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rilor în întreaga țară!

în vizitâ la complexul industrial „Hindustan' din Bangalore

La sosirea pe aeroportul din Bombay

Tovarășului N. V. PODGORNII
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Este, desigur, prematură în
cercarea de a face un bilanț cu
prinzător al vizitei , pe care to
varășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer o întreprind 
in. continentul indian. Cîteva 
concluzii pot fi, insă, cu certi
tudine consemnate. Cea dinții 
este aceea că vizita a marcat un 
moment de o deosebită însem
nătate in' dezvoltarea relațiilor 
româno-indiene. Prezența in in
dia a tovarășului 
Ceaușescu a- prilejuit 
manifestare a dorinței 
două țări și popoare de 
tribut la cimentarea continuă a 
relațiilor lor prietenești, la as
censiunea permanentă a bunelor

raporturi statornicite între ele. 
Se demonstrează, încă o dată, cu 
prisosință, că întilnirile și con
vorbirile dintre conducătorii de 
state, de guverne sînt o prac
tică fertilă, că ele contribuie 
substanțial la promovarea no
bilei cauze a înțelegerii între 
popoare, a păcii.

Primirea sărbătorească ce s-a 
făcut înalților oaspeți români pe 
pămintul Indiei a impresionat 
prin căldură, prin multiplele ma
nifestări care dovedesc pre
țuirea pe care o acordă guver
nul și poporul Indiei relațiilor 
de prietenie româno-indiene. In 
multe convorbiri pe care le-am 
avut cu reprezentanți ai opiniei 
publice din această țară — zia
riști. corespondenți ai agențiilor 
de presă, funcționari — ei au 
ținut să sublinieze in mod deo
sebit stima și prețuirea de care 
se bucură și în India tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Afirmarea 
continuă a României pe plan in
ternațional, ni s-a spus, este 
stri.ns legată de persoana pre
ședintelui Ceaușescu. Dinamis
mul politicii externe a Româ
niei nu poate fi separat de ti
nerețea conducătorului ei. de 
deosebitele sale capacități. Op
țiunile fundamentale ale Româ
niei, deciziile de larg răsunet in
ternațional sînt strîns legate de 
personalitatea sa viguroasă, bi-

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central
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Tot cu începere de Ia 1 noiembrie 
a.c. Consiliul de Miniștri a aprobat 
generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor în unitățile de poștă și tele
comunicații.

In conformitate cu prevederile ho- 
tărîrii, salariile personalului operativ, 
muncitorilor, inginerilor, economiș
tilor și funcționarilor din această 
ramură urmează să fie majorate în 
medie cu 9,7 la sută ; împreună cu 
majorarea salariilor mici efectuată 
în anul 1967 se asigură pe ansamblu 
o creștere medie de 12,3 la sută.

De această majorare a salariilor 
vor beneficia un număr de circa

Pe baza rezultatelor obținute in
tr-un număr de unități reprezenta
tive de sub îndrumarea și controlul 
Ministerului Energiei Electrice, Con
siliul de Miniștri a aprobat printr-o 
Hotărîre generalizarea experimentă
rii noului sistem de salarizare și ma
jorarea salariilor cu începere de la 
1 noiembrie a.c. în toate întreprin
derile de producere, transport și dis
tribuție a energiei electrice.

Corespunzător acestei hotărîri, sa
lariile muncitorilor, 'inginerilor, eco
nomiștilor și funcționarilor din ramu
ra energiei electrice și termice ur
mează să fie majorate în medie cu 
8,8 la sută : împreună cu majorarea 
salariilor mici efectuată în anul 1967

constructivă pe cele mai diver
se planuri. In acest sens, reve
latoare a fost vizita întreprinsă 
simbătă la Institutul de Cerce
tări Atomice „Bhabha". în drum 
spre suburbia Trombay, unde este 
instalat institutul, coloana oficia
lă a traversat orașul Bom
bay Pe traseul lung de circa 
douăzeci de kilometri, locuitorii 
orașului au salutat trecerea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României. Tovarășul Ceaușescu a 
răspuns cu gesturi prietenești a- 
cestcr manifestări.

