ERDE ZOOTEHNIA
revenim, nu mai creșteți!

uzinei „Tehno- 
din Cluj se defi- 
prin ea însăși și 

cunoscută atît în

® Ieri: creșteți porciI Azi
Mime: revenim la revenire ® Nu avem materiale de con
strucție. Realitatea: stocuri suplimentare de ciment și 

cherestea

Tradiția de buni crescători de ani
male a locuitorilor din județul Su
ceava este binecunoscută. Folosind 
cele peste 60 000 de ha pășuni, la 
care se adaugă 5 500 ha cu plante de 
nutreț cultivate, crescătorii dispun de 
o bază materială bună pentru crește
rea a peste 36 000 taurine, 59 000 ovi
ne etc. Producțiile de carne și lapte 
ar putea fi la nivelul tradiției și al 
posibilităților materiale de care dis
pune acest județ. Totuși, acum în 
prag de iarnă, condițiile de adăpos- 
tire și de furajare a animalelor din 
multe cooperative agricole de pro
ducție se află încă sub semnul in
certitudinii. Foarte puține din cele 
15 grajduri, saivane sau maternități 
planificate a se construi în acest an 
sînt terminate. De altfel, la construi
rea a trei grajduri s-a și renunțat 
în mod ne justificat. O atare situație a 
existat și în iarna trecută cînd s-au 
semnalat pierderi de animale, toc
mai datorită adăposturilor precare și 
lipsei de hrană. Era normal deci 
ea, pe parcursul acestui -an, să se 
întreprindă măsuri concrete pentru 
ca deficiențele din iarna trecută să 
nu se mai perpetueze.

Surprinde faptul că interlocutorii 
noștri din organele județene și con
siliile de conducere ale cooperative
lor agricole de producție în loc să 
reflecte cu toată răspunderea asupra 
stării de lucruri existente în zooteh
nia județului Suceava căutau „cauze 
obiective". Tov. ing. Gheorghe Tîn- 
tilă, director adjunct al direcției a- 

. gricole județene, ne-a spus chiar că : 
„Nu are rost să mai construim adă
posturi atîta timp cît efectivele de 
animale rămîn la nivelul anului tre
cut", pentru ca, pînă la urmă, să-și 
infirme propria concluzie adăugind 
că : „De fapt, producțiile slabe de 
carne și lapte și existența pe alocuri 
a unui număr însemnat de animale 
tarate — în unele cooperative agri
cole de producție acestea cuprind 
pînă la 50 la sută din efective — 
este urmarea firească^ a lipsei unor 
adăposturi corespunzătoare". Atunci 
de ce nu au fost luate măsuri pen
tru ca toate construcțiile zootehnice 
planificate să fie realizate ?

„Jocul" continuă la fel de păgubi
tor pentru zootehnie și după ce pla
nurile sînt aprobate. La cooperativa 
agricolă de producție din Burdujeni, 
brigadierul Ilie Bălan ne spunea că 
aici se află în construcție un grajd 
pentru 100 bovine. Lucrările au mers 
bine pînă acum o lună, cînd, 
după spusele brigadierului, au stagnat 
din lipsă de ciment. Maistrul con
structor Vasile Tărniceru ne conduce 
însă la locul unde se află 2 000 kg. 
ciment existent în unitate de vreo 
zece zile. Așadar, „motivul obiectiv" 
al brigadierului nu are temei. Iată 
de ce tineretul taurin aflat la îngră
șat stă înghesuit ca sardelele intr-un 
grajd necorespunzător.

Absența materialelor de construc
ții a fost invocată și în alte unități 
din județ, în timp ce la întreprin
derea pentru aprovizionarea coopera
tivelor agricole de producție s-au for
mat stocuri suplimentare de 1845 
tone ciment, 225 mc cherestea de ră- 
șinoase, 85 tone tablă zincâtă etc. Dar 
aceste materiale nu vor merge nici
odată singure în unități. Remarca 
este valabilă și pentru consiliul de 
conducere al cooperativei agricole de 
producție din Ciumulești, unde încă 
nu s-a terminat saivanul planificat, 
deși fiecare zi care trece ne poartă, 
în mod sigur, spre anotimpul fri
guros.

Planuri numeroase au fost întocmi
te și în ce privește efectivele de a- 
nimale, asigurarea bazei furajere etc. 
Dar, cu toate că anul acesta a fost 
foarte bogat în furaje, multe coo
perative agricole de producție con
tinuă să fie și în prezent deficitare 
la capitolul fînuri, grosiere, suculen
te și concentrate. Nici acum cînd, cu 
excepția arăturilor adînci campania 
de toamnă poate fi practic conside
rată încheiată, forțele materiale și 
umane ale unităților agricole din a- 
cest județ nu sînt dirijate spre, rea
lizarea unor sarcini de maximă ur
gență pentru sectorul creșterii ani
malelor. La cooperativa agricolă de 
producție din Valea Moldovei, uni
tate care, în anii trecuți, era o gazdă 
zrecventă a schimburilor de expe
riență pe tema creșterii animalelor, 
55 la sută din vaci _ sînt ^tarate. To
tuși, ele continuă să facă parte din 
efectivul „productiv" care asigură... 
un litru de lapte pe zi. Degradarea 
acestor animale a avut loc, în mod 
treptat, sub privirea îngăduitoare a 
consiliului de conducere (președinte 
tov. Alexandru Popescu) pentru care 
și acum preocuparea în vederea asi
gurării adăposturilor și a bazei fu
rajere este nulă.

în unele unități carențele în ali
mentația animalelor care duc la scă
derea producției de carne și lapte se 
datoreso și lipsei elementare de gri-

jă pentru prevenirea degradării nu
trețurilor. Am citit deunăzi o scri
soare a medicului veterinar Corlă- 
țeanu Dragoș, în care se menționa 
faptul că animalele proprietate ob
ștească a cooperativei agricole de 
producție din Dărmănești nu pot l'i 
hrănite cu... indiferența consiliului de 
conducere. într-adevăr, pe baza unor 
calcule, autorul scrisorii a ajuns la 
concluzia că această unitate înregis
trează un deficit de peste 250 tone 
fînuri. Dar nici furajele existente 
nu se gospodăresc cu grijă. Singura 
groapă de siloz amenajată aici a stat 
neacoperită timp de peste 30 de zile 
și astfel furajul s-a depreciat. A- 
ceeași soartă o are acum și borhotul 
de sfeclă care se transportă în uni
tate.

Printre' unitățile care înregistrea-.. 
ză deficit de furaje se numără și co
operativa agricolă de producție . din., 
Salcea. Inginerul zootehnist, Mih’ai' 
Grigoraș, ne spunea ca aricite efor
turi s-ar depune acum, balanța fu
rajeră rămîne tot deficitară. Ce-i 
drept aici au fost însilozate 3 068 tone 
nutrețuri, deci cu ceva peste necesar. 
Aceasta însă nu poate acoperi de
ficitul la celelalte sortimente. Ne re
ferim îndeosebi la furajele destinate 
hrănirii porcilor. Și iată de ce. în 
primăvară, cooperativa a primit o a- 
dresă din partea direcției agricole 
județene prin care 1 se făcea cunos
cut că trebuie să se orienteze spre 
lichidarea sectorului porcin. Deci, 
pe parcursul anului,, cooperato
rii din Salcea au exclus din pre- 
ocuparea lor procurarea ' furajelor 
pentru aceste animale. Numai că, 
prin adresa nr 8940 din 12 noiem
brie a.c., aceeași direcție revine a- 
supra celor comunicate anterior, spe- 
cificînd că „sectorul porcin trebuie 
menținut". Aceleași indicații contra
dictorii s-au dat la 30 de cooperative 
agricole de producție din județul Su
ceava, vizînd un efectiv de 4 200 de 
porci. Considerăm că cei vinovați de 
o asemenea situație trebuie să su

porte consecințele pentru că atunci 
cînd este vorba de producție nu are 
dreptul de a se juca de-a indicațiile. 
Cine răspunde acum pentru faptul 
că hrana celor 4 200 de porci trebuie 
să se constituie din te miri ce ?

— A fost o indicație neavenită, cu 
repercusiuni negative asupra pro
ducției de carne — ne spune tov. Tu
dor Done, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Pe plan local, au 
fost luate măsuri pentru a se re
vedea balanța furajelor, astfel îneît 
fiecare categorie de animale să aibă 
pe timpul iernii hrană corespunză
toare

Desigur, reverificarea balanței fu
rajelor este o necesitate. Dai' mult 
mai util ar fi fost dacă de la bun în
ceput ar fi fost prevenite o serie de 
deficiențe, precum și. inconsecvența 
indicațiilor organelor, agricole. Este 
11 _ măcar acum,; .«iad ano
timpul friguros a sOsit, să se'facă to
tul pentru completarea sortimentelor 
de furaje deficitare și mai ales pentru 
gospodărirea judicioasă a întregului 
stoc de nutrețuri, astfel îneît să se 
asigure o hrănire cît mai bună între
gului efectiv de animale. De maximă 
urgență sînt măsurile pentru termi
narea grabnică a adăposturilor, folo
sirea în acest scop a unor forțe de 
muncă suplimentare, orientarea spre 
acele obiective care pot fi date în 
funcțiune cît mai repede, și acolo 
unde este cea mai mare nevoie pen
tru cazarea animalelor. Organele a- 
gricole, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole și specialiștii 
din aceste unități au datoria să-și 
concentreze atenția spre rezolvarea 
multiplelor probleme ale sectorului 
zootehnic din cooperativele agricole, 
să aplice cele mai adecvate măsuri și 
metode pentru creșterea producției 
de lapte și carne, mărirea veniturilor 
bănești din această importantă ra
mură a agriculturii.

Ion MANEA
corespondentul „Șcînteii*

Marca 
frig" 
nește 
este 
țară, cît și peste hotare;
se produc aici utilaje 
pentru industria alimen
tară și a frigului, în 
cantități tot mai mari, 
diversificate, cu însușiri 
calitative superioare. De 

' pildă, în 10 luni din a- 
cest an, cu toate greută
țile întîmpinate la în
ceputul trimestrului 1, 
privind nominalizarea 
producției și aprovizio
narea tehnico-materială, 
planul a fost realizat la 
toți indicatorii, obținîn- 
du-se suplimentar o pro
ducție marfă în valoare de 
aproape 800 000 lei. Indica
torii economico-financiari 
au fost și ei îndepliniți, 
cheltuielile la 1 000 Iei 
producție marfă s-au di
minuat simțitor, iar Ia 
export au fost livrate pes
te 700 tone utilaje, deci 
cu 100 tone mai mult de- 
cît prevederile întregului 
an. Această uzină con
structoare de mașini își 
aduce un aport substanți
al la dotavea obiectivelor 
de investiții noi și mai 
„vechi" ale industriei a- 
limentare cu mașini și u- 
tilaje. Toate contractele 
încheiate pentru cele 10 
luni au fost onorate. Re
marcabil este că, în . 
scopul prevenirii unor 
eventuale restanțe față de 
obligațiile contractuale, 
conducerea uzinei a pre
conizat măsurile cuveni
te; în cazul nesosirii u- 
nor piese din import ne
cesare fabricării separa
toarelor de lapte, limpe
zitoarelor centrifuge șl 
agregatelor frigorifice de 
850 kilocalorii pe oră, se 
vor realiza, în echiva
lență, alte produse mult 
solicitate de beneficiari.

Colectivul și specialiș
tii acestei uzine clujene 
au în vedere nu numai 
laturile cantitative ale 
îndeplinirii planului, ci 
cu precădere — pe cele 
legate de producția in
ternă a unor subansam- 
ble și piese deficitare, de 
realizarea prevederilor pla
nului tehnic, în sensul 
modernizării produselor 
și ' reducerii consumului 
specific de materii prime 
și materiale, în special, 
de metal. E suficient să

amintim de „cura de slă
bire" a motocompresoare- 
lor, de scăderea greutății 
lor specifice, față de ca
pacitatea frigorifică. La 

10 000 
greu- 
n a

compresoarele de 
kilocalorii pe oră, v 
tatea specifică Ia mia de 
kilocalorii era mai îna
inte de 66,7 kg, pentru ca 
la noile tipuri, aceasta să 
fie de numai 21 kg — iar 
la compresoarele de 20 000

zinei — ne spunea 
ing. Llciniu Mi cu, secre
tarul comitetului de par
tid — a înțeles bine sensul 
indicațiilor partidului cu 
privire la organizarea su
perioară a producției și 
a muncii, le-a aplicat cu 
consecvență la specificul 

în a- 
....... .vu.u, s—a axat 
„ ' ' cu
mai capabile cadre

unității noastre și, 
ceasta activitate, s 
pe larga colaborare 
cele

discuția cu
Vasile Regoczi, șeful ser
viciului plan, am reținut 
că în acest an colectivul 
uzinei, fiecare secție, a- 
telier și echipă au putut 
cunoaște sarcinile de plan 
cu cel puțin 45 de zile îna
inte de începerea trimes
trului ; s-a creat, astfel, 
posibilitatea să se progra
meze mai bine producția, 
în funcție de termenele

(Urmare din pag. I)

adus multe fapte concrete. în nenu
mărate cazuri, beneficiarii reclamă 
lipsa de metal și fac intervenții per
manente pentru urgentarea livrărilor, 
deși în culpă sînt ei înșiși, întrucît 
întîrzie emiterea comenzilor.

Beneficiarii au replicat. Ei au ară
tat că, de la o vreme, combinatul 
hunedorean, alte uzine și întreprin
deri 
bicciul 
de a 
ultima

metalurgice și-au format o- 
de a tergiversa livrările, 
programa comenzile spre 
lună a trimestrelor, ceea 

ce dă prilej să apară zeci de 
divergențe la încheierea contrac
telor economice. „Cum este posibil 
— întreba tov. ing. Ion Popescu, di
rector tehnic în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — ca pentru 
trimestrul III al acestui an livrarea 
cantității de 2 217 tone oțel către Fa
brica de rulmenți din Bîrlad să fie 
programată astfel : 6 tone în luna iu
lie, 827 tone în luna august și aproape 
1 400 tone în septembrie 7 De neînțe
les este că nici această eșalonare nu 

■ se respectă".
O examinare mal exigentă a lucru

rilor arată că. în faza de încheieri*  a 
cohtractelor, în care se stabilesc ter
menele de livrare, se fac simțite două 
tendințe, opusă una alteia. Pe de o 
parte, siderurgiștii sînt tentați să 
împingă livrările spre ultima par
te a trimestrului, căutînd să-și creeze 
astfel o anumită siguranță în înde
plinirea contraotelar și, evident, să 
evite „durerile de cap". Pe de 
alta, întreprinderile beneficiare 
doresc ca metalul să le fie expediat, 
cu precădere, în prima și a doua 
lună a trimestrelor, invocînd tot fe
lul de cerințe obiective în producție. 
Conducerea combinatului hunedorean 
a întocmit o situație a defalcărilor 
pe luni, din comenzile beneficiarilor. 
Pentru trimestrul IV din acesț an, 
bunăoară, beneficiarii au solicitat 63 
la sută din cantitatea de metal re
partizată în luna octombrie, 21 la 
sută în luna noiembrie și numai 16 
la sută în decembrie. Evident, un a- 
semenea program de producție, este 
neeconomic și practic imposibil de 
îndeplinit.

O anumită justificare a acestei si
tuații există totuși — și ea reprezintă, 
după cum s-a afirmat în discuții, 
una din deficiențele întregului 
sistem de aprovizionare și desfacere 
a metalului. In concepția actuală, în 
care repartiția se emite „din pro- 
ducție, pentru producție", se creează 
un factor de ostilitate în timp, care 
cere ca, simultan, furnizorul să pro
ducă, iar beneficiarul să consume,

indicați__
timpul ca

pentru ca fiecare să-și realizeze și 
planul, și contractele. De aceea, se 
impune mai mult ca oriunde în acest 
domeniu o soluție optimă, prin asi
gurarea factorilor decalatori — stocu
rile, rațional șl economic dimensio
nate, complete, asortate și imediat 
accesibile — pentru a nu mai condi
ționa direct producția în sectorul 
prelucrător de producția din secto
rul elaborării și laminării oțelurilor 
și a asigura aștfel un ciclu econo
mic cu faze distincte de circulație- 
producție-circulație.

S-a insistat în discuții asupra unei 
politici judicioase a stocurilor de 
metal, insuficient stăpînită azi 
de ministere și alte organe e- 
conomice centrale. Pentru îmbună
tățirea condițiilor de realizare și 
livrare a laminatelor, în special
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și multiplu
sai

economici
© 800 000 lei-producție marfa peste plan
@ 800 de tone de utilaje la export
© 8 tone de metal economisit

kilocalorii, greutatea spe
cifică a scăzut de la 80,2 
k'g la numai 17 kg pe mia 
de kilocalorii; la cele 
„gigant", de 100 000 kilo
calorii, scăderea este de 
la 17,72 la 6,18 kg.