La Institutul de Cercetări A- 
tomice, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Mau
rer le-au fost prezentate reali
zările fizicienilor indieni. Din 
expunerea făcută oaspeților, ca șt 
din explicațiile furnizate pe par
curs. am reținut ca relevant 
faptul că. in marea lor majori
tate, instalațiile sînt rodul gin- 
dirii creatoare a specialiștilor in
dieni.

Vizita în India a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer s-a încheiat simbătă 
seara. Ultima ei zi, ca și pre
cedentele, a prilejuit cunoaște
rea unor noi aspecte ale țării 
prietene, a fost marcată de noi 
manifestări ale prieteniei ro
mâno-indiene. Vizita, in ansam
blu, a fost o puternică expresie 
a acestei prietenii.

recepție.
vrate, peste prevederi, 300 tone le
gume, 1 257 hectolitri lapte, aproape 
60 000 bucăți ouă, mari cantități de 
carne și alte produse. Valoarea to
tală a produselor agricole livrate 
peste prevederile înscrise în contrac
te se ridică la 4,3 milioane lei. Cu 
asemenea încasări retribuția băneas
că a zilei muncă va crește foarte 
mult. „în îndeplinirea contractelor 
— ne spune președintele cooperati
vei agricole din Cobadin, Sabri E- 
murla — noi vedem nu numai o 
obligație juridică, dar și o înaltă în-

Președintele
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Nicolae 
o nouă 

celor 
a con-

Tovarășului A.
Președintele Consiliului

necunoscută cercurilor largi ale 
opiniei publice mondiale.

Vizita în India a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghe Maurer iși relevă importan
ța și prin posibilitatea pe care 
ea o oferă conducătorilor ro
mâni de a cunoaște viața po
porului indian, realitățile aces
tei țări. Conducătorii români au 
luat cunoștință cu mult interes 
de succesele obținute de India 
in cercetarea științifică, în dez
voltarea industrială, in munca 
pentru ridicarea nivelului pro
ducției agricole.

Țară în continuă dezvoltare, 
India înțelege să-și orienteze e- 
forturile spre o vastă activitate

statului Maharashtra și alte perso
nalități ale vieții publice. După ce
remonia trecerii în revistă a gărzii 
de onoare și a intonării imnurilor 
de stat ale celor două țări, condu
cătorii români se îndreaptă spre 
palatul guvernatorului, reședința 
pusă la dispoziția lor în timpul vi
zitei la Bombay.

în cursul după-amiezii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și lori Gheorghe 
Maurer, precum și persoanele ofi
ciale care îi însoțesc au făcut o 
vizită la centrul de cercetări ato
mice de la Trombay, care poartă 
numele renumitului savant atomist 
indian Bhabha.

Coloana mașinilor oficiale stră
bate principalele bulevarde ale 
Bombay-ului. Orașul pare un ade
vărat furnicar de oameni. Blocu
rile înalte de 15—20 de etaje, mul
titudinea firmelor comerciale, agi
tația portului, aglomerația străzi
lor, accentuată de goana șirurilor 
neîntrerupte de automobile, im
primă Bombay-ului o atmosferă ca
racteristică marilor metropole.

Ritmului trepidant „clasic" al a- 
cestui oraș i se adaugă în prezent, 
vizibil, un ritm nou, salutar — a- 
cela al progresului. De-a lungul 
străzilor, pe măsură ce coloana ma
șinilor oficiale se apropie de peri
feriile orașului, pot fi văzute nu
meroase șantiere și blocuri noi de 
locuințe care iau treptat locul co
cioabelor care constituie peisajul 
caracteristic al cartierelor măr
ginașe ale orașelor indiene.