Ce a stat la baza unei • 
asemenea activități deo
sebite ? Doar în acest an 
s-a fabricat un volum de 
producție mai ridicat, a- 
proximativ cu aceleași ca
pacități! j

— Noua conducere a u-

rie specialiști, de munci
tori cu înaltă calificare. 
Avantajele pe care le 
oferă noul sistem de sala
rizare și normare a mun
cii au fost, de asemenea, 
unul din factorii hotări- 
tori. Nu tăinuim greutăți
le pe care le mai avem, 
dar succesele pe care le 
obținem ne arată ce mari 
rezerve stăteau ascunse 
în uzină, rezerve care nici 
pe departe n-au fost epu
izate.

Pe șantierul de hidroameliorații de pe Valea Ierului, oparținînd de Trustul de construcții 
pentru îmbunătățiri funciare nr. 6 Crișana Foto : Agerpre»

de materiale cu 60 de zile înainte 
de fiecare trimestru, precum și emi
terea repartițiilor sau încheierea con
tractelor. Cu toate reglementările 
existente, întreg acest proces de. de
punere a specificațiilor, de emitere 
a repartițiilor și de încheiere a con
tractelor trenează ; din acest motiv, 
aproape în fiecare trimestru uzinele 
siderurgice au greutăți în progra
marea științifică a producției. în ace
lași timp, se practică încă sistemul 
emiterii de repartiții suplimentare, 
pe parcurs, care mai de care mai ur
gente, ce provoacă dereglări în me
canismul complex al producției și li
vrărilor de metal. „Chiar și în con
dițiile temporizării depunerii specifi
cațiilor, procesul de programare, 
producție și circulație este perturbat 
de practica vicioasă a renunțărilor.

sură se înscrie pe linia hotărîrilor 
luate de Conferința Națională a par
tidului din decembrie 1967 și de 
Congresul al X-lea al P.C.R., pri
vind perfecționarea relațiilor econo
mice între întreprinderi și centrale 
industriale și introducerea de legă
turi de mai lungă durată între uni
tățile furnizoare și beneficiare. Re
prezentanții unor unități — ai uzi
nelor „Rulmentul" și „Tractorul" din 
Brașov, 
Uzinei de 
de'acord 
venind cu 
fecționare

în uzinele care produc utilaje com
plexe ori unicate există azi cele 
mai mari greutăți în nominaliza
rea producției, inclusiv în sta
bilirea planului de aprovizionare

„Eleotroputere" Craiova, 
vagoane Arad — au fost 

cu acest sistem de lucru, 
numeroase sugestii de per- 
a lui.

Concluzii la un dialog
pentru comenzile minimale, neva- 
gonabile, s-a propus ca Ministe
rul Industriei Metalurgice, Comitetul 
de Stat al Planificării și alte organ» 
economice centrale interesate să ela
boreze un studiu aprofundat privind 
nivelul optim al stocurilor de pro
duse finite la uzinele și combinatele 
siderurgice producătoare, ca și in ba
lele de desfacere, în vederea evitării 
apariției de „goluri" în aprovizionare. 
De asemenea, să se reglementeze — 
pe bază de convenții între Ministerul 
Industriei Metalurgice și Departa
mentul de aprovizionare tehnico-ma- 
terială din C.S.P. — condițiile de des
facere a produselor siderurgice ce 
se derulează prin întreprinderile te
ritoriale de aprovizionare. Scopul : 
înlăturarea situației actuale, în care 
multe din aceste întreprinderi nici nu 
văd produsele, ele trecînd „în tran
zit" direct la beneficiari. S-a mai

, totodată, să se îmbunătă- 
sistemul de emitere a repara- 

bazele de desfacere ale 
așa fel ca să se respecte 
livrărilor prompte, din 

să se sisteze emiterea de 
pentru cantitățile ce ur- 
preluate de la producători.

propus, 
țească • 
țiilor din 
M.I.M., în 
principiul 
depozit, și 
repartiții 
mează a fi

Există în momentul de față pre
vederi care reglementează strict de
punerea centralizată a specificațiilor

anulărilor și redistribuirilor — a 
precizat ing. Ion Dobrin. Astfel, în 
acest an, au fost emise 399 dispoziții 
de anulare, însumind peste 105 000 
tone laminate".

Referindu-se la neajunsurile exis
tente în acest domeniu, ing. Nicolae 
Negruț, de la uzina „Tractorul" Bra
șov, și ing. Ion Rădulescu, de la 
uzina „Vulcan" din Capitală, au re
levat că necunoașterea din timp 
și completă a necesităților de mate
riale se datorește nominalizării cu 
întirziere a producției, lipsei docu
mentației de execuție „Cum putem 
elabora un plan de aprovizionare 
judicios, real, dacă nu cunoaștem, la 
rîndul nostru, în întregime ce mașini 
și utilaje să fabricăm ?" — au repli
cat ei. Părerea este justă, iar măsu
rile pentru înlăturarea deficiențelor 
trebuie luate de fiecare minister și 
centrală industrială beneficiară de 
utilaje, instalații și piese de schimb.

Pentru rezolvarea, cel puțin în 
parte, a problemei măririi operativi
tății în încheierea contractelor eco
nomice și în satisfacerea comenzilor, 
s-a formulat propunerea scurtării 
numărului și duratei perioadelor de 
contractare, prin depunerea specifi
cațiilor semestriale și reducerea du
ratei de valabilitate a repartițiilor la 
maximum 30 de zile. Această mă-

cu materiale. Iată de ce forurile în 
drept trebuie să examineze aprofun
dat posibilitatea depunerii semes
triale — poate chiar anuale, în unele 
cazuri — a specificațiilor de mate
riale și încheierii contractelor, ur- 
mînd ca acest sistem de lucru să 
fie aplioat treptat, în funcție de con
dițiile concrete în care își desfășoară 
activitatea întreprinderile benefi
ciare.

îmbunătățirea sistemului de încăr
care și programare a liniilor de la
minoare. în vederea creșterii indici
lor de utilizare intensivă și extensivă 
a agregatelor, precum și satisfacerea 
mai promptă a necesarului de me
tal al economiei presupun și alte 
măsuri în discuții s-a insistat, spre 
exemplu, asupra importanței specia
lizării liniilor de laminoare din com
binatele și uzinele siderurgice pe 
grupe de produse și sortimente 
uzuale, pe care bază să se funda
menteze planurile de producție și 
programele de lucru. trimestriale. 
Propunerea nu este nouă, dar, din 
păcate, Ministerul Industriei Meta
lurgice nu i-a dat încă curs, deși 
de ani de zile se discută despre acest 
lucru Este oare normal ca aceleași 
tipuri de profile să fie fabricate, în 
unele perioade, atît la Hunedoara, cit 
și la Reșița și Cimpia Turzii 7

contractuale, pe zile și 
luni, să se întărească ur
mărirea acesteia pînă în 
faza de finalizare, expedi
ere și încasare a facturi
lor. în timp ce în alți ani, 
ia fiecare sfîrșit de lună 
se strîngea un mare vo
lum de producție netermi
nată, uneori de ordinul 
a 7—8 milioane lei. acum 
în acest domeniu s-a asi
gurat un decalaj normal.

Deci, multe lucruri bune, 
multe schimbări înnoitoa
re. La turnătorie, rebutu
rile se analizează zilnio 
de către o comisie de spe
cialiști, în prezența celor 
ce le-au dat; se stabilesc 
totodată răspunderi ma
teriale și morale, dacă 
este cazul, se încearcă noi 
tehnologii și noi rețete 
pentru elaborarea șarjelor. 
Cazangeria a fost mutată 
într-o hală nouă, cu con
diții mai bune de lucru. 
In secția de prelucrări 
mecanice au fost reampla- 
sate utilajele potrivit flu
xului tehnologic rațional 
și s-au reorganizat echi
pele pe operații de lucru 
Mult s-a cîștigat — mai 
ales la capitolul producti
vitatea muncii — prin 
mecanizarea și reorgani
zarea transportului intern, 
cu ajutorul containerelor. 
Toate secțiile de fabricație 
au fost încadrate cu ingi
neri tehnologi, care rezol
vă pe .Ioc problemele ce 
apar în procesul de fa
bricație.

întreg acest complex de 
măsuri este rezultatul unei 
gîndiri tehnico-economice 
colective, al unei perma
nente consultări cu oamenii 
de toate specialitățile. în

acest scop a fost lansat și 
un chestionar-anchetă, în 
circa 400 de exemplare, iu 
care se solicită muncitori
lor, tehnicienilor, ingine
rilor și economiștilor să 
contribuie la rezolvarea 
unor probleme concrete 
privind organizarea pro
cesului de producție, echi
parea tehnică a fabrica» 
ției, perfecționarea telț • 
nologiei la nivelul sarcii> 
nilor de plan sporite, lo- 
losirea mai deplină a c<m 
pacităților de producția 
reducerea cheltuielilor mr< 
teriale, utilizarea mtț 
completă a timpului de lu« 
cru. Sugestiile și propune
rile făcute au fost anali
zate în comitetul de direc
ție și aplicate, dacă ele o- 
fereau avantaje certe ma
teriale. Printre altele, 
pentru a da un exemplu, 
s-a trecut la forjarea în 
matrițe a arborilor cotiți 
de la agregatul frigorific de 
850 kilocalorii. S-au obți
nut două mari avantaje: 
diminuarea consumului de 
metal de la 8,65 kg la 6,55 
kg pe bucată, ceea ce la 
producția anuală a uzinei 
înseamnă 7—8 tone de me
tal economisit. In ■ același 
timp, manopera s-a redus 
cu mai bine de 15 la sută, 
crescînd simțitor producti
vitatea muncii. Randamen
tul folosirii forței de mun
că a sporit și prin evita
rea absențelor nemotivate, 
prin reducerea cu 3 000 
ore a învoirilor și conce
diilor fără plată, prin în
tărirea ordinii, discipli
nei și răspunderii în 
muncă.

La ora actuală. „Tehno- 
frigul" se află, față în 
față, cu planul pe 1970 
care, ca volum al produc
ției, este mai mare cu cir
ca 27 milioane lei. A- 
cest spor trebuie realizat 
prin creșterea productivi
tății muncii; ea va trebui 
să sporească în anul viitor 
cu 13,4 la sută. Volumul 
producției de export a a- 
juns la 1 000 tone utilaje 
frigorifice. întreaga pro
ducție pentru anul viitor 
este nominalizată. Orga
nizația de partid, condu
cerea uzinei, comitetul 
sindicatului s-au angrenat 
într-o vastă acțiune da 
pregătire a condițiilor pen
tru desfășurarea normală 
a procesului de producție, 
încă din prima zi a anului 
viitor. Sînt pe cale de a- 
plicare unele măsuri su
plimentare, printre care 
introducerea sudurii auto
mate sub strat de flux, 
completarea inventarului 
tehnic al fiecărui munci
tor, pentru a reduce din 

. timpul ce se pierde cu aș
teptări la magazia de 
S.D.V.-uri. In curînd se va 
trece la debitarea centra
lizată a profilelor, la insta
larea unei prese de fricțiu
ne pentru forjă în scopul 
eliminării deteriorării ma
trițelor.

— Singurele probleme 
care ne depășesc — ne spu
nea tov. director ing. An
drei Ilalmagi — sînt cele 
în legătură cu livrarea în 
termen a pieselor și re
perelor din import sau cu 
asigurarea fabricării lor 
în țară. In rest, totul de
pinde de noi. Rezultatele 
obținute le considerăm 
numai un modest început 
pe care vrem să-l ampli
ficăm, pentru ca realizări
le să fie pe măsura capa
cității harnicului nostru 
colectiv.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Șcînteii*

Orientarea uzinelor spre dezvolta
rea tot mai accentuată a producției 
de mașini și instalații de complexi
tate ridicată, de utilaje cu perfor
manțe la nivelul tehnicii contempo
rane amplifică considerabil impor
tanța calității produsului principal al 
siderurgiei — metalul. Constructorii 
de mașini au apreciat că industria 
metalurgică a reușit în ultimii ani 
să vină în întîmpinarea nevoilor con
sumatorilor, atît printr-o gamă tot
mai variată de mărci de oțeluri și 
sortimente de laminate,, cît și prin 
creșterea stabilității programelor de 
fabricație și ritmicitatea livrării pro
duselor.

— Livrările de oțel pentru sape 
de foraj — a spus ing. V. Sireanu, 
director comercial al Centralei in
dustriale de utilaj petrolier din 
Ploiești — nu sînt, însă, totdea
una corespunzătoare. La aceste 
oțeluri, Combinatul siderurgic Hune
doara trebuie să acorde atenție, cu 
deosebire, evitării incluziunilor ne
metalice, care provoacă rebuturi în
semnate și pierderi de metal.

Opinii similare au avut și alți spe
cialiști. Ei au arătat în mod concret 
siderurgiștilor că s-au expediat blu
muri și brame cu crăpături, retasuri, 
suprapuneri de material, abateri de 

,1a compoziția chimică — deficiențe 
ce au fost constatate numai cu pri
lejul prelucrării la cald, ori pe ma
șini. Fabricii de rulmenți din Bîrlad 
i s-au livrat, în 10 luni, 280 tone oțel
de rulmenți cu proba 
necorespunzătoare și 
masa metalică. Nu i 
tul, ci și uzura 
manopera afectează, 
în mod nejustificat 
de fabricație. Insușindu-și multe din 
criticile aduse, siderurgiștii au reți
nut măsuri concrete pentru a ridica 
nivelul calitativ al produselor. Ing. 
Constantin Catrinoiu, șeful serviciu
lui C.T.C. de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, a spus ;

— Unele defecțiuni calitative sesi
zate de beneficiari își au originea 
în necunoașterea caracteristicilor ma
terialelor utilizate, în folosirea unor 
materiale neindicate pentru anumite 
repere. Exemple se pot da cu zecile. 
Important este ca încă de la proiecta
rea noilor mașini și utilaje să se 
pună întrebarea : oțelurile indicate 
răspund ele scopului propus, ca și 
tehnologiilor de prelucrare preconi
zate ?

Prin urmare, problema calității 
oțelurilor trebuie privită din două 
unghiuri : al exigenței colectivelor 
din siderurgie de a elabora oțeluri de 
calitate. în sortimente din ce în ce 
mai variate și, pe de altă parte, al

de refulare 
incluziuni în 
numai rebu- 
mașinilor , și 
în acest caz, 

; cheltuielile

responsabilității constructorilor de 
mașini de a folosi oțelul indicat 
pentru fiecare utilaj și piesă în par
te. Multe controverse a generat în 
discuții chestiunea livrării unor la
minate la lungimi fixe și multiple, 
importantă sursă de economisire a 
metalului, dar și de irosire a lui 
cînd această sursă nu este fructifi
cată pe măsura posibilităților.

— Dintr-o analiză efectuată numai 
la 10 uzine, — a spus ing. Ion Po
pescu — s-a constatat că, în primele 
trei trimestre din acest an, din can
titatea de 6 230 tone metal consumat 
peste, normele planificate, 3 450 tone 
sînt consecința nelivrării laminatelor 
la lungimi fixe și multiple sau asi
gurării lor la toleranțe pozitive.

Calculul prezentat specialiștilor 
prezenți la consfătuire a trezit multe 
semne de întrebare, a fost sursa a 
numeroase critici și propuneri. Se 
cuvine relevat că soluționarea acestei 
Probleme nu depinde numai de com- 

inatele siderurgice, cum s-ar părea 
la prima vedere, ci de o strînsă con
lucrare cu unitățile beneficiare, încă 
din faza de stabilire a necesarului și 
de depunere a specificațiilor de ma
teriale. Ea trebuie apreciată atît prin 
prisma eficienței economice pe care 
o are utilizarea materialelor la lun
gimi fixe și multiple la beneficiari, 
dar și prin efectele generate la fur
nizori : scăderea productivității mun
cii în ajustaje, sporirea consumului 
de metal și manoperă. Din acest con
siderent, credem că este de strin
gentă actualitate reanalizarea nor
mativului privind livrarea materiale
lor la lungimi fixe și multiple, îm
bunătățirea lui și introducerea unor 
prețuri corelate, care să stimuleze în 
egală măsură pe furnizor și 
ciar în livrarea și utilizarea 
materiale.

Prin abordarea sinceră șl 
a numeroase aspecte privind produc
ția și desfacerea metalului, prin ze
cile de propuneri și măsuri stabilite 
cu acest prilej, întîlnirea furnizorilor 
și beneficiarilor de materiale din oțel 
de la Hunedoara s-a dovedit deosebit 
de utilă. Opiniile formulate, pro
punerile făcute vor trebui analizate 
operativ de forurile de resort din 
Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, din Comitetul de Stat al 
Planificării și din alte organe econo
mice; totodată, trebuie stabilite și 
măsurile cuvenite. Asigurarea unui 
flux viguros, ritmic, al metalului pe 
„arterele" economiei naționale este un 
imperativ major de maximă actua
litate și trebuie făcut totul pentru sa
tisfacerea lui.

benefi- 
acestor

realistă
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Este evident că practica și numai 
practica, experimentul și numai ex
perimentul sînt factorii ce evidențiază 
reușita sau nereușita unei idei noi, a 
unor ipoteze îndrăznețe, care legiti
mează valabilitatea unor idei. Tocmai 
de aceea este o datorie socială și pa
triotică a inventatorilor, a specialiș
tilor și forurilor de specialitate care 
vin în contact cu ei, să depună toate 
eforturile ca această verificare să se 
întreprindă cu operativitate și com
petență, pentru a pune cît mai grab
nic în lumină .valoarea sau nonvaloa
rea unei invenții sau inovații.

Ajungem astfel la tema anchetei de 
față : „pragul critic" al unei invenții 
experimentată, ici și colo, dar necer
cetată riguros, științific, pînă la ca
păt, nicăieri.

In scrisoarea adresată redacției, so
ții dr. Edita și Mihai Câțicovan din 
Arad ne informează că sînt posesorii 
unui brevet de invenție denumită 
„Aparat electrobiomagnetic pentru 
consultații și tratamente", invenție 
nevalorificată pînă în prezent, fapt 
pentru care autorii își exprimă ur
mătoarea dorință t „...să ne continuăm 
munca de cercetare într-un centru 
universitar unde găsim specialiști, 
colaboratori și coautori"

Este o dorință justificată sau o 
pretenție lipsită de temei ?

După ce am văzut dosarul de in
venție aflat la Oficiul de Stat pen
tru Invenții din București, am ple
cat la Arad. Soții Câțicovan ne re
latează că lucrează de aproximativ 
18 ani la invenția lor

Ce idee a stat la baza realizării a- 
paratului ? O lucrare care poartă 
ștampila Academiei secția biologie, 
cu data de înregistrare : 7 iulie 
1965, conține un șir de ipoteze 
îndrăznețe, dar lucrarea e lip
sită de date experimentale și de 
referiri la alte studii de specialitate, 
lăsînd impresia că e mai mult rodul 
unor intuiții decît al unor cercetări 
propriu-zise. Totuși, din respect față 
de adevăr. trebuie să menționăm 
existența unor similitudini surprin
zătoare între unele idei expuse în 
dosarul invenției șf unele ipoteze și 
rezultate ale unor cercetători stră
ini, relatate în presă ulterior datei 
de 7 iulie 1965

Să admitem însă, cu un scepticism 
exagerat, că ideile n-au nici o va
loare. că similitudinile cu alte ipo
teze și cercetări sînt pur întîmplă
toare și neelocvente. Rămîne, în 
schimb, aparatul, un obiect concret, 
de dimensiunile și greutatea unei 
mașini de scris portabile

Aparatul e de o simplitate care— 
cel puțin la prima vedere — deru
tează. Un electrod fixat pe fruntea 
pacientului și un alt electrod mobil 
sînt singurele elemente cu care bol
navul intră în contact. înregistrînd. 
în punctele lezate, senzații foarte 
concrete. Dar. preferăm să dăm cu- 
vîntul unui specialist. Mircea Arde
lean, medic internist la Spitalul oră
șenesc de adulți din Arad, relatează 
într-un referat încheiat la 17 septem
brie 1965 i „Pentru verificarea sen
zațiilor produse de aparat, subsem
natul m-am supus la un examen com
plet Am constatat personal că sen
zațiile amintite, ca i oscilații lumi
noase. înțepături sau usturime, sînt 
nete, bino evidentîabile. în general 
nedînd Joc la echivoc".

Glad Murariu, medic internist la 
Spitalul de întreprinderi-Arad i

— In spitalul nostru aparatul a con
sultat peste 40 de bolnavi, oferind 
diagnostice concludente sută Ia sută 
Mai mult decît. atît. aparatul a preci
zat stadiul maladiilor i acut, cronic, 
evolutiv, stabilizat, conform cu re
zultatele verificate prin metode cli
nice și paraclinice. Noutatea apara
tului constă în faptul că evidențiază 
variații ale cîmpului electrobiomag
netic la oamenii bolnavi.

— Considerați că ideile care au 
stat la baza realizării aparatului me
rită atenție?

— Categoric. Părerea mea este că 
ne aflăm în fața unei descoperiri 
fundamentale.

— Dacă este așa. atunci de ce timp 
de patru ani invenția a rămas în 
stadiul inițial, nefiind preluată de 
specialiști ?

— în primul rînd, pentru că au
torii nu folosesc un limbaj științi
fic. Cine vrea să Ie înțeleagă ideile 
trebuie să treacă dincolo de forma de 
exprimare și să urmărească firul 
gîndirii logice, chiar dacă, uneori, 
e necesară un fel de descifrare hie
roglifică a ideilor.

Sever Tontescu, medic la Clinica 
de obstetrică și ginecologie-Timi- 
șoara i

— Am încredere în diagnosticele 
puse de aparat. Am trimis cîteva 
paciente la Arad pentru diagnostic și 
tratament. Am observat unele ame
liorări chiar și în cazuri de cancer. 
Rămîne însă de văzut în ce măsură 
aceste ameliorări s-au datorat apa
ratului.

Prof. dr. docent Dumitru Popescu, 
directorul Spitalului clinic de obste
trică și ginecologie-Timișoara i

— Prin semnalele sale aparatul de
celează leziunile din organism, dar 
el trebuie perfecționat în cadrul unui 
colectiv de spec’aliști și prin experi
mentare statistică. încurajarea auto
rilor este o datorie din partea Minis
terului Sănătății, cu atît mai mult cu 
cît vorbim adeseori de prețul impor
tului de inteligență. Ce facem, însă, 
cu inteligența autohtonă ? După pă
rerea mea, orice aventură în sens 
bun a inteligentei trebuie cercetate 
și încurajată.

— Știți, desigur, că principalul au
tor al aparatului, Mihai Câțicovan. nu 
are nici un titlu, e un autodidact

— Ideile nu caută întotdeauna ti
tlul, diploma. Trebuie să ne ghidăm 
aici după simțul practic : ce valoare 
reprezintă ideea, ce se poate realiza 
din ea.

sînt

Prof. dr. docent Ion Cotăescu, șeful 
catedrei de fiziopatologie de la Insti
tutul de medicină din Timișoara :

— Inventatorul e ditirambic în a- 
precierile sale dar, fapt este că apa
ratul decelează părțile din organism 
în care se petrece ceva.

— Considerați că decelările 
întîmplătoare ?

— Nu. Aparatul trebuie experimen
tat iar clinicienii trebuie să-și spună 
ultimul cuvînt. Se impune o experi
mentare statistică într-o clinică mare 
sau în mai multe.

Acestea sînt părerile medicilor, spe
cialiștilor, care au văzut, au experi
mentat, au confruntat diagnosticele 
puse de aparat cu diagnosticele cli
nice. Interlocutorii noștri au ajuns la 
aceste păreri nu în ultimele zile, ci 
în urmă cu doi-trei ani. Cum se ex
plică atunci faptul că nici pînă azi

experimentală efectuată asupra a 70 
de persoane, medicii și personalul 
mediu sanitar al clinicii, unde, sub 
asistența colectivului de conducere, 
s-a decelat diferența de potențial în 
toate cazurile, fiecare cu diagnosticul 
anterior cunoscut, de către colectivul 
de medi.d fără ca autorii să cunoască 
diagnosticul sau simptomele (cu o 
precizie de 95 la sută)".

4) La 6 iunie 1966, Institutul onco- 
logic-București referă către Ministe
rul Sănătății că „...rezultatele expe
rimentării aparatului (...) n-au fost 
concludente". (Nu se dau nici un fel 
de cifre sau procente).

5) La 25 iunie 1966,
Fundeni, laboratorul 
cardio-vasculare, referă către Minis
terul Sănătății : „Din cele 131 zone de 
suferință clinică (la 60 de bolnavi, 
n n.) aparatul a decelat 96 (73 la

Spitalul clinic 
de explorări

reportaj-anchetă de Paul DIACONESCU

care

dezideratul lor — experimentarea ști
ințifică a aparatului — nu a devenit 
un fapt împlinit ?

Autorul se vede obligat să relateze 
cronologic, despre un șir de referate 
și adrese ce au dus la impasul în
se află azi aparatul conceput și rea
lizat de soții Câțicovan.

1) La 16 sept. 1965, conducerea Spi
talului orășenesc de adulți din Arad, 
redactează un referat din care extra
gem : „în general, elementele de 
diagnostic furnizate de aparat cores
pund cu datele clinice și de laborator 
clasice în aproximativ 80 la sută din 
cazurile expuse"

2) La 17 ianuarie 1966, același spital 
adresează un referat. Ministerului Să
nătății. colectivului central de in
venții și inovații, din care cităm : 
„...s-a ajuns Ia concluzia că aparatul 
reprezintă un obiect ce poate veni 
în ajutorul medicinei ia stabilirea 
diagnosticului și în cazuri de onco
logie".

3) La 28 aprilie 1966, un colectiv de 
medici ai Spitalului clinic de obste
trică și ginecdlogie-Timișoara refe-ă : 
„Toate cazurile (20, n n.) au fost gă
site concludente. Cazurile maligne 
s-au confirmat 100 la sută prin lapa- 
ratomie (intervenție chirurgicală, 
ii. n.) In afară de cazurile clinice a- 
rătat.e mai sus. s-a trecut la o probă

Spi-

sută) și nu a decelat 35 (27 la sută). 
Aparatul a indicat la 53 de bolnavi 
încă 101 zone de. „alterare electrică" 
suplimentare care nu au putut fi ex
plicate și confirmate clinic (...). Sîn- 
tem convinși de necesitatea urmăririi 
mai departe a acestei invenții pe 
plan teoretic și practic".

6) La 9 decembrie 1966. rectoratul 
Institutului medico-farmaceutic din 
Cluj se adresează Ministerului Sănă- . 
tații, afirmînd : „Rectoratul este de 
acord cu cercetarea și experimenta
rea aparatului la Catedra de fiziolo
gie din I.M.F, Cluj".

7) La 7 februarie 1967, Comitetul 
Executiv al Sfatului popular al fostei 
regiuni Cluj, către Ministerul Sănă
tății : „Propunem detașarea dr. Edita 
Câțicovan în Cluj. într-un post va
cant, la o circumscripție sanitară ur
bană..." (în vederea experimentării 
aparatului, n. n.).

8) La 10 martie 1967, Sfatul popu
lar al fostei regiuni Banat, Secțiunea 
de sănătate și prevederi sociale, că
tre dr Edita Câțicovan : „Ea cererea 
dv vă comunicăm că avizăm favora
bil (subl ns.) transferul dv. din re
giunea Banat în regiunea Cluj".

9) La 20 martie 1967, Ministerul Să
nătății către dr. 
facem cunoscut

E Câțicovan : ...„vă 
că Secțiunea de să-

nătațe și prevederi sociale a regiunii 
Banat nu este de acord (subl ns.) cu 
detașarea dv.“.

(Nu am putut determina motivele 
pentru care ultimele două adrese se 
bat cap în cap).

10) La 16 august 1968, Ministerul 
Sănătății anunță pe dr. E. C. că do
sarul invenției se află la Institutul 
de medicină internă al Academiei.

11) La 12 iunie 1969. Ministerul Să
nătății transmite dr. E. C. : „Institu
tul de medicină internă al Academiei 
ne comunică că propunerea sus-men- 
ționată nu poate fi aplicată în acest 
institut, aparatul fiind conceput pen
tru a depista tumorile. In urma dis
cuției purtată cu organele Oficiului 
ele Stat pentru Invenții, s-a hotărît 
îndrumarea acestui dosar la Institu
tul oncologic-Cluj, desemnîndu-1 tot
odată unitate titulară de brevet".

12) La 18 sept. 1969, Institutul on
cologic-Cluj către dr. E. C .: „Consi
derăm că ar fi mai utilă numirea ca 
unitate titulară de brevet a unei in
stituții sau clinici cu profil de me
dicină internă...".

In încheiere, subliniem : autorul a- 
cestor rînduri nu este un specialist, 
iar ziarul nostru nu este un for ști
ințific. Ca urmare, nici una din afir
mațiile sau constatările noastre nu 
au fost date drept sentințe sau apre
cieri cu caracter științific, rîndurile 
noastre nu aureolează și nici nu bla
mează pe nimeni, fie ele persoane 
sau instituții. Singura dorință care 
ne-a însuflețit în analizarea și rela
tarea acestor fapte a fost aceea de 
a supune specialiștilor și opiniei pu
blice un caz ieșit, într-un anume sens, 
din comun. Dacă acest caz este ieșit 
din comun din punct de vedere știin
țific. aceasta o vor stabili, o vor afir
ma și susține, prin cercetări și rezul
tate experimentale, numai și numai 
specialiștii In ce ne privește putem 
totuși afirma, de pe acum, că acest 
caz este ieșit din comun prin alt
ceva : prin indiferența cu care a fost 
privit.

Este timpul, este imperios necesar 
ca. măcar acum, forurile în drept, 
specialiștii, să acorde interesul cu
venit acestei invenții, să stabilească 
pe baze științifice calitățile reale și 
posibilitățile de perfecționare a apa
ratului. să investigheze ideile care 
au dus la realizarea lui.

siliilor populare județene 
li s-a încredințat sarci
na de a asigura — acolo 
unde e posibil, chiar ime
diat, iar unde nu există 
momentan posibilități, in 
primă urgență — locuințe 
corespunzătoare tuturor 
noilor veniți. Pentru loca
litățile unde locuințele noi 
vor fi terminate abia în 
săptămînile sau lunile ur
mătoare, s-a stabilit să se 
creeze, provizoriu, condiții 
civilizate de locuit în că
mine, hoteluri sau în 
blocuri special amenajate. 
De asemenea, s-a indicat 
să se acorde o atenție spe
cială plasării cît mai con
venabile a soției (sau soțu
lui) pe un loc de muncă 
corespunzător pregătirii; 
S-au semnalat preocupării 
„gazdelor" și probleme „de 
amănunt" care își au ro
lul lor în traiul cotidian. 
S-a urmărit și se urmă
rește, deci, perseverent, 
pe toate căile, reali
zarea acelei ambianțe în 
care specialistul să se simtă 
nu numai „bine venit", dar 
și bine primit, să se simtă 
de la bun început la el a- 
casă.

din Tulcea un cabinet reu
matologie, mi s-a pus la 
dispoziție un salon special 
pentru îngrijirea bolnavilor./ 
Este, de fapt, exact ce 
mi-am dorit. Căci nimic nu 
dăruiește omului un mai 
puternic sentiment de mul
țumire decît conștiința uti
lității sale sociale. Vorbind 
în termeni medicali, este 
diagnosticul sigur al echi
librului interior, ai armo
niei cu tine insuți...

Aceeași satisfacție pentru 
posibilitățile de afirmare ce 
li s-au oferit la noul loc de 
muncă au exprimat și alți 
specialiști sosiți atît în ju
dețul Tulcea. cît și în alte 
județe.

— O realitate de netăgă-

pentru a repara prompt și 
eficient anumite neconcor- 
danțe sau anomalii ce s-au 
ivit cu prilejul repartizării 
respectivelor cadre. Iată, 
bunăoară, un caz soluționat 
cu un tact și o solicitudine 
exemplare. Inginerul Tra
ian Corșatea, care a lucrat 
în cadrul Institutului de 
proiectări laminoare din 
București, a fost repartizat 
ca șef al serviciului tehnic 
la întreprinderea de indus
trie locală din Alba Iulia. 
Sosind în județ și luînd con
tact cu problemele locului 
de muncă, inginerul Corșa
tea a ajuns, pe bună drep
tate, la concluzia că postul 
nu corespunde pregătirii și 
cunoștințelor pe care le-a

*
Relatări ale coresponden

ților noștri din diferite col- 
. țuri ale țării vin — cele mai 

multe dintre ele — nu nu
mai să confirme, dar și să 
ilustreze convingător afir
mațiile de mai sus.

Solicitudinea față de spe
cialiști s-a manifestat în u- 
nele locuri... chiar înainte 
de sosirea lor. Semnificativă 
ni se pare promptitudinea 
cu care Comitetul județean 
P.C.R. și Consiliul popular 
județean Tulcea au răspuns 
zecilor de scrisori prin care 
tulceni aflați în toate col
țurile țării cereau expli
cații referitoare la locu
rile de muncă, condi
țiile de salarizare, posi
bilitățile de a obține spațiu 
de locuit. Unora, care soli
citau lămuriri suplimentare, 
li s-a răspuns chiar telegra
fic, Mai este oare de mi
rare că pînă în prezent au 
și sosit peste 50 de cadre cu 
pregătire superioară, altele 
fiind așteptate pentru zilele 
următoare? Printre ei se 
găsesc ingineri, medici, e- 
cdnomiști.

La ora actuală doctorul 
Radu Nicolae, care a lucrat 
pînă nu de mult la centrul 
de reumatologie din Bucu
rești, este singurul medic 
reumatolog din județul 
Tulcea. In timp ce în Capi
tală era unul printre muiți, tqare.. 
aici a dobîndit un cîmp de ~
activitate mult mai larg.