Succesele înregistrate de poporul 
indian în efortul de înlăturare a 
sechelelor lăsate pe trupul țării de 
îndelungata dominație colonială 
sînt evidente. O mărturie în acest 
sens stau și numeroasele întreprin
deri industriale moderne din su
burbia Trombay : rafinării, uzine 
chimice, centrala termoelectrică 
etc. Tot aici se află și centrul de 
cercetări atomice „Bhabha".

Oaspeții români sînt întîmpinați 
la acest institut de președintele

BOMBAY 18. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Paul 
Finanțu, transmit: Ultima zi a vi
zitei oaspeților români în India a 
prilejuit o nouă și puternică mani
festare a sentimentelor de priete
nie care unesc cele două popoare, 
a dorinței lor de a se cunoaște mai 
bine, de a contribui la consolidarea 
unui climat internațional de pace 
și înțelegere.

Sîmbătă dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și tovarășa Elena Maurer, însoțiți 
de Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, și 
de alte persoane oficiale, au pără
sit orașul Bangalore, plecînd spre 
Bombay.

Pe aeroportul capitalei statului 
Mysore, împodobit ca și în ziua 
sosirii, cu drapelele de stat ale ce
lor două țări, oaspeții români au 
fost conduși de guvernatorul So- 
manath Lyer, cu soția, și de primul 
ministru al guvernului local, Patil 
Veerendra.

Erau, de asemenea, prezenți, 
pentru a-și lua rămas bun de la 
oaspeți, membri ai guvernului local 
și ai Consiliului municipal al ora
șului Bangalore, generali și ofițeri 
superiori ai forțelor armate in
diene. Oaspeților le sînt oferite 
ghirlande de flori.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Indiei. După ce a 
trecut în revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport, .președintele 
Consiliului de Stat și-a luat un căl
duros rămas bun de la oficialitățile 
indiene.

La capătul unui zbor de o oră șl 
40 de minute, avionul special cu 
care călătoresc conducătorii de stat 
români aterizează la Bombay.

Orașul portuar Bombay, al doilea 
ca mărime din India (4 660 000 de 
locuitori) și printre cele mai mari 
din lume — este capitala statului 
Maharashtra. Situat pe țărmul ves
tic al Indiei, Bombay-ul este astăzi, 
ca și în trecut, una din porțile ma
ritime principale ale țării. Prin 
Bombay ia drumul străinătății cea 
mai mare parte a produselor de 
export din jumătatea de vest a 
Indiei, el primind, totodată, majo
ritatea mărfurilor importate de 
India din țările Europei și Africii.

La ora 10,00 avionul special cu 
care au călătorit de la Bangalore 
conducătorii statului român și per
soanele oficiale care îi însoțesc a- 
terizează pe aeroportul din Bom
bay. Domnește aici, ca pretutindeni 
unde au sosit oaspeții români, o at
mosferă sărbătorească. Drapelele 
de stat ale României și Indiei îm
podobesc clădirea principală a ae
rogării.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, și 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, sînt 
întîmpinați de guvernatorul statu
lui Maharashtra, P. V. Cherian, cu 
soția, și de D. S. Desai, locțiitor al 
primului ministru al guvernului lo
cal. Oaspeților români le sînt pre
zentați apoi membrii guvernului

N. KOSIGHIN 
de Miniștri al U.R.S.S.

datorire cetățenească. Așa după cum 
statul ne sprijină din an în an tot 
mai puternic cu mașini agricole, 
credite, materiale de construcții, în
grășăminte, semințe, asistență tehni
că pentru sporirea producției, tot așa 
și noi, cooperatorii, avem datoria de 
a livra pentru interesele generale 
ale economiei, ale întregii societăți, 
cit mai multe produse agricole, pe 
măsura posibilităților crescînde ale 
fiecărei cooperative".

După cum sîntem informați, la în
treprinderea de valorificare a cerea
lelor din Constanța și-au propus să 
livreze, de asemenea peste prevede
rile contractului, cantități însemnate 
de porumb și cooperativele agricole 
de producție din Negru Vodă, Coma- 
na, Topraisar și altele.