— De ce n-aș mărturisi 
— ne declară el — la în
ceput am avut unele apre
hensiuni, mi-era o oarecare 
teamă 
climat 
mele 
sincer 
mine 
spun că toate temerile mi 
s-au risipit. Chiar din pri

mele zile mi s-au creat con
diții să organizez la spitalul

LOR POSTURI
DIN JUDEJE

că n-am să găsesc un 
prielnic dezvoltării 
profesionale. Fiind 
în primul rînd cu 
însumi, trebuie să

duit — spunea inginerul 
Dumitru Georgescu, venit 
din oadrul Ministerului Mi
nelor, căruia i s-a în
credințat funcția de șef 
a) serviciului investiții 
la Combinatul minier Bă
lan, din județul Harghi
ta (serviciu ÎD a că
rui sarcină intră, în acest 
an, realizarea și urmărirea 
unor lucrări de construcții 
miniere, geologice și de flo- 
tații în valoare de circa o 
sută de milioane lei) — este 
că pentru orice om, dar mai 
ales pentru un tînăr specia
list, esențialul constă în gă
sirea acelui climat de mun
că apt să-i favorizeze reve
larea propriei sale valori. 
Un asemenea climat am gă
sit aici unde, chiar de la 
început, mi s-a arătat o în
credere profund stimula-

e„,
tnqfedere pe'care — după 

cum sublinia directorul 
Răcz Arpad — conducerea 
combinatului o socotește 
„investiție rentabilă", mai 
ales datorită faptului că 
inginerul Georgescu s-a și 
angrenat, încă din primele 
zile, cu trup și suflet, în 
munca și viața colectivului, 
demonstrînd prin fapte, 
prin răspunderile asumate, 
dorința de a o justifica.

Merită relevată și preocu
parea vădită în unele locuri

mit un cadru cu pregătire 
superioară corespunzătoare.

Există și vizibile diferen
țieri în ce privește solicitu
dinea arătată pentru rezol
varea problemei, neîndoiel
nic spinoase, a locuinței.

— După părerea mea — 
ne spune economistul loan 
Cruță, numit în funcția da 
director comercial al Com
binatului pentru exploata
rea și industrializarea lem- 

. nului Harghita — consiliul 
popular județean și cel o- 
rășenesc din Miercurea Ciuc 
ar trebui să acorde o mai 
mare atenție asigurării 
spațiului locativ pentru 
specialiștii de care indus
tria forestieră a județului 
Harghita are atîta nevoie...

— Și nouă ni s-a semna
lat — confirmă tovarășul 
Ion Păcuraru, adjunct al 
ministrului muncii — că 
unele organe locale, îngri- 
jindu-se cu toată atenția 
de locuințe pentru cadrele 
care au fost puse la dispo
ziția lor. n-au manifestat o 
preocupare similară pentru 
specialiștii veniți să lucre
ze în cadrul întreprinderi
lor republicane.. Nu e fi
rească această „discrimina
re" și nu corespunde indi
cațiilor date de conduce
rea partidului.

Pe alocuri, căutînd să a- 
flăm explicația acestei si
tuații, ni s-a dat următorul 
răspuns, aparent înzestrat 
cu toate atributele justeței: 
întreprinderile republicane 
au datoria să asigure din 
cota lor de spațiu locativ 
locuințele corespunzătoare ® 
specialiștilor pe care îi 
primesc. Bine, dar ce ne 
facem dacă întreprinderile 
respective și-au epuizat 
cota pe acest an ? Oare nu 
se poate găsi o soluție con
venabilă, de pildă, acor- 
dîndu-li-se suplimentar fi
nul acesta un număr de n- 
part.amente care ar urma să 
li se scadă din cota anu
lui viitor ? Nu există nici 
o scuză pentru lipsa de so
licitudine manifestată pe 
acest tărîm. nici o îndrep
tățire pentru ca specialiștii 
veniți în cadrul întreprin
derilor republicane să fie 
considerați „copii vitregi" 
ai județului !

★
Justificate pretenții au 

însă ți organele locale față 
de specialiștii care nu s-au 
prezentat încă la noile lor 
locuri de muncă, dar mai 
ales față de întreprinderile 
sau instituțiile unde aceștia 
se aciuiesc în continuare. 
Cum altfel decît printr-o 
astfel de „oblăduire" se ex
plică faptul că în județul

POȘTĂ PAGINII
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In legătură cu problema de larg interes 
social a gospodăririi optime a „fondului 
de inteligență" — problemă ce a format 
obiectul unui șir de anchete publicate în 
ultima vreme în această pagină — 
primit la redacție un mare număr 
scrisori demonstrînd interesul stîrnit 
rîndurile cititorilor noștri.

„Cu privire la anchetele publicate
ziar care tratează problema unei cît mai 
juste repartizări a specialiștilor pe întreg 
cuprinsul țării și în toate ramurile unde 
este nevoie — ne scrie Marga Anastase 
din ! Galați, str. Râzboieni nr. 192 — țin 
să vă arăt că sînt întru totul de acord 
cu concluziile pe care le înfățișați. I-aș 
ruga pe tovarășii care se ocupă în redac
ția dv. de aceste probleme să revină peste 
o lună-două prin locurile la care se re
feră constatările expuse și să ne informeze 
dacă și cum aceste articole au contribuit 
la reglementarea situațiilor anormale exis
tente". Asemenea cerințe și-au manifestat

în scrisorile lor și alți cititori i vom ține 
seama de ele în planurile noastre viitoare.

Folosim acest prilej pentru a ne ex
prima gratitudinea față de cititorii care, 
răspunzînd solicitării noastre, au înțeles 
să ne sprijine în mod concret prin rela
tarea unor cazuri interesante și semnifi
cative, dintre care multe au format obiec
tul unor investigații nemijlocite ale re
dacției, fiind înserate în cuprinsul unor 
recente anchete. Prin aceasta ei și-au 
adus o prețioasă contribuție la reușita ac
țiunii de redistribuire a cadrelor de spe
cialiști, acțiune întreprinsă de partid în 
cadrul vastei opere de perfecționare a 
economiei și a vieții sociale.

Totodată, nu putem să nu ne expri
măm dezaprobarea față de tentativele unor 
expeditori de scrisori (de cele 
ori anonimi 1), care au căutat 
ducă în eroare relatînd fapte 
ce s-au dovedit, la o atentă 
lipsite de orice temei real. Și 
dată s-a demonstrat că minciuna 
ea lansată sub faldurile unor formule 
răsunătoare, cu grijă migălite 1 — nu are 
și nu poate avea. în condițiile noastre, 
decît... picioare scurte

SITUAȚII IMPOSIBILE

mai multe 
să ne in
și situații 
cercetare, 

de această 
fie

r
*
)
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*

*

(

ț
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în orașul Brezoi, jude
țul Vîlcea, cetățeanul 
Dumitru Savu a ocupat 
abuziv o suprafață de te
ren proprietatea statului 
(0,89 ha). Nu de ieri, de 
alaltăieri, de cîteva săp- 
tămîni sau de cîteva luni 
ci din 1962 ! Mai muiți 
funcționari de stat din 
organele chemate să ve
gheze la respectarea le
gilor, la Integritatea a- 
vutului obștesc au luat 
act de existența ilegali
tății. au înregistrat-o, au 
îndosariat-o... și au arun
cat-o intr-un fund 
sertar.

Un an. doi. trei, 
tru...

„Ce contează un 
tar de teren (nici măcar 
un hectar I) — își vor 
zice cei în culpă : o mică 
ilegalitate, de ce atîta 
zarvă ? 1“ (Nu este pen
tru întîia oară cînd si
logismul miop : s-a pro
dus o pagubă, paguba e 
mică, deci ilegalitatea e 
mică — vrea să capete 
permis de liberă trecere. 
Dar noi nu ne formulăm 
judecățile 
pendență 
materială 
sigur nu 
rent dacă . _
biți cu o sumă mai mare 
sau mai mică, dacă a ie
șit din posesia statului

un teren mat mare sau 
mai mic. dar, indepen
dent de aceasta, ilegalita
tea rămîne ilegalitate, ea 
trebuie înlăturată și vi-trebuie înlăturată și 
novatul sancționat).

Intr-adevăr, terenul 
mic. dar nepăsarea

e
celor

asta e 1 Și, din cînd In 
cînd, la un an odată — 
parcă pentru a nu Ieși 
din „ritm" — îi aduceau 
frumușel la cunoștință 
lui Dumitru Savu că nu 
are dreptul să folosească 
terenul. Și atît... Ce sur-

de
pa-

hec-

cu
în strictă de- 
de valoarea 

a pagubei. De
ne este indife- 
am fost păgu-

chemați să restabilească 
legalitatea este mare. 
Ani la rînd, funcționari 
ai statului, pe care însăși 
funcția îi obliga să apere 
legalitatea și. în conse
cință, interesele statului, 
lezate în acest caz. au ri
dicat candid din umeri

acumulat. „Nu e în specia
litatea mea" — s-a adresat 
el tovarășilor de la Consi
liul popular județean Alba. 
Considerînd întemeiată a- 
ceastă nemulțumire, orga
nele locale nu s-au limitat 
să constate situația de fapt, 
ci — vrînd să-1 păstreze în 
județ pe tînărul și capabilul 
specialist — i-au găsit un 
post pe profilul pregătirii 
sale, în cadrul Centralei 
industriale pentru materiale 
refractare din Alba Iulia. 
Mai mult: pentru a-1 fami
liariza cu cele mal moderne 
metode de organizare știin
țifică a producției și a mun
cii, l-au și trimis la 
C.E.P.E.C.A., la un scurt 
curs de specializare.

★
Grija pentru asigurarea

• condițiilor de locuit s-a _ ._____ __  .__
• concretizat în multe locuri Bistrița-Năsăud nu s-a în

fățișat pînă în prezent nici 
unul dintre specialiștii puși 
Ia dispoziția consiliului 
popular județean ? Sau că 
în județul Alba au răspuns 
„prezent" numai doi din.„ 
nouă ?

Referindu-ne la ultimul 
județ, trebuie să spunem că 
organele locale îi așteaptă 
în continuare pe inginerii 
Leonida Petreanu, de la 
Î.P.l.M.P.C.-București, nu
mit șef de serviciu la in
dustria locală Aiud, Silviu 
Viorel VJasie, de la 
I.S.C.A.S., repartizat la Di
recția județeană de gospo
dărie comunală, Călin Brai- 
ca și Tiberiu Certejan, de 
la I.S.P.H.-București. Prin 
ce mister s-a pierdut urma 
acestor specialiști pe dru
mul dintre Capitală și Alba 
Iulia ?

Există și cazuri — e drept 
Izolate — cînd cel reparti
zat creează piedici artifi
ciale tocmai pentru a se 
eschiva de Ia datorie. Așa 
s-a întîmplat, bunăoară, cu 
inginerul minier Dumitru 
Popescu care, la sosirea în 
Miercurea Ciuc, a declarat 
că nu acceptă altă funcție 
decît cea de inginer șef la 
o întreprindere de Indus
trie locală, deși fusese ini
țial repartizat ca șef de 
serviciu. Deși necăsătorit, a 
avut pretenția să i se pună 
imediat la dispoziție un a- 
partament Organele jude
țene au tratat cu multă, 
poate chiar excesivă înțele
gere, pretențiile lui, fiind 
minate exclusiv de dorința 
de a-1 ajuta să se încadreze 
în muncă Dar într-o bună 
zi, manifestînd o totală o- 
pacitate față de încrederea 
și solicitudinea care i s-au 
acordat, și-a luat tălpășița. 
La fel a procedat și ingi
nerul Liviu Novac, trans
ferat la Tulcea de la Insti
tutul de proiectări laminoa
re din București, căruia or
ganele locale i-au oferit un 
post remunerat cu 800 de lei 
mai mult decît salariul pe 
care îl primise în Capitală, 
de asemenea și apartament, 
pentru ca după numai trei 
zile să dispară fără să-și ia 
măcar rămas bun. Iar ingi
nerul Eugen Albu, reparti
zat la Tuicea din cadrele 
Ministerului Industriei Me
talurgice. a tratat proble
ma și mai expeditiv, fără 
să catadixească măcar să 
se deplaseze, printr-un sim- 
olu telefon ram cu urmă
torul conținut • ..Nil cred că 
am ce face la Tulcea. nu-i 

mai așteptați 1 
o hîrt.ie că 
mini4
★

„BINE AȚI VENIT!", cal
da urare cu care specialiștii 
au fost întîmpinați la noile 
lor locuri de muncă, n-a ră
mas — după cum s-a văzut 
din majoritatea constatări
lor relevate mai sus, ca și 
a atitor altora — o simplă 
formulă de politețe. Iar pen
tru cei mai muiți dintre 
noii veniți a devenit evi
dent că autentica satisfac
ție lăuntrică a omului care 
a urcai piscurile cunoaște
rii, acumulind bagajul unor 
înalte abilități tehnico-ștî- 
intifice, nu poate fi decît 
echivalentul etic al afirmă
rii profesionale acolo unde 
e mai mare nevoie de pre
zenta sa activă, competen
tă, creatoare.

în măsuri operative, ținînd 
seama și de faptul că, ală
turi de satisfacția în mun
că, nimic nu leagă mai du
rabil un om de locul un.de 
poposește, nimic nu-1 în
deamnă mai mult la stabi
litate decît confortul și 
căldura unei locuințe. La 
Tulcea, de pildă, 24 dintre 
specialiștii recent sosiți — 
prioritatea avînd-o, desigur, 
cei cu familie — s-au și 
mutat în apartamente noi. 
Nefamiliștilor li s-au pus la 
dispoziție garsoniere sau 
locuri provizorii într-un că
min, înlesnindu-li-se, tot
odată, să ia masa în condi
ții convenabile. De aseme
nea, fiecărei familii i s-a a- 
sigurat procurarea prin re
țeaua comercială a cîte unei 
butelii de aragaz. La fel s-a 
procedat în această direc
ție și In județele Olt sau 
Buzău, unde cadrele nou 
venite au fost înconjurate 
din prima clipă cu o solici
tudine de bun augur.

Pe același plan — al asi
gurării stabilității — se si
tuează și preocuparea unor 
organe looale de a rezolva 
problema găsirii unor 
locuri corespunzătoare de 
muncă pentru soțiile ori 
soții ou pregătire medie sau 
superioară. Bunăoară, in
ginerului Titus Prodan, 
care lucrase în cadrul In
stitutului de proiectări pen
tru materiale de construc
ții din București și a fost 
numit inginer-șef la Di
recția județeană a indus
triei locale Olt, i s-a rezer
vat plăcuta surpriză de a 
constata că organele locale 
s-au îngrijit de un loo de 
muncă în specialitate, tot 
la Slatina, și pentru soția 
sa, profesoară (ar trebui 
adăugat că, în toată peri
oada cît ing. Prodan lucra
se în Capitală, soția sa — 
pentru a-și practica 
fesia — fusese nevoită 
facă naveta).

Nu încape îndoială că 
fi exagerat să afirmăm 
peste tot s-a procedat 
același mod. Au fost — . 
mai sînt încă, din păcate 
— colective de muncă unde 
noile cadre n-au fost pri
mite din prima zi cu bună
voința ouvenită. Ba, pe 
alocuri, s-au făcut șicane 
la însăși ocuparea noului 
post O asemenea situație 

a fost, «emnalată. de pil
dă la Combinatul de in
dustrie alimentară Boto
șani, unde au fost trimiși 
opt specialiști cu studii su
perioare. Sub pretextul că 
s-au cerut, .economiști și nu 
ingineri (iar noii veniți 
erau ingineri), conducerea 
combinatului n-a reținut, la 
început, decît pe doi dintre 
ei. Ulterior. însă, s-a con
statat că, în pofida aparen
țelor, acest mare complex 
de întreprinderi alimentare 

printre care se află și 
o unitate de talia fabricii 
de zahăr din Bucecea — 
nu., geme de ingineri, cum 
se încerca să se demon
streze Realitatea era alta : 
unele posturi care imolică 
pregătire tehnică superioa
ră fuseseră ocupate în de
cursul timpului, cu dero
gări, de cadre cu pregătire 
medie Derogările no se 
dau însă pe viată, ele au 
un evident caracter provi
zoriu, acțiunea lor juridică 
incepînd în clipa cînd pe 
postul respectiv a fost nu-

circulă liber, și nestînjenît, fiind o primej
die publică

Țin să-1 semnalez pe această cale colec
tivului din care face parte și în același 
timp să cer ajutorul organelor competente, 
în apărarea femeii și copiilor prigoniți.

Mi-e neplăcut să mă amestec în viața 
altora, dar există oameni care creează si- aa lul ulBallclul UUIljpcre)
tuațn imposibile, insuportabile, în fața jn apărarea femeii și copiilor prigoniți, 
carora ți-e cu neputința să ramîi 
țele încrucișate.

Sînt martorul suferințelor unei 
Numitul Dumitru Panaitescu — 
să-i spun altfel decît numitul — își per
secută familia. își bate soția, o alungă cu 
copiii mici afară din casă și — lucrul cel 
mai oribil — o urmărește cu asiduitățile 
sale pe cumnata lui, sora soției sale, care, 
siluită, a fost nevoită să plece din casă. 
Portretul lui este oribil i și-a bătut tatăl 
adoptiv, a fost izgonit de prima soție — 
din informațiile pe care le dețin — tot 
pentru un atentat la pudoarea unei rude 
apropiate, a maltratat recent o femeie pînă 
la sînge.

îmi exprim mirarea șl revolta față de 
faptul că, deși Elena Panaitescu, de mai 
multe ori s-a prezentat în fața autorită
ților competente cu urme clare de lovi
turi, nu s-a luat nici o măsură. Acest om

cu bra-

familii, 
nu pot

Luscâr BOCĂNEALA 
str. Malu Brațe? 3, Galați

Nota redacției. Din verificarea între
prinsă de organele looale reiese că în- 
tr-adevăr numitul Panaitescu, din stra
da 7 Noiembrie nr. 31, este cunos
cut de vecini ca un Individ care-șî 
maltratează soția, avînd veșnio scan
daluri din cauza raporturilor cu cum
nata lui, pornit mereu pe brutalități. Tre
cutul și portretul său monstruos îl situează 
nu numai în afara moralei curente, dar 
poate și în afara normalului. Așteptăm noi 
amănunte, precise, cu privire la măsurile 
efective ce s-au luat pentru a pune fa
milia (Ia mijloc sînt și doi copii mici) și 
vecinii numitului la adăpost de pornirile 
sale agresive și periculoase.

I

Gheorghe Diaconu. Și, 
împotriva nepăsării, el 
declanșează un adevărat' 
tir de artilerie : note, re
ferate, memorii explica
tive adresate forurilor 
Ierarhic superioare. Nu 
pierde nici un prilej pen-

priză pentru D.S. ! El, 
săracul, nici nu știa că 
nu are dreptul 1

...în anul 1965 este nu
mit șef al cantonului zo- 
opastoral Brezoi — uni
tate care trebuie să lu
creze efectiv terenul cu 
pricina - tehnicianul

tru a cere reintrarea în 
legalitate, pentru a cere 
respectarea intereselor 
statului. O atitudine ce
tățenească. Un om care a 
înțeles să-și facă pînă la 
capăt datoria. Nimic sur
prinzător.

SURPRINZĂTOARE în

schimb este atitudinea 
celor care aveau menirea 
să curme Ilegalitatea. Di
recția agricolă de-abia 
după patru ani de „gîn- 
dire“, în 1966, aduce ca
zul în fața instanței. Sur
prinzătoare este atitudi
nea instanței care, prin 
prima hotărîre dată, a 
respins acțiunea. Apoi, 
pasivitatea organului lo
cal de procuratură care 
în această situație nu a 
atacat decizia 1 
de a trece mal 
trebuie observat 
cest caz nici nu 
voie de tribunal 
ca un abuziv, care 
însușit cu japca un 
ren al statului, să elibe
reze pămîntul respectiv. 
Există în acest sens un 
decret care stipulează 
limpede că legalitatea se 
restabilește ..pe cale ad
ministrativă").

...Acum Gh. Diaconu 
ar fi putut să ridice și el 
din umeri : se zbătuse, 
sesizase organele în 
drept, se dăduse o hotă
rîre judecătorească ; la o 
adică, era „acoperit" cu 
privire la soarta terenu
lui în-t.răinat. Dar el (ce! 
mai „acoperit" dintre 
toți !) tocmai asta nu 
voia — să fie „acoperit". 
El voia să se facă drep-

(înainte 
departe, 

că în a- 
era ne- 

pentru 
și-a 
te-

tate : Bă se restabilească 
legalitatea. Neobosit, ia 
totul de Ia capăt. Este 
convins că trebuie și 
poate să se facă drep
tate, că un act ilegal 
poate fi „legalizat" 
hîrtii.

De aproape un an 
nul a devenit probabil 
un „termen procedural") 
cazul a> revenit în atenția 
organelor de justiție... Și 
iată că. recent, președin
tele tribunalului jude
țean Vîlcea, tov. Pante- 
limon Chirilă, ne-a făcut 
cunoscută soluția defini
tivă : pămîntul a fost 
readus în posesia statu
lui, iar Dumitru Savu o- 
bligat la plata cuvenite
lor despăgubiri. Persistă 
totuși întrebarea — de ce 
a fost nevoie de șapte 
ani pentru atîta lucru ?

Fiecare cetățean are 
datoria să apere proprie
tatea obștească — și este 
de subliniat atitudinea 
fermă a tehnicianului 
Gheorghe Diaconu — dar 
primii care trebuie să 
facă acest lucru sînt toc
mai cei cărora li s-a în
credințat datoria de a ve
ghea la respectarea 
galității socialiste 1

nu 
cu

(a-

I
I
*

I
I
I
I

rv

pro- 
să
ar 
că 
în 
Și

asa ? Nn ma 
Trimiteți-mi 
renunțați la

Titus ANDREI

un.de
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Vizita in R. S. F. Iugoslavia 

a delegației Uniunii Generale 

a Sindicatelor din Republica

Socialistă România
ta Invitația Consiliului Central al 

Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica Socialistă 
România, condusă de tovarășul Flo
rian Dănălache, președintele Consi
liului Central, a făcut între 17 și 22 
noiembrie a.c. o vizită în R.S.F. Iu
goslavia.

In timpul șederii în iugoslavia, 
membrii delegației U.G.S.R. au pur
tat convorbiri cu membrii delegației 
U.S.I., condusă de președintele Con
siliului Central al Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia, Dușan Petrovici.

Părțile s-au informat reciproc asu
pra activității interne și internațio
nale a celor două organizații sin
dicale. Ele consideră că, în condițiile 
actuale, lupta sindicatelor și a cla
sei muncitoare din lume este tot mai 
strîns legată de lupta pentru o pace 
trainică, bunăstare și progres social.

Și cu această ocazie, sindicatele din 
România și Iugoslavia și-au reafir
mat solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, pronunțîndu-se 
pentru încetarea războiului agresiv 
dus de S.U.A.. pentru retragerea tru
pelor americane și ale aliaților lor 
din Vietnam, astfel încît poporul 
vietnamez să poată dispune liber de 
soarta sa.

Cele două organizații au exprimat 
șprijinul organizațiilor lor acordat 
uturor oamenilor muncii care se o- 

pun agresiunii și presiunilor. Ele 
s-au pronunțat pentru intensificarea 
ajutorului multilateral acordat sin

Spre pirosfera, 
la 6000 de metri 

adîncime
(Urmare din pag. I) tru a atinge adîncimea 

de șase mii de metri, 
sonda a atins o adin- 
cime de peste șase mii 
două sute de metri. A- 
dîncimile mari au re
clamat noroaie de ca
litate superioară, care 
să reziste la tempera
turi de peste o sută 
cincisiecf .de :gradei Au 

' necesitat .--instalații du- 
rabîlesv.l Instalația1 de 
foraj 3 DH, prevă
zută cu sape cu role 
de bună calitate, sape 
cu care forăm și in 
străinătate, a învins 
fără dificultate forma
țiile miopliocene șl 
mezozoic superior.

Privim această
sondă rară cu 
un sentiment de 
admirație. Ni

mic nu trădează forța, 
puterea ei de insinua
re în adincimile aces
tui munte subteran. 
Sonda pare o instala
ție obișnuită, care, în
să, are o putere deo
sebită, o mare forță de 
propulsie : un burghiu 
care nu se împotmo
lește și nu se lasă stri
vit de stratele dure ale 
stîncilor. Acum se fac 
pregătiri pentru înce
perea probelor de pro
ducție, probe care vor 
ține citeva luni de zile. 
Instalațiile pentru pro
be au și fost mon
tate Echipele care 
se rînduiesc la co
manda motoarelor tră
iesc în condiții de 
expediție, departe de 
oraș, în barăci pre
văzute cu încăperi 
pentru alimente, cu 
cazan de aburi, cu bu
cătărie, cu dormitoare 
în care aflăm aparate 
de radio și televiziu
ne. Sînt treizeci de’ 
oameni care vor lucra 
zi și noapte cu schim
bul, pentru a pune 
sonda în exploatare. 
Ne sint înfățișate a- 
parate scumpe, siste
mele de carotaj elec
tric, radioactiv, induc
torul pentru investiga
rea formațiunilor me
nit să indice prezența 
hidrocarburilor în strat.

Șeful serviciului de 
producție al schelei 
Berea, ing. loan Ru- 
sen, ne spune :

— Performanțele a- 
parțin și oamenilor, și 
utilajelor. Avem un 
colectiv bun, de la ca
re poți cere tot și poți 
să primești tot. Dacă o 
parte dintre oamenii 
noștri sînt veniți de 
pe Valea Prahovei, a- 
ducînd cu ei experien
țe unor colective pres
tigioase, majoritatea 
s-au format aici, sint 
tineri din satele înve
cinate, din preajma 
schelei. Colectivul are 
.stabilitate tocmai pen
tru că oamenii sînt din 
partea locului, trec din 
sat direct la unitățile 
de pompare, la sonde
le de-explorare.

Pînă nu de mult, 
schela Berea lu
cra cu pierderi 
' planificate. Luni 

de zile, preocuparea 
pentru punerea în va
loare de noi rezerve in
dustriale, organizarea 
științifică a produc
ției, obținerea acelor 
prețioase resurse care 
rezultă din folosirea 
optimă a timpului și 
a utilajelor au fră- 
mîntat colectivul de 
Conducere. Au fost a-

pocesc, smt ca niș
te pleoape care se 
deschid și se închid, 
ochi de aer ce se 
sparg, fac să se pre
lingă din globul lor 
șuvoaie de lave, pă- 
mînt tn clocot.

Deloo prlmitop/'.pei- ' 
sajul vulcanilor .fie 
trimite la Focurile ne
stinse sau Focurile 
vii de la Lopătari, 
apoi la Monteoru. uni
cul loc nu numai în 
țară, ci și de pe conti
nent, unde țițeiul se 
exploatează prin mi
nerit. Țițeiul vine aici 
prin jgheaburi, se adu
nă într-un bazin cen
tral și de acolo este 
extras cu ajutorul 
pompelor canadiene. 
In jurul turlei de ex
tracție — pădurea des
trămată. Colivia se a- 
fundă într-un puț de 
mină adîncă, friguroa
să, cu umbre enorme 
pe pereți Galeriile 
mari sînt căptușite cu 
arcuri de beton. De-a 
lungul lor se văd 
jgheaburile în care se 
scurge țițeiul din rocă 
și din nisip ca dintr-un 
burete. Turla de ex
tracție, galeriile de la 
Monteoru se mai păs
trează ca o raritate, ca 
un muzeu al tehnicii, 
și mulți vizitatori în
țeleg structurile ză- 
cămîntului și modul 
de formare a lichide
lor ca într-un labora
tor de demonstrații 
practice.

Ne lăsăm absor
biți de panora
ma țițeiului. 
Sectoarele noi, 

moderne, parourile și 
instalațiile cu capete 
de erupție de mare 
presiune, utilajele in
stalate pentru prima 
oară în aceste locuri 
vorbeso despre proce
sul de necontenită în
noire a schelei Berea. 
Buna întreținere a 
drumurilor asigură ra
piditatea transportului 
și ușurința de vizitare 
a instalațiilor. Ne 
oprim pentru a vedea 
sapele cu duze de ce
ramică, sapele cu spă
lare tangențială, apoi 
admirăm, în cadrul 
naturii, vestitele in
stalații 4 DH, 2 DII, 
3 DH, care și-au cîști- 
gat o reputație mon
dială și care străpung 
globul pămîntesc în 
diferite puncte. Dacă 
majoritatea sondelor 
din schela Berea a- 
ting adîncimi de peste 
două mii de metri, în 
această rezervație a ți
țeiului, în această zo
nă de curbură a Car- 
paților, cu dealuri mă
runte, cu structuri fră- 
mîntate, sonda de ma
re adîncime este o 
noutate, este o perfor
manță cu care se mîn- 
drese nu numai con
structorii ei, specialiș
tii uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești, ci și uni
tatea de exploatare, 
care a pregătit sonda 
și care a realizat în 
cei mai buni termeni 
tehnici perforarea la 
mare adîncime și pre
gătirea ei pentru pro
bele de producție. Ing. 
Cicerone coțofana, din 
serviciul geologic al 
schelei Berea, ne in
formează :

— Programată pen

dicatelor din țările în curs de dez
voltare din Africa, Asia și America 
Latină, care luptă pentru libertate 
și independență.

Cele două delegații au exprimat 
hotărîrea organizațiilor lor de a spri
jini și în viitor colaborarea inter
națională a sindicatelor din toate ță
rile europene. Ele au subliniat că a- 
ceastă colaborare trebuie să se bazeze 
pe deplina autonomie și egalitate în 
drepturi a fiecărei organizații, pe res
pectul reciproc și pe principiile so
lidarității muncitorești.

Delegațiile U.G.S.R. și U.S.I. au 
constatat cu satisfacție că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
organizațiile sindicale din cele două 
țări socialiste se dezvoltă în intere
sul oamenilor muncii din cele două 
țări, al cauzei păcii și progresului 
social în lume. Cele două delegații au 
reafirmat hotărîrea organizațiilor lor 
de a dezvolta permanent și diversi
fica legăturile și colaborarea multi
laterală, avînd convingerea că a- 
ceasta este în interesul consolidării 
prieteniei dintre oamenii muncii ro
mâni și iugoslavi, al unității mișcării 
sindicale internaționale, al socialis
mului, păcii și progresului în lume.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a invitat pe președintele 
Consiliului Central al U.S.I. să facă, 
în anul 1970, o vizită în România, în 
fruntea unei delegații a Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

nalizate resursele In
terne și s-a acționat în 
sensul urmăririi fluxu
lui de țiței în sonde. 
S-a ajuns la concluzia 
că schela poate deveni 
rentabilă, poate obține 
beneficii. Străbătînd 
drumul sondelor, ob
servăm mutațiile care 
s-âu săvîrșit -șdjCi, ■ re» 
marcăm consecințele ă- 
celor măjs.țtrj cațe - 
permis reconsiderarea 
utilajelor folosite la 
toate sondele. (Jnde 
se aflau motoa
re supradimensionate, 
unde exista material 
tubular supradimen
sionat, magazii și re
zervoare tară folosire, 
s-au luat măsuri pen
tru repartizarea lor 
judicioasă. Mi-au fost 
arătate rezervoare 
care slujeau sonde 
intrate în declin na
tural. Ele au fost mu
tate într-un sector 
nou și astfel între
prinderea n-a cheltu
it fonduri în plus pen
tru achiziții speciale 
de material. Așa s-au 
întîmplat lucrurile si 
cu unitățile de pom
pare. Reorganizarea 
brigăzilor de . produc
ție, de intervenție, s-a 
bizuit pe norme noi, 
puse în aplicare ra
țional.

In urma acestei ac
țiuni, care a făcut ca 
piesele metalice ■ ale 
schelei să fie mutate 
ca într-un gigantic 
joc de șah, rezulta
tele n-au întîrziat să 
se arate. Angajamen
tele pe anul acesta au 
fost îndeplinite cu 
cinste. în mod exem
plar. S-au realizat in
dicatorii la țiței, la 
gaze și gazolină și s-a 
obținut o reducere a 
prețului de cost. Peste 
un milion de lei eco
nomii la prețul de 
cost pe schelă repre
zintă rezultatul mun
cii inteligente, al ra
ționalizărilor, al bu
nei gospodăriri. Anga
jamentele tnițiale în
deplinite, depășite, au 
necesitat alte angaja
mente ulterioare, rea
lizate și ele în pre
zent.

Fără îndoială că 
atingerea unei 
mari adîncimi 
este un succes 

real de foraj, o per
formanță remarcabilă. 
In acest succes tre
buie să vedem și va
loarea utilajelor, dar 
și valoarea echipaje
lor care, instruite prin 
cursuri speciale, se 
văd gata să pornească 
spre noi ținte, spre 
noi nivele de rezerve 
industriale. Plin de 
surpriză, drumul son
delor pe Valea Bu
zăului ni se înfăți
șează într-un peisaj în 
care au apărut sate 
noi, parcuri moderne, 
șosele și poduri bine 
întreținute, toate ex- 
primînd. înainte de 
toate, nivelul unei 
zone în plin progres, 
turlele de oțel cu ră
dăcinile adine înfipte 
în pieptul dealurilor 
extrag bogatele seve 
ale domurilor de aur 
negru și le pompea
ză în parcul rezer
voarelor, iar de-acolo 
în arterele energetice 
ale economiei națio
nale. în perimetrul 
spectaculos al valori
ficărilor superioare.

TELEGRAME
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă tovarășului 
Dondogiin Țevegmid, președintele 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole, prin care-i adre
sează felicitări cu prilejul celei de-a 
45-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Mongole.

★
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver

sări a proclamării Republicii Popu
lare Mongole, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, a trimis 
o telegramă de felicitare lui Luvsan- 
torjiin Toiv, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Mon
gole- (Agerpresl

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

NAȚIONALE A REPUBLICII

POPULARE ALBANIA

Spectacol 
de gală

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Albania, marți 
seara a avut loc, la cinematograful 
„Republica" din Capitală, un specta
col de gală cu filmul „Răni vechi".