In județul Ialomița, datorită apli
cării măsurilor agrotehnice și a spri
jinului multilateral al statului in 
tractoare, mașini agricole, îngrășă
minte etc., cooperativele agricole 
au obținut o producție bună 
de porumb care depășește, în multe 
cazuri, cifrele înscrise în planurile 
de producție. Cooperativa agricolă 
din comuna Scînteia a obținut în 
acest an de pe cele 1870 hectare cu 
porumb o recoltă medie de 4 600 kg 
la hectar, ceea ce a permis să se su
plimenteze contractul de livrare cu

al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, al poporului român și al nostru personal vă transmitem dumnea
voastră, membrilor echipajelor navelor cosmice „Soiuz-6“, „Soiuz-7“ și 
„Soiuz-8“, savanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor 
oamenilor sovietici, calde felicitări cu prilejul efectuării pentru prima 
dată a zborului simultan a trei nave cosmice și îndeplinirii cu succes a 
vastului program de cercetări științifice, tehnice și medico-biologice.

Poporul român se bucură din toată inima de această nouă și remar
cabilă realizare a științei și tehnicii sovietice, importantă etapă care des
chide noi perspective în explorarea Cosmosului.

Vă urăm dumneavoastră, popoarelor Uniunii Sovietice, noi suc
cese în opera de construire a comunismului, in cucerirea spațiului cos
mic, in interesul progresului și civilizației omenirii al colaborării paș
nice și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

@ Achitîndu-și în întregime angajamen
tele, numeroase cooperative vînd sta
tului suplimentar cereale și alte 
produse agricole

® Nici

Paralel cu recoltarea culturilor 
tîrzii, lucrare avansată mai ales în 
județele sudice ale țării, o problemă 
majoră în agricultură este livrarea 
de către cooperative a produselor 
contractate cu statul.

Și de data aceasta, pe prim plan 
în ce privește livrarea produselor 
contractate se situează cooperativele 
agricole fruntașe, care datorează dez
voltarea lor economică tocmai 
valorificării unor cantități mari de 
produse. Despre cooperativa agri
colă din Cobadin, județul Constanța, 
unitățile contractante au numai cu
vinte de laudă. Și nu întîmplător. 
Această unitate tși onorează punct cu 
punct obligațiile contractuale. Acum, 
cooperatorii din Cobadin zoresc li
vrarea porumbului. Pe lîngă cantită
țile contractate inițial, cooperativa 
agricolă va livra suplimentar o can
titate de 600 tone, din care 400 tone 
au și fost transportate la baza de 
recepție. De asemenea, au fost li-
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încetul
cu-ncetul...

O mostră de birocratism corn 
rar intîlnești. In urmă cu doi 
ani, Simion Alexe, din comuna 
Colonești (Olt) s-a adresat Ar
hivei din Turnu Roșu, aparți- 
nînd Oficiului controlului veni
turilor din Ministerul Căilor Fe
rate pentru o adeverință de ve- 
chijrie, necesară la dosarul de 
pensionare. Iată ce răspundea 
arhiva, prin adresa cu nr. 9 308 
din 1967 : „Vă comunicăm că 
cererea prin care solicitați tim
pul servit la calea ferată se va 
introduce in lucru in ordinea 
vechimii și planificării. Datori
tă, insă, numărului mare de ce
reri, lucrarea necesită un timp 
mai îndelungat". Cit anume, nu 
se preciza. Cert este că nici as
tăzi, adeverința nu a fost încă 
eliberată. După doi ani !

încetul cu-ncetul se face oțe
tul. Dar și birocrația. Și cînd 
te gîndești că e vorba de o ce
rere de pensionare ! Birocrați cu 
sufletul oțetit 1

Mere 
pădurețe ?