Au participat Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Iosif Pogace, am
basadorul R. P. Albania la Bucu
rești, membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Inainte de spectacol, regizorul Geo 
Saizescu a vorbit despre cinemato
grafia albaneză și a prezentat fil
mul galei. (Agerpres)

Cronica zilei

teatre

cinema
• Vă place Brahms ? : PATRIA — 
9 ; 11,30 ; 14 , 16,30 , 19 ; 21,30.
e Operațiunea Lady Chaplin : RE
PUBLICA - 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15, 
BUCUREȘTI - 8 . 10 : 12,15 ; 14.30 : 
16,45 19 , 21,15.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor ;
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 : 20,45.

REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA 
SI REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ

In urma tratativelor care au avut 
loc între delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România și. 
Republicii Democrate Germane, des
fășurate într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 25 noiem
brie a fost semnat la București Pro
tocolul privind schimbul de mărfuri 
dintre cele două țâri pe anul 1970.

Volumul livrărilor reciproce de 
mărfuri prevăzute de protocol se ri
dică la circa 218 milioane ruble, re- 
prezentînd o creștere importantă, atît 
în comparație cu volumul stabilit 
pentru 1970 prin Acordul comercial 
pe termen lung, cît și în comparație 
cu nivelul atins în anul 1969.

România va livra instalații pentru 
foraj de mare adîncime și alte echi
pamente petroliere, mașini unelte, 
buldozere, mijloace de transport 
auto, vagoane de marfă, rulmenți, 
obiective foto, mașinj și utilaje elec
trotehnice, mașini pentru industria 
alimentară, textilă, armături, pro
duse petrolifere, chimice și ale in
dustriei lemnului, diverse bunuri de 
larg consum etc.

0 delegație de activiști ai P.C.R. 
a plecat la Praga

Marți după-amiază a plecat la 
Praga o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, condu
să de tov. Dumitru Joița, membru su
pleant al C C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. 
din. Cehoslovacia, va face o vizită în 
schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

SPORT
SAH Margareta leodorescu—campioană națională

La Piatra Neamț au luat sfîrșit în
trecerile campionatului republican fe
minin de șah. Victoria a revenit Mar
garetei Teodorescu, care cîștigă ast
fel pentru a doua oară consecutiv 
titlul de campioană națională. Ea a 
totalizat 10 puncte din 13 posibile, 
fiind urmată în clasament de Ger

IN PRIMA ZI A TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL FEMININ DE VO
LEI ce se desfășoară în sala Dinamo 
din Capitală, echipa Rapid Bucu
rești a învins cu scorul de 3—2 

'(15^-6/ - 16—14, 7—15, 12—15, 15—12) 
■ selecționata orașu l ui Berlin: J.u cătoa- 
reie din R D Germană au evoluat 
bine, au egalat la seturi, dar rapi- 
distele s-au detașat în setul decisiv 
printr-un joc mai precis la fileu. în- 
tîlnirea dintre Dina’mo București și 
Penicilina Iași (contînd și pentru 
campionatul republican) a revenit 
dinamovistelor cu scorul de 3—1.

| Reînnoiți-vi ABONAMENTUL II---------------------------------------,
ț pentru anul 1970 J

j La ziarul ț

| „SClNTElÂ" i 

j Abonamentele se primesc Ia toate oficiile și agen- \
j țiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, difu- ( 

zorii de presă din întreprinderi, instituții, școli etc., ț 
precum și la chioșcuri de difuzare a presei. î

• Blow-up : CAPITOL -9,15 ; 12 ;
15.15 ; 18 ; 20.45. CINEMATECA -
9.45 ; 12 ; 14.
© Femeia îndărătnică ; FESTIVAL
- 9,15 : 12 , 15 , 18 . 20,30, FAVO
RIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
DERN - 8.45 ; 11,15 . 13,45 . 16.15 ;
18.45 , 21,15.
© Păpușa (ambele serii) i VICTO
RIA - 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
© Răni vechi : LUMINA — 9,15—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,30.
© Morții rămîn tineri : CENTRAL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Paria . PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15,
VIITORUL - 15,30 ; 18. j .
© Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
o Căldura : DOINA — 11.30 : 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fluviul și marea ; Dincolo de val ; 
Spectatori și „spectatori1* * ; Rugby : 
TIMPURI NOI - 9—21 în conti
nuare.

Marți la amiază-a plecat în R. D. 
Germană ministrul construcțiilor in
dustriale, Matei Ghigiu, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a XXVII-a 
ședințe a Comisiei permanente pen
tru construcții din cadrul C.A.E.R. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, erau 
prezenți membri ai conducerii mi
nisterului, precum și Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D Germane la Bucu
rești.

★
La invitația procurorului general 

al Republicii Socialiste România, 
marți la amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Procuraturii generale 
a Republicii Populare Polone, con
dusă de procurorul general, Kazi
mierz Koszțirko La sosire, pe aero
portul Băneasa,' delegația a fost. ^i- 
tîmpinată de proourorui general Au
gustin Alexa și alți reprezentant? ,m ; 

■ Procuraturi i, -gepwa/făY \ Erau Șde'; £a- 1 
. tăj'Flan Bruazyhsljj;,'ft>^'^l^cîfț’4- ă 

faceri ad-inteți.m al'„.Polppiel.ja.lB'uii)- ? 
rești. și menibri ai ambasadei.

★
Marți au început la București lu

crările grupului de experți ai Co
misiei economice O.N.U. pentru Eu
ropa pe tema „Concepția, alcătuirea 
și echiparea locuințelor moderne". La 
reuniune participă specialiști din Bel
gia. Franța, Polonia, România, Sue
dia, U.R.S.S., precum și un repre
zentant al Diviziei mediului și lo
cuinței din Comisia economică O.N.U. 
pentru Europa.

*
In cadrul manifestărilor consacra

te centenarului nașterii lui V. I. Le; 
nin, marți seara, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capitală, prof, 
univ. dr. docent N. N. Constantines-, 
cu a conferențiat despre „Leninis
mul — marxismul epocii contempo
rane". A urmat un program de fil
me documentare și artistice, produc
ții ale studiourilor sovietice, dedica
te vieții și activității lui V. I. Le- 
nin.

★
In cadrul unei ceremonii organiza

te cu prilejul celui de-al X-lea Con
gres al Uniunii internaționale a so
cietăților chimiștilor pielari, Asociația 
franceză a inginerilor, chimiștilor și 
tehnicienilor din industria de pielă
rie a inmînat profesorului universi
tar ieșean Gheorghe Alexa Medalia 
de aur pe anul 1968, pentru merite 
deosebite in cercetare și pentru par
ticiparea sa activă la viața științifică 
internațională. (Agerpres)

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Sala Mică a Palatului) : 
Seară de muzică contemporană vie- 
neză în compania formației „Mu- 
sica Nova" — 20.
• Opera Română i Trubadurul —
19,30.
• Teatrul National „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Castlliana — 19,30. 
(sala Studio) ; O femele cu bani —
19,30.
• Teatrul de comedie : Dispariția Iul 
Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureariu) : 
Strigoii - 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Transplantarea inimii necu
noscute — 20.
O Teatrul Mic : Carlotta — 20.
o Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Cînd luna e albastră —
19,30 ; (sala Studio) : Anonimul — 20. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) . Papuclada — 17.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Varietăți '69 —
19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 18 ; 
(la Sala Palatului) : Serenada tine
reții — 20.
o Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : De Ia Bacb la Tom Jones
- 19,30.
• Circul de stat i Ritmurile arenei
— 19.30.

© In împărăția leului de argint : 
FEROVIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MELODIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 : 20,45, GLORIA —
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 38.15 ; 20,30.
q Beru si comisarul Sau Antonio : 
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ;
18.30 ; 21, FLOREASCA - 9 ; 11,15 ;
13.30 î 16 ; 18,15 , 20,30. FLAMURA —
9.30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9,30—15,30 în continuare : 18 ; 20,15.
• Mai periculoase decît bărbații :
GRI VIȚA - 9 ; 11,15 : 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 ; AURORA - 9.30 i 11.30 :
13.30 : 16 ; 18.15 . 20,30.
© Am două mame și doi tați ; ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 : 20
© Angelica și sultanul : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
© Moartea unul birocrat : MOȘILOR
- 20,30.
© Yo—Yo : BUZEȘTI - 20,30.
© La Nord prin No rd-Vest î DACIA
— 8,15—20 în continuare.
© Corabia nebunilor : BUCEGI —
9.15 : 12,30 . 16,15 ; 19,30, ARTA —8—
16.30 în continuare ; 19,30.
© Omul care valora miliarde : UNI
REA- 15,30 . 18, FERENTARI —
15.30 ; 18 , 20,15.
© Primul învățător : UNIREA — 20.15. 
© Cînd voi fi mort și livid : LIRA
- 15,30 18 , 20,15.
• Baltagul ; DRUMUL SĂRII - 15 ;
17.30 ; 20, GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ;
20,30.
$ Război șl pace (seriile I șl TI) x 
COTROCENI - 15 : 19,30.

R. D. Germană va livra mașini 
unelte, utilaje de ridicat și transpor
tat, mașini de construcții, mașini și 
instalații pentru industria metalur
gică, textilă, alimentară și poligra
fică, utilaj minier pentru exploatare 
la suprafață,, pompe și compresoare, 
produse electrotehnice și ale indus
triei de mecanică fină, trenuri supra
etajate, armături, rulmenți, produse 
chimice, îngrășăminte potasice, ma
terial fotosensibil, diverse produse 
de larg consum etc.

Protocolul prevede, de asemenea, 
un schimb de laminate din oțel.

Protocolul a fost semnat din partea 
Republicii Socialiste România de 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și din 
partea Republicii Democrate Germa
ne de Ilsabe Neisener, adjunct al 
ministrului' economiei externe.

La semnare au fost de față Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Ewald Moldt, ambasadorul 
R.. D.. Germane la București, și mem
bri ai celor două delegații,

(Agerpres)

delegația a fost condusă de tov. Du
mitru Ghișe, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de par
tid.

Era prezent Anton Kamenicky, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

trude Baumstarck — 9,5 puncte, Ve- 
turia Simu și Alexandra Nicolau — 
cîte 9 puncte etc.

Partida dintre Baumstarck și Ni
colau, decisivă pentru atribuirea titlu
lui de campioană, s-a încheiat re
miză.

LA TBILISI s-a disputat MECIUL 
DE FOTBAL DINTRE REPREZEN
TATIVELE DE JUNIORI ALE 
U.R.S.S. ȘI POLONIEI, contînd pen
tru preliminariile turneului U.E.F.A. 
Victoria a revenit tinerilor fotbaliști 
sovietici, cu scorul de 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Grigoriev, Pe
trosian și Mjavanadze. IN MECIUL 
URMĂTOR din cadrul acestei gru
pe, selecționata U.R.S.S. va întîlni pe 
teren propriu, LA 30 NOIEMBRIE, 
ECHIPA ROMÂNIEI.

© Viața lui Mateus : VIITORUL —
20,30.
© Bărbați în deplasare : CRlNGAȘI
15,30 ; 18 ; 20,15.
© Testamentul doctorului Mabuse : 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ;
18,15 ; 20,30.
O Viridiana : MIORIȚA — 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 1G,15 ; 18,30 ; 20,45.
® Lupii albi : POPULAR — 15,30 ; 18. 
© Vară capricioasă : POPULAR —
20,30.
o Un glonte pentru general : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
© Stelele din Eger : COSMOS —
15,30 , 19.
© Galileo Galilei : FLACARA —15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Omul, orgoliul, vendetta : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Tinerețe fără hătrînețe : RAHOVA
— 15,30.
e Soarele vagabonzilor : RAHOVA
— 18 ; 20,30.
O Dragoste Ia Las Vegas : PROGRE
SUL - 15.30 ; 18.
© Mica romanță de vară : PROGRE
SUL — 20.30.

tv
18,00 Studioul pionierilor. O profe

siune frumoasă.
18.20 Filmul ,,In excursie**.
18.30 Actualitatea muzicală.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 Anchetă socială. Cronofagil. Co

laborează Ia emisiune : scriito
rii Eugen Barbu, Al. Mirodan, 
prof. Victor Sahini, dr. Francisc 
Proinov.

20.20 Telecinemateca : „Barbă roșie” 
(seria a Il-a) — producție a stu
diourilor japoneze.

21.45 Reflector — telefoileton coti
dian.

21.55 Salonul literar TV.
22,35 Film documentar : Itinerar al

banez.
22.45 Intermezzo coregrafic.
22.55 Film documentar . Mongolia.
23.15 Telejurnalul de noapte.
23,25 Secvențe înregistrate din finala 

turneului de handbal masculin 
— „Trofeul Carpați”.

24,00 închiderea emisiunii.

45 DE ANI DE LA PROCLAMEA

REPUBLICII POPULARE MONGOLE

Ziua de azi marchează o dată memorabilă în istoria poporului mon
gol. Cu 45 de ani în urmă, la 26 noiembrie 1924 a fost proclamată Re
publica Populară Mongolă și a fost adoptată prima constituție a țării — 
eveniment care-a consfințit cuceririle revoluției din 1921, dobîndite 
prin lupte grele pentru libertate, independență și progres social, îm
potriva asupritorilor interni și externi.

In perioada care a trecut de atunci, oamenii muncii din Mongolia, 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, au obținut 
succese remarcabile în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii, 
realizînd profunde transformări în toate domeniile vieții. Popoarele ro
mân și mongol sînt legate printr-o trainică prietenie, care s-a dez
voltat continuu.

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Republicii Populare Mongole 
poporul român adresează poporului frate mongol un salut călduros 
și urarea de a obține noi realizări în construcția socialistă, în înflorirea 
patriei sale.

5

De la crestele înză
pezite ale Altailor pî
nă în sudul deșertului 
Gobi, Mongolia oferă 
cu dărnicie vizitatori
lor frumuseți inedite, 
imagini de neuitat. 
Aici, in inima podișu
lui Asiei, la altitudinea 
medie de circa 1200 
metri, unde se simte 
aerul tare al înălțimi
lor, trăiesc și mun
cesc harnici construc
tori ai socialismului. 
Pe cei 1535 mii krm p 
ai țării, imaginea do
minantă a trecutului o 
dădeau iurtele mutate 
din loc in loc, dintr-o 
zare in alta, in căuta
rea pășunilor și a a- 
pei pentru nenumăra
tele turme și cirezi de 
animale — una din 
principalele bogății ale 
țării.

Prezentul socialist 
înfățișează cu pregnan
ță roadele muncii 
creatoare a poporului 
mongol. Stabilizarea 
populației, lichidarea 
analfabetismului, con
strucția a sute de așe
zări umane durabile, 
viața nouă, înfloritoa
re a araților, dezvolta
rea economică și so- 
cial-culturală in locali
tăți situate pe vaste 
teritorii se înscriu in 
cronica realizărilor ob
ținute printr-o muncă 
dîrză. In întreaga țară 
s-au construit din te
melii orașe și somo- 
nuri (comune) pe 
locuri unde altă dată 
nu exista nimic. La U- 
lati'' Bator, ‘Darlian. 
'S'uhe "PaVorf- ■CioiUMs'an 

' și:'~îh multe 'alte orașe, 
totul poartă' amprenta 
noului.

„Aici nu a fost 
deci' stepă" — este 
o temă care revi
ne de multe ori in 
discuțiile cu cadre de 
conducere, cu con
structori. Fabricile, u- 
zinele, blocurile de lo
cuințe și edificiile so
cial- culturale, tot ceea 
ce conferă o impresie 
de durabilitate, stator
nicie și încredere sint 
opera socialismului.

Orașele Mongoliei 
par răsărite din stepă. 
Este un sentiment su
gerat și de lipsa peri
feriilor obișnuite în a- 
șezări umane de pe 
alte meridiane. La U- 
lan Bator, ca și in cen

trele de aimak-uri (re
giuni), șantierele de 
construcții constituie o 
parte componentă a 
actualului peisaj mon
gol. Străbătînd. bu
levardele asfaltate, 
străjuite de construcții 
noi, de peluze cu ar
bori și flori, este greu 
să-ți imaginezi că a- 
tunci cînd a încetat do
minația ultimului han 
mongol, cu 45 de ani 
în urmă, Urga — nu
mele vechi al (Jian Ba- 
torului — era doar o 
aglomerare de iurte, cu 
un mic centru comer
cial, cu multe mănăs
tiri, dar fără un sin
gur atelier mai mare.

note de
călătorie

In prezent, locuitorii 
capitalei se mîndresc cu 
unități industriale prin
tre care un combinat 
textil și altul pentru 
industrializarea cărnii, 
o uzină de prefabrica
te din beton, o uzină 
de reparații auto, o 
centrală termică, fa
brici de produse lac
tate, de pielărie, de 
panificație etc.

Descoperlndu-și vo
cația constructivă, fpș- 
tiiiitrăți) obișnuiți doar 
cu 'orizonturile . necu- 
prifisS -ale sțppelorr.du 
Uf dat pe verticală, la 
înălțimea schelelor și 
thacaralelor. Numai in 
capitala țării s-au dat 
în folosință peste 
25 000 de apartamente. 
In total, in ultimii trei 
ani, in orașele și so- 
monurile Mongoliei su
prafața locativă nou 
construită însumează 
280 mii mp. Mutarea 
din iurtele tradiționa
le in apartamente cu 
încălzire centrală, lu
mină electrică și cana
lizare are loc în pro
porții crescînde, pe 
măsura intensificării 
ritmului construcției. 
In marea lor majorita
te constructorii mon
goli sint tineri, unii 
proaspăt ieșiți de ve

Adunarea festivă 
de la Ulan Bator

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — La 
Ulai) Bator a avut loc marți o adu
nare festivă a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala R. P. Mon
gole, consacrată celei de-a 45-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole. In prezidiu au 
luat loc J Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R'.M., președintele Consi
liului de' Miniștri, J Sambu, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular, alți conducători de partid și 
de stat, ai R. P Mongole.

La ședință a prezentat un raport 
Ț Gotov, secretar al Prezidiului Ma
relui Hural Popular, care a vorbit

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII
PERMANENTE C.A.E.R

BERLIN 25 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc cea de-a 30-a ședin
ță a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru energie electrică, la care au 
participat delegații din R.P Bulga
ria, R.S Cehoslovacă. R.D. Germa
nă. R.P. Polonă. Republica Socia
listă România R P Ungară și 
U.R.S.S. Au fost de asemenea pre
zenți o delegație a R.S.F. Iugosla
via și un reprezentant al Dispecera-

vremea
Timpul probabil pentru 27, 28 și 

29 noiembrie. în țară : vremea con
tinuă să se răcească, mai ales în ju
mătatea de nord a țârii. Cerul va 
fi schimbător; Vor cădea ploi locale, 
mai ales în sud-vestul țării în re
giunea de munte și nordul țării - 
lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, 
cu intensificări pînă la tare din sec
torul estic. Temperatura în scădere. 
Minimele vor fi. cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între 4 și 14 grade. în București : 
vremea continuă să se răcească 
ușor. Cerul va' fi variabil, favorabil 
ploii la începutul Intervalului. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. 

băncile școlilor de ca
lificare. Ei cunosc doar 
din povestirile virstni- 
cilor sau din paginile 
cărților viața grea din 
trecut a araților. Por
nind de la vechea în
deletnicire, aceea de 
crescători de animale, 
mongolii și-au însușit 
rapid meserii noi. 
Zeci de mii de arați au 
devenit zidari, lăcă
tuși, electricieni, me
canici, șoferi etc., pro
fesiuni aflate azi la 
mare cinste. Cresc, de 
asemenea, rîndurile in
telectualității. Din sta
tisticile oficiale rezul
tă că în prezent în 
Mongolia fiecare al 
cincilea om este cu
prins într-o formă de 
învățămint.

Răspunzind chemării 
Partidului Popular Re
voluționar Mongol, de a 
contribui la valorifica
rea marilor bogății ale 
solului și subsolului, la 
dezvoltarea economică 
și culturală a țării, 
constructorii mongoli 
au înălțat anul acesta 
noi fabrici și uzine, au 
forat mii de fîntini în 
zonele aride, au extins 
magistralele energiei 
electrice. Numai anul 
acesta se vor da in 
funcțiune peste '250 de 
obiective in diferite o- 
rașe ale țării și în zo
nele rurale.

Se extinde și indus
tria extractivă. Geolo
gii, care au prospectat 
trei pătrimi din teri
toriul țării, au desco
perit zăcăminte de 
Cărbune care oferă po
sibilități 1 pentru con
strucția a noi. termo
centrale. Au fost puse 
în evidență și zăcă
minte de fluorit, wol
fram, molibden, cosi
tor, fosforiți, pietre 
prețioase și semipre- 
țioase, petrol etc. 
ce urmează să intre în 
circuitul economic. Bo
gatele resurse ce au e- 
xistat neștiute în 
adincuri sint scoase la 
lumină de către harni
cul popor mongol, ca
re, în cinstea aniversă
rii a 45 de ani de la 
instaurarea republicii, 
urcă cu hotărîre pe noi 
trepte ale construcției 
socialiste.

C. BORDEIANU

despre semnificația proclamării Re
publicii Populare Mongole și despra 
dezvoltarea țării în cei 45 de ani care 
au trecut. El a arătat că Mongolia a 
devenit'un stat agrar-industrial cu o 
economie socialistă, cu o industrie mo
dernă, cu o industrie de construcții 
și cu transporturi dezvoltate.. Toate 
ramurile economiei naționale, a ară
tat raportorul, înregistrează ritmuri 
rapide de dezvoltare. Datorită poli; 
ticii externe pașnice consecvente și 
realizărilor sale social-economice im
portante. R. P Mongolă s-a consoli
dat și și-a sporit prestigiul pe plan 
internațional.

tu lui central al sistemelor energe
tice interconectate al țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Ședința a aprobat un plan de coor
donare a principalelor cercetări 
științifice în domeniul energiei e- 
lectrice pe perioada 1971-1975, care 
prezintă interes reciproc, precum 
și planul de lucru al comisiei pe 
anul 1970 într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la șe
dință s-a discutat problema perfec
ționării în continuare a colaborării 
în domeniul energiei nucleare.

*
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfîrșit lucrările 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria chimică La lucrări au 
luat parte delegațiile țărilor parti
cipante la C A.E R ! Bulgaria, Ce
hoslovacia R.D Germană. Polonia, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. In conformitate cu acor
dul dintre C.A.ER si guvernul 
R.S.F Iugoslavia, la ședință a luat 
parte delegația Iugoslaviei. Tn cali
tate de observatori au luat parte re
prezentanți ai R D. Vietnam.

Comisia a examinat stadiul în
deplinirii hotărîrilor celei de-a 
XXITI-a sesiuni (speciale) a C.A.E.R. 
și a adoptat un program de studiu 
al concluziilor și propunerilor țări
lor analizate la ședință privind per
fecționarea în continuare a colabo
rării Comisia a anrnbat planul său 
rin lucru ne anul 1970 si a examinat 
diferite alte probleme ale colaborării.



O.N.U. pentru excluderea

ORICĂROR FORME
DE DOMINAȚIE STRĂINĂ
Intervenția reprezentantului României

NEW YORK 25. — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : 
In Comitetul nr. 4 pentru teritoriile sub tutelă și neautonome al Adunării 
Generale se desfășoară dezbaterea asupra a 10 puncte ale agendei, toate pri

vind probleme coloniale. Printre acestea se află și activitatea economică 
străină și de altă natură, care împiedică transpunerea în practică a Declara
ției pentru acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, modul în 
care agențiile specializate ale O.N.U. contribuie la transpunerea în practică a 
acestei declarații, situația din teritoriile mici aflate sub dominația colo
nială etc.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor reprezentantul României, Tra
ian Chebeleu, a subliniat că, în con
cepția delegației României, Declara
ția privind acordarea independenței 
tuturor țărilor și popoarelor colonia
le are un caracter universal, iar dis
pozițiile sale trebuie să se aplice în 
egală măsură tuturor popoarelor sau 
populațiilor care au fost sau mai sînt 
încă supuse exploatării și opresiunii 
străine. Toate popoarele, a continuat 
vorbitorul, au un drept egal, inalie
nabil, la existență liberă și inde
pendentă. Dreptul popoarelor de a-și 
hotărî singure soarta cuprinde — ca 
parte integrantă — suveranitatea a- 
supra bogățiilor lor naturale. Ana
liza documentelor O.N.U. arată însă 
că în economiile teritoriilor colonia
le au pătruns marile monopoluri și 
companii internaționale, care consti
tuie in realitate principalul obstacol 
în calea spre independență politică, 
justiție economică și socială în teri
toriile coloniale. în ultima analiză, a- 
ceastă politică practicată de-a lungul 
secolelor se află la originea decala
jului din zilele noastre dintre statele 
puternic industrializate și cele în curs 
de dezvoltare.

Delegația română, a arătat în con
tinuare vorbitorul, apreciază că de
punerea unor eforturi 
spre excluderea oricărei 
dependență și dominație 
rea condițiilor de a trăi 
libertate și independență . 
care popor, fără nici o discriminare, 
constituie un imperativ al timpurilor 
noastre. Organizațiile internaționale 
trebuie să participe fără rezerve la 
îndeplinirea acestui țel. In ceea ce o 
privește, România, ca și în trecut, 
înțelege să-și aducă întreaga sa con
tribuție la lupta pentru lichidarea sis
temului colonial.

★
Comitetul pentru teritoriile sub tu

telă și neautonome al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat, cu 83 de 
voturi, contra două și 18 abțineri, un 
proiect de rezoluție care condamnă 
Republica Sud-Afrjcană pentru re
fuzul ei persistent de a-și retrage ad
ministrația din Namibia și acțiunile 
ei împotriva integrității acestui teri
toriu.

NEW YORK. în Comitetul politic 
a) Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat luni după-amiază dezbate
rile asupra problemelor dezarmării.

0 declarație a ministrului» 
de externe al R.

Guvernul vest-german
favorabil dialogului

politic cu Polonia
INTERVIU ACORDAT DE CANCELARUL WILLY BRANDT 

ZIARULUI POLONEZ „ZYCIE WARSZAWY"

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 
Ziarul polonez „Zycie Warszawy" 
publică un interviu acordat de 
cancelarul R.F.G., Willy Brandt. 
Cancelarul federal a declarat că 
guvernul R.F.G. este de acord cu 
propunerile formulate de Wladys- 
law Gomulka și va sugera în urmă
toarele zile guvernului polonez în
ceperea unor convorbiri politice. 
Trebuie creată posibilitatea exami
nării tuturor problemelor care pre
zintă interes comun, a spus Willy 
Brandt. Guvernul R.F.G. aspiră la 
pace și este gata să încheie un a- 
cord cu guvernul polonez. Cunoaș
tem și apreciem dorința Poloniei de

Ambasadorul României
la Moscova primit
de A. N. Kosîghin

susținute 
forme de 
și asigura- 
în deplină 

pentru fie-

NEW YORK. La cererea misiunii 
permanente a Republicii Socialiste 
România pe lingă Națiunile Unite, 
la O.N.U. a fost distribuită, în cali
tate de document al Adunării Gene 
rale, declarația ministrului afaceri
lor externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto - Winzer, adresată 
președintelui sesiunii actuale a 
O.N.U., în legătură cu „problemele 
mediului înconjurător1', punct înscris 
pe agenda celei de-a 24-a sesiuni ce 
urmează a fi abordat în dezbateri 
de către plenara Adunării Generale

Declarația subliniază, între altele, 
interesul R D. Germane față de ini
țiativa O.N.U. de a organiza o con
ferință internațională la Stockholm 
în problemele mediului uman și ex 
primă dorința R. D. Germane de a 
lua parte la această importantă ac
țiune, a cărei menire este de a con
juga eforturile statelor lumii în 
direcția conservării naturii, a rațio
nalizării utilizării resurselor ei, a 
luptei împotriva poluării aerului și 
apei etc Totodată. în declarație se 
subliniază că R D. Germană a luat 
notă cu satisfacție de faptul că. la 
cea de-a 47-a sesiune a Consiliului 
economic și social al Națiunilor Uni
te. multe state s-au pronunțat pentru 
respectarea principiului universalită
ții participării la această conferință 
ce urmează a avea loc în anul 1972. 
Guvernul R. D. Germane, se arată în 
încheierea declarației, își exprimă 
speranța că o astfel de poziție va în
truni acordul general al plenarei 
Adunării Generale a O.N.U., creîn- 
du-se astfel posibilitatea ca proble
mele ce stau în fața conferinței să 
poată fi abordate într-o atmosferă de 
egalitate bazată pe cooperarea tutu
ror statelor lumii.

la conferința Partidului 
liberal canadian

VANCOUVER 25 (Agerpres). — In 
localitatea Harrison Hot Springs au 
luat sfîrșit lucrările conferinței Par
tidului liberal de guvernămînt din 
Canada. în ședința de închidere a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor ex
terne, Mitchel Sharp, care a arătat, 
printre altele, că țara sa se pronunță 
pentru reglementarea tuturor con
flictelor internaționale pe cale paș
nică.

a trăi în cadrul unor frontiere ga
rantate. Acum, principalul este ca 
tratativele să 
respunzătoare 
țări.

Renunțarea 
arătat în continuare cancelarul fe
deral al R.F.G., constituie un ele
ment important al politicii externe 
a R.F.G. Așa cum am arătat și în 
declarația guvernamentală din 28 
octombrie, guvernul R.F. a Germa
niei este convins că renunțarea la 
folosirea forței ar aduce o mare 
contribuție la destinderea în Eu
ropa și ar crea o atmosferă favo
rabilă întreprinderii unor noi pași 
pe această cale. Guvernul federal 
și-a exprimat dorința de a începe 
convorbiri pe această temă.

Apreciem pozitiv ideea unei con
ferințe europene consacrate pro
blemei securității și cooperării, a 
spus W. Brandt, dar credem că este 
important ca această conferință să 
fie pregătită foarte atent, astfel în- 
cît ea să poată constitui un progres 
pe calea spre slăbirea încordării în 
Europa. Dezvoltarea schimburilor 

. comerciale și tehnico-științifice co-. 
respunde cu siguranță nu numai 
intereselor noastre. Pentru o astfel 
de pregătire, care în mod practic 
a și început, trebuie să fie răspun
zătoare toate guvernele. Nu trebuie 
să existe nici un fel de condiții în 
ce privește accesul Ia conferință.

aibă rezultate co- 
intereselor ambelor

la folosirea forței, a

MOSCOVA 25 — Coresponden
tul Agerpres L. Duță transmite : 
Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
a primit marți la Kremlin pe Teo
dor Marinescu, ambasadorul Re
publicii 
niunea 
a avut 
nească.

Socialiste România în U- 
Sovietică. Cu acest prilej 
loc o convorbire priete-

Ambasadorul României
în Republica Singapore 
și-a prezentat scrisorile

de acreditare
SINGAPORE 25 (Agerpres). 

Marin Alexie, ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România, în Re
publica Singapore, a prezentat pre
ședintelui singaporez Yusof bin Is- 
hak scrisorile de acreditare.

La ceremonie au asistat func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii Sin
gapore.

Cu această ocazie, președintele 
Yusof bin Ishak a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul ro
mân.

ex-

agențiile de presă transmit
ca

Congresul colhoznicilor 
din U.R.S.S.

La 25 noiembrie și-a început lucră
rile în Palatul congreselor din Krem
lin cel de-al treilea congres al colhoz
nicilor din Uniunea Sovietică. în sală 
erau prezenți 4 521 de delegați din 
toate regiunile, ținuturile și republici
le unionale. în prezidiul congresului 
au luat loc membrii Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., activiști ai P.C.U.S. 
și ai organelor de stat, colhoznici frun
tași. Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
salutat prezența la congres a delega
țiilor din numeroase țări. Din România 
participă o delegație a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și a Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, condusă de tovarășul 
Vasile Vîlcu, președintele Consiliului 
U.N.C.A.P.

La ordinea de zi a congresului se 
află dezbaterea și adoptarea noului 
statut model al colhozurilor. Primul 
raport a fost prezentat de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S. El a subliniat că actualul con
gres reprezintă un eveniment de sea
mă în viata politică a țării. Evocînd 
figura lui Vladimir Ilici Lenin, rapor
torul a spus că la baza colectivizării 
agriculturii în Uniunea Sovietică a stat 
planul cooperatist leninist. Vorbitorul 
a făcut apoi o retrospectivă asupra 
transformării socialiste a agriculturii în 
U.R.S.S. și a schițat sarcinile actuale 
ale dezvoltării pe mai departe a pro

ducției agricole, ale progresului teh- 
nico-științific în agricultură, asigurării 
cu cadre a acestei importante ramuri 
a economiei naționale. El s-a refe
rit pe larg la sarcinile care revin tu
turor lucrătorilor din agricultura țării, 
în perioada următoare, subliniind că 
un rol important în dezvoltarea în 
continuare a agriculturii și colhozu
rilor va reveni pe viitor noului statut 
model al colhozurilor, pe care dele
gații la congres urmează să-l dez
bată. O dată cu acest statut, a spus 
vorbitorul, se poate spune, pe drept 
ouvînt, că a început o nouă etapă în 
dezvoltarea colhozurilor.

în încheiere, Leonid Brejnev s-a 
referit la unele probleme internațio
nale de actualitate, subliniind că po
litica externă sovietică este îndrepta
tă spre consolidarea și dezvoltarea 
prieteniei frățești și colaborării mul
tilaterale cu statele socialiste, o po
litică externă care militează pentru o 
pace trainică, pentru coexistența 
pașnică și colaborarea reciproc avan
tajoasă între toate statele, indiferent 
de sistemul lor social.

Raportul privind noul statut model 
al colhozurilor a fost prezentat de 
Dmitri Poleanski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. f
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Proiecte sovietice privind 
explorarea spațiului cosmic

0 propunere privind sta
bilirea de relații diplomati
ce între Norvegia și R. D. 
Vietnam. Luînd cuvîntul luni în 
Storting, Guttorm Hansen, lider ad
junct al fracțiunii parlamentare a Par
tidului Muncitoresc din Norvegia, a 
făcut propunerea ca guvernul norve
gian să ia inițiativa în vederea stabi
lirii de relații diplomatice între Nor-

vegia și Republica Democrată Viet
nam. După cum informează agenția 
U.P.I., se așteaptă ca propunerea lui 
Hansen să fie trimisă spre dezbatere 
Comitetului pentru relațiile externe al 
Stortingului.