Hotărit lucru, întreprinderea 
de legume și fructe din Capi
tală nu se dezminte. După ce 
toată vara am găsit (cu rare 
excepții) doar legume și fructe 
dospite prin depozite, situația se 
repetă. Alaltăieri, la centrul nr. 
1 din str. Nikos Beloianis 3, so
siseră mere proaspete și fru
moase. Calitatea I. De vîndut 
însă, se vindeau numai mere de 
calitatea a ll-a. Motive ? Des
tule. „Să le vindem întâi pe cele 
vechi". „N-are cine prelua mar
fa". „Lipsește responsabilul". (Și 
a lipsit, realmente, citeva ore în 
șir). Decît așa spirit comercial 
mai bine lipsă I Că de explicații 
și promisiuni ni s-a acrit ca 
de... mere pădurețe.

Morărească
Se împlinește aproape un an 

de cînd întreprinderea de mo
rarii și panificație din Bacău s-a 
pricopsit cu 28 de... guri de vi
zitare (un tip de utilaje). 
Erau însoțite și de o scri
soare de recomandare din par
tea direcției de resort din Mi
nisterul Industriei Alimentare. 
Rolul lor era, chipurile, să asi
gure normele de protecția mun
cii la silozurile întreprinderii, si
lozuri care — culmea l — nici 
nu existau măcar. De atunci, în
treprinderea a sesizat în nenu
mărate rânduri ministerul, soll- 
citînd redistribuirea utilajelor. 
Zadarnic ! Gurile de vizitare (și 
ca ele, multe alte instalații și 
utilaje), continuă să zacă nefo
losite, încărcând inutil cheltuie
lile de producție. Iată un motiv 
temeinic să se facă „gură". Poa
te se... macină niscai soluții și 
se (dis)cerne cea mai bună. 
Turnați la coș l

Salbă au 
vrut ?

N CONTRACT
VRAT STATULUI
LA

Ceea ce vedeți In fotografie, I 
nu este un aspect dintr-o ma- I 
gazie sau cămară, așa cum s-ar I 
putea crede la prima vedere. 
Nici vorbă ! Este material au- | 
rifer și argintifer, sustras de trei | 
indivizi amatori de îmbogățire. • 
Dumitru Oană, Gheorghe Mur- J 
gan și Cornel Benea din Baia I 
Mare — ei sînt infractorii — au ' 
sustras și ascuns mai multe to- | 
ne din astfel de materiale, des- | 
coperite recent de lucrătorii de ’ 
miliție. Prin prelucrare s-au ob- I 
ținut 14 kg de argint fin șl peste j 
12 kg aur fin care au fost redate 
proprietarului lor firesc — statul. I 
In ceea ce îi privește pe vi- | 
novați — se vor alege și ei cu 
o „salbă" de cîțiva ani. N-au lu- I 
crat pentru asta 7

Cu... filtru |
Numeroși cetățeni ne sesizează I 

slaba calitatea a țigărilor „Car- ] 
păți" cu filtru. Este vorba, în- 
deosebi, de. filtre care, de la o I 
vreme (și vremea durează cam I 
de multișor !) sînt lipite defec- I 
tuos nefăcînd adeziune corn- ■ 
plet'ă în jurul țigării. „Este mare I 
lucru — ni se scrie — dacă din- | 
tr-un pachet de douăzeci de ți- . 
gări, găsești cinci ca lumea". I 
Știam că, la întreprinderea cu I 
pricina, există și un control teh
nic de calitate. Dacă-i așa, am i 
vrea să-i simțim prezentă... ca- | 
litatea Nu de alta, dar zicala ( 
cu „răbdare și tutun" s-a pe- I 
rimat. Tutunul este așa cum îl I 
știm, iar răbdarea — e și ea pe 
sfârșite.