EVENIMENTELE ZGUDUITOARE DE LA SONG MY

Supraviețuitorii masacrului

Lucrările plenarei co
mune a C.C. și Comisiei 
Centrale de Control ale P.C. 
Italian S_3U descLis marți dupa- 
amiază la Roma. Pe ordinea de zi fi
gurează raportul „Angajamentul comu
niștilor pentru o politică de reforme, 
pentru o cotitură spre stînga", pre
zentat de Paolo Bufalini, membru al 
Secretariatului și al Direcțiunii P.C.I. 
Vor fi analizate, de asemenea, unele 
probleme interne ale partidului.

Delegația Grupului inter
parlamentar al Republicii 
Socialiste România, condusă de 
prof. Mihai Levente, președintele 
grupului, care se află într-o vizită ofi
cială în R.D.G., a avut în cursul zilei 
de 25 noiembrie întrevederi la Berlin 
cu conducerea Grupului interparlamen
tar al R.D.G. și la Consiliul Național 
al Frontului Național al R.D.G.

PARIS 25 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul unei conferințe 
de presă, organizată la Paris, la 
întîlnirea cu specialiștii francezi 
în domeniul explorării și folosirii 
spațiului cosmic, acad. Boris Pe
trov, membru al Prezidiului Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a re
levat că, în anii următori, Uniu
nea Sovietică va trece la crearea 
unei stații cosmice orbitale cu echi
paj permanent. Membrii echipaju
lui, a relevat el, vor putea fi

schimbați. Experiențele cu navele 
cosmice „Soiuz" permit punerea la 
punct a unor faze ale construcției 
stațiilor amintite.

Acad. Petrov a subliniat, de a- 
semenea, importanța pe care o a- 
cordă U.R.S.S. colaborării interna
ționale în explorarea spațiului cos
mic, precum și posibilitățile pe car"* ’ 
le oferă observarea din Cosmos ă 
incendiilor de păduri, a proceselor 
de formare a cicloanelor și tai
funurilor etc.

Declarația Guvernului
1

relatează revoluționar provizoriu al
■ sa

s-a spus să-i urmăm pe soldații 
americani. Dar, în drum, cîțiva 
săteni care mergeau alături de 
noi au fost împușcați fără nici 
un motiv. Am fost apoi conduși 
intr-un loc unde am primit or
din să ne așezăm. Și pe neaș
teptate, inamicul a lansat un 
adevărat tir de mitraliere asu- 

_ ___,     ,T.....................pra sătenilor, care s-au prăbu- 
activit’ățile cotidiene, un violent , șit fără să aibă răgazul să scoa- 

■_______ ... ___________ tă un strigăt. Noi, semnatarii
acestei scrisori, am supraviețuit 
pentru că alte corpuri ne-au a- 
coperit, protejîndu-ne. Tntr-o 
singură oră, americanii au ucis 
sute de localnici, printre care 67 
bătrîni și 107 copii între 1 și 15 
ani. Peste 300 de locuințe au 
fost incendiate și 870 de ani
male domestice au fost ucise, 
iar satul plin de viață — trans
format într-un pustiu înfrico
șător și tăcut".

Semnează : Pham Phao, In 
vîrstă de 60 de ani, Pham Thi 
Tro, în vîrstă de 35 de ani, Ngu
yen Thi Hoa, în vîrstă de 18 ani, 
și Ham Thi Mon, în vîrstă de 
15 ani, originari din Song My, 
provincia Q.uang Ngai.

Agenția V.N.A. a transmis tex
tul a două scrisori aparținînd 
unor supraviețuitori ai ma
sacrului pe care trupele ameri
cane l-au comis în provincia 
Quang Ngai, la 16 martie 1968.

„La aproximativ ora 6 dimi
neața, se arată într-una din scri
sori, în acea atmosferă senină și 
calmă, cînd fiecare își începe 
tir de artilerie a fost declanșat 
brusc și o ploaie de obuze s-au 
năpustit asupra satului Cîteva 
zeci de elicoptere pline cu sol
dați s-au apropiat de sat și,_ în
dată după aterizare, militarii a- 
mericani sosiți s-au împărțit în 
trei grupuri : unul a început să 
dea foo la case, altul să adune 
sătenii, iar cel. de-al treilea să 
distrugă arborii, vitele și tot ce 
se putea distruge. In fața^ mă
celului ne-am ascuns în adăpos
turi. Militarii americani au sco
tocit fiecare casă și fiecare adă
post, lansînd mine sau grenade 
lacrimogene asupra oricărui as
cunziș posibil. Apoi, ei au ordo
nat supraviețuitorilor să se gru
peze ț eram toți împreună — 

‘ bătrîni, femei și copii — și ni

SAIGON 25 (Agerpres). — Agen
ția Eliberarea a transmis o decla
rație a unui reprezentant al Gu
vernului revoluționar provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
sud, în care este condamnată asa
sinarea a peste 500 de locuitori 
pașnici din satul Song My.

Poporul și Guvernul revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, se arată în decla
rație, adresează tuturor popoare
lor lumii, inclusiv poporului a- 
merican, apelul de a condamna cu 
hotărîre pe agresorii americani și 
de a adopta măsuri eficiente pen
tru a pune capăt acțiunilor lor, să 
ceară retragerea imediată a tru
pelor S.U.A. și aliaților lor din 
Vietnamul de sud pentru ca po
porul sud-vietnamez să-și poată 
hotărî singur soarta, fără amestec 
din afară.

Formarea noului guvern 
libanez 3 f°st anuntata marți seara 
de Rashid Karame. După cum relatează 
postul de radio Beirut, în noul guvern 
denumit și „Cabinetul unității națio
nale" sînt reprezentate toate partidele 
politice din țară cu excepția Partidului 
Blocul Național condus de Raymond 
Edde. Noul guvern este condus de 
Rashid Karame, care, în afară de func
ția de premier, îndeplinește și pe aceea 
de ministru de finanțe.

Autoritățile municipale 
din Helsinki au oferit marți 
un dejun în cinstea delega
țiilor Uniunii Sovietice si 
S.U.A. care poartă convorbiri preli
minare cu privire la limitarea cursei 
înarmărilor strategice. Au participat 
membrii delegației U.R.S.S., condusă 
de Vladimir Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, membrii 
delegației S.U.A., condusă de Gerald 
Smith, directorul Agenției pentru dez
armare și control asupra armamen
telor, precum și Johannes Virolainen, 
vicepremier și ministru ad-interim al 
afacerilor externe al Finlandei, și alte 
personalități finlandeze.

new york Retrospectivă 
Constantin Brâncuși

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
La marele muzeu de arte plas
tice Guggenheim din New York 
a avut loc vernisajul expoziției 
„Retrospectivă în creația lui 
Constantin Brâncuși", la care 
participă muzee din România, 
Statele Unite, Franța și din alte 
țări. De asemenea, sînt expuse 
lucrări ale marelui sculptor ro
mân aparținînd unor colecțio
nari particulari de artă din nu
meroase țări ale lumii. Din țara 
noastră sînt prezentate expona
te din patrimoniul Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România din București, Muzeu
lui din Craiova, precum și ale 
unor colecționari particulari.

Declarațiile unor directori de 
muzee din Statele Unite și pre
sa americană subliniază că „Re
trospectiva Brâncuși este cel mai

însemnat eveniment cultural in
ternațional al anului 1969", rele- 
vînd că „pînă acum niciodată în 
trecut nu s-a reușit a se aduna 
la un loc cele mai reprezenta
tive creații ale muncii de o ju
mătate de secol a marelui sculp
tor român, a cărui enormă con
tribuție la dezvoltarea și pro
gresul acestei arte este unanim 
recunoscută pe plan internațio
nal".

La vernisaj au participat ofi
cialități ale orașului New York 
și personalități politice, direc
tori de muzee, oameni de artă 
și cultură, ziariști americani șt 
străini. Au fost prezenți amba
sadorul României la Washing
ton, Cornelia Bogdan, membri ai 
ambasadei și ai misiunii perma
nente a României pe lîngă 
O.N.U.

a

Statele Unite renunță la 
folosirea tuturor armelor 
biologice, 3 3nunt3t marți preșe
dintele Richard Nixon, afinnînd că 
țara sa nu va folosi niciodată prima 
armele chimice mortale sau paralizante. 
Nixon a arătat că hotărîrea luată nu 
se va aplica însă gazelor lacrimogene, 
așa-numiților „agenți de control al răs
coalelor", precum și unor tipuri de 
gaze chimice folosite pentru distruge
rea plantelor.

Convorbiri între Andrei 
Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și 
Poul Hurtling, ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei, care se află 
într-o vizită oficială în Uniunea Sovie
tică, au avut loc marți la Moscova. S-a 
procedat Ia un schimb de păreri cu 
privire la dezvoltarea relațiilor sovieto- 
daneze și au fost examinate unele pro
bleme internaționale actuale, îndeosebi 
problemele legate de asigurarea secu
rității în Europa.

0 conferință la nivel mi
nisterial a principalelor țări 
producătoare de cupru s a 
deschis la Lima. Iau parte miniștrii 
minelor din Chile, Congo (Kinshasa), 
Zambia și Peru, care vor discuta mă
surile ce se impun pentru apărarea 
intereselor lor pe piața mondială. Cele 
patru țări dețin împreună 80 la sută 
din producția mondială de cupru.

„combat" Fenomene îngrijorătoare
în rîndurile tineretului din Fronța 

lograme de opiu au 
fost confiscate în 1968, 
iar în primul trimestru 
al anului 1969, 7 kilo
grame. Pe lîngă consu
mul heroinei, conside
rat stupefiant de „lux", 
a sporit foarte mult 
consumul de hașiș și al 
derivatelor sale mari
juana și kif. Folosirea 
hașișului a luat propor
ții îngrijorătoare în rîn
durile tineretului. In 
1968 au fost confiscate 
56 kilograme de hașiș 
față de 23 in 1967. In 
ultimul timp au sporit 
vertiginos cazurile 
intoxicații grave 
stupefiante și s-au 
registrat numeroase 
zuri mortale.

„Delicvența juvenilă 
și folosirea drogurilor 
de către tineret au luat 
proporții alarmante în 
regiunea pariziană", 
scrie ziarul francez 
„COMBAT". Aspectul 
cel mai îngrijorător al 
delicventei juvenile 
este trecerea de la de
licte mici (furtișaguri 

\ în magazine, „curse de 
agrement" cu auto
mobile străine) la de
licte grave. Anul trecut, 
21,5 la sută din autorii 
spargerilor și ai atacu
rilor armate au fost ti
neri. Prostituția ia de 
asemenea proporții a- 
larmante în rîndurile 
tineretului.

Ziarul arată în con-

tinuare că aceste feno
mene extrem de dăună
toare societății au im
pus luarea unor măsuri 
speciale, cum ar fi în
ființarea unei brigăzi

veau sub 30 de ani, in 
1968 procentul a cres
cut la 75 la sută. Opiul 
și derivatele sale au 
reapărut, deși aceas
tă formă de toxicoma-

Răsfoind presa străină

de poliție pentru pro
tejarea minorilor.

Alt fenomen la fel 
de alarmant este creș
terea toxicomaniei în 
rîndurile tineretului. 
Dacă în 1966 50 la 
sută dintre drogați a-

nie dispăruse în Franța 
de la război încoace. „în 
cursul anului 1968, 
scrie ziarul amintit, au 
fost descoperiți 10 tra- 
ficanți de heroină, iar 
în primele trei luni ale 
acestui an 35. Zece ki-

de 
cu 
în
că-
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Epilog la a doua 
călătorie a omului 

pe Lună
® Cei trei astronauți la bordul port-avionului „Hor
net" ® Convorbire telefonică cu Casa Albă ® Pri

mele opinii ale oamenilor de știință

După zece zile, patru ore și 
treizeci și șase de minute, însu- 
mind 534 000 km de odisee spa
țială, modernii „argonauți" por
niți să cucerească, pentru a doua 
oară. Selena cea de aur au reve
nit pe Terra. După cum s-a mai 
anunțat, nava spațială „Apollo- 
12“ a amerizat luni la ora 22,58 
(ora Bucureștiului) în apele Ocea
nului Pacific, La 4 250 km sud- 
vest de insulele Hawai și la 4.5 
km de locul unde era așteptată 
de port-avionul „Hornet".

înconjurată de bărci pneumatice 
și de scafandri. în zumzetul eli
copterelor mobilizate în vederea 
operațiunii de recuperare, cabina 
spațială plutește pe valurile Pa
cificului. Peste cîteva clipe, ușa 
cabinei care-i adăpostește pe 
Charles Conrad, Alan Bean și Ri
chard Gordon se deschide și sca
fandrii le întind celor dinăuntru 
măști biologice și combinezoane 
speciale de protecție. în momen
tul in care cei trei ies din ca
bină sînt pulverizați cu un li
chid antiseptic. Temerarii astro
nauți sînt transportați la bordul 
elicopterului nr. 66. același care 
a recuperat echipajele navelor 
„Apollo-8, 10, și 11". „Operația re
cuperare încheiată" — anunță co
mandantul port-avionului ..Hor
net".

Elicopterul 66 aterizează pe bor
dul port-avionului, de unde este 
transportat spre puntea inferioară, 
unde se află camera mobilă în 
care Conrad Bean și Gordon, îm
preună cu doctorul Clarence Jer- 
rigan și inginerul N.A.S.A., 
Randy Stone, vor rămîne în ca
rantină pînă sîmbătă, cînd vor fi 
transportați la laboratorul de re
cepție lunară de la Houston, pe 
care-1 vor părăsi de-abia pe 11 de
cembrie La fel ca predecesorii 
lor de pe „Apollo-ll“, Conrad, 
Bean și Gordon trebuie să stea în 
carantină o perioadă de 21 de zile, 
deoarece știința încă nu s-a pro
nunțat cu fermitate asupra even
tualului pericol pe care l-ar pu
tea prezenta pentru omenire răs- 
pîndirea microorganismelor aduse 
de om de pe Lună. Carantina a 
început, de fapt, din clipa cînd 
Charles Conrad și Alan Bean au 
intrat în modulul lunar după 
cea de-a doua și ultima lor 
„incursiune" pe Lună.

De îndată ce au pătruns în ca
ravana mobilă de carantină, cei 
trei au primit legătura telefonică 
cu Casa Albă.

— Sînteți acolo? Vă simțiți bine 
toți trei ? — îi întreabă președin
tele Nixon pe astronauți.

— Da, domnule președinte — 
răspund cei trei.

— Sînt fericit să vă urez bun 
venit și să vă spun cit de mult 
aș fi vrut să fiu pe „Hornet". In 
numele meu personal și în nume
le tuturor americanilor, vă feli
cit. Apoi, președintele Nixon îi 
invită pe astronauți împreună cu 
soțiile lor la Casa Albă.

Intr-o declarație a președinte
lui S.U.A. citită de purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Ronald Zie
gler. după amerizarea cabinei spa
țiale, se arată : „Succesul misiu
nii „Apollo-12“ nu aparține doar 
americanilor. Această a doua că
lătorie pe Lună este o nouă vic
torie a inteligenței și a spiritu
lui uman. O victorie care deschi
de noi perspective și înflăcărea
ză întreaga omenire".

în camera de carantină, cei trei 
astronauți urmează să-și desfă
șoare programul riguros întocmit 
dinainte, al cărui punct nr. 1 ii 
constituie o serie de prime exa
mene și analize medicale. Astro- 
nauții sini așteptați să sosească 
in noaptea de vineri spre sîmbă
tă în Hawai, de unde camera mo
bilă de carantină va fi transpor
tată cu un avion direct la Hous
ton.

Dacă emoțiile zborului au lua*  
sfîrșit, in schimb activitatea la 
centrul de cercetări spațiale de la 
Houston este în țoi chiar și după 
amerizare. Sînt așteptate cu ne
răbdare probele de sol lunar, cir
ca 40—45 kg. de roci, culese în 
Oceanul Furtunilor, tntr-o confe
rință de presă organizară luni 
seara, directorul centrului, dr. 
Gilruth, a declarat că toate obiec
tivele misiunii „Apollo-12“ au fost 
atinse și a făcut o scurtă trecere 
în revistă a celor mai importante 
realizări din cadrul acestui zbor : 
precizia aselenizării, prima expe
diție geologică pe o distanță mai 
mare (Conrad și Bean au străbă
tut 1 800 m), utilizarea energiei 
nucleare pe un alt corp ceresc 
(este vorba de generatorul termo
electric care funcționează pe bază 
de plutoniu 238 și care alimen
tează laboratorul „Alsep". instalat 
de cei doi pe Lună, care va trans
mite informații timp de un an sau 
doi) In cadrul aceleiași confe
rințe de presă, Charles Berry, 
medicul principal al astronauți- 
lor, a subliniat că „felul in care 
s-a comportat echipajul pe Lună 
dovedește că munca sub influența 
gravitației lunare se poate des
fășura foarte bine".
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