Rubrică redactată de t ■
Ștefan ZIDARIȚA 

Gheorqhe DAVID 
cu sprijinul corespondenților ! 
„Scînteii"

Cine străbate în aceste zile satele 
de pe meleagurile mehedințene are 
în față imaginea specifică a anotim
pului oînd „se numără bobocii". Nota 
ei dominantă este dată de munca 
harnică a lucrătorilor de pe ogoare 
pentru a strînge recolta din acest 
an și a pune temelii trainice pro
ducției din anul viitor. In același 
timp, în foarte multe locuri ești 
martorul eforturilor persistente de
puse de consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție, 
organele și organizațiile de partid 
ca, o dată cu terminarea lucrărilor 
de sezon, să se livreze cantitățile de 
produse agricole prevăzute în con
tractele încheiate cu statul A- 
cum, toți activiștii comitetului 
județean sînt pe teren, cu mi
siunea expresă de a sprijini efec
tiv terminarea lucrărilor agricole, re
coltarea tuturor 
timp cît mai scurt 
Totodată, un punct 
genda preocupărilor 
stituie așa cum 
arătam, onorarea 
obligațiilor asu
mate prin con
tract de către 
cooperativele a- 
gricole de pro
ducție. De altfel, 
acest punct și-a 
găsit reflectarea, 
încă de pe vre
mea cînd se în- 
cheiau contracte
le, în munca poli
tică de Ia om la 
om desfășurată 
de organizațiile 
de partid ; s-a ur
mărit să se arate 
tuturor coopera
torilor nu numa! 
zării către stat 
gricole, dar și ________  ___
pectării stricte a obligațiilor pe 
care și le asumă. Ca urmare, foar
te multe cooperative agricole de pro
ducție și-au achitat în întregime an
gajamentele, iar unele dintre ele au 
vîndut statului însemnate i cantități 
de produse peste prevederile contrac
telor. Iată, de pildă, la cooperativa 
agricolă de producție din Oprișor, pe 
măsură ce se recoltează porumbul se 
livrează Imediat cantitățile contrac
tate. Produsele legumicole sînt valo
rificate, de asemenea, conform gra
ficului dinainte stabilit. Terminînd 
recoltatul porumbului, cooperatorii 
din Crivina au hotărît să vîndă 
statului 52 de tone mai mult decît 
era prevăzut în contract. De aseme
nea, cooperativele agricole de pro
ducție din Bălăcița și Gruia au pre
dat cantități mai mari de porumb 
decît au stabilit inițial, Iar cele din 
Cujmir, Gîrla Mare, Aurora și Vrata 
au suplimentat contractul la floarea- 
soarelui.

Este absolut normal faptul că, 
în imensa lor majoritate, coope
rativele agricole de producție consi
deră drept o obligație morală, o în
datorire patriotică să răspundă aju
torului primit din partea statului, a- 
dueîndu-și o contribuție mereu mai 
mare, pe măsura posibilităților lor 
sporite, la dezvoltarea economiei na
ționale, la ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. In prezent 
pe ogoarele județului lucrează 1871 
tractoare, 1 055 combine pentru 
păioase, 1 574 semănători și numeroa
se alte mașini agricole.

Referindu-ne concret la problema 
contractărilor, se poate afirma că 
rezultatele pozitive despre care 
am vorbit nu sînt urmarea 
nor acțiuni de ultimă oră, ci

Gheorghe MILCA 
«ecretar al Comitetului județean 

Mehedinți al P.C.R.
«I

culturilor într-un 
și fără pierderi, 
principal pe a- 
noastre îl con-

efectele firești ale unei griji 
constante, în primul rînd din par
tea consiliilor de conducere ale coo
perativelor agricole de producție, 
pentru buna gospodărire a pămîntu- 
lui, pentru temeinica organizare a 
muncii în vederea realizării recolte
lor planificate, asigurîndu-se astfel 
condiția de bază a onorării con
tractelor încheiate cu statuL 
Apoi ele sînt urmarea preocupării 
organizațiilor de partid pentru a face 
pe toți cooperatorii să înțeleagă și, 
mai ales, să aplice în practică ce
rințele decurgînd din principiul : 
unde-i lege, nu-1 tocmeală I

Totuși, faptul că nu toate

BH

® Onorarea obligațiilor 
dar și de lege.

© Cum se exercită funcția conducătoare a comi
tetului județean asupra activității organelor agricole 
și comerciale?

® Un criteriu sigur al eficienței muncii politice : 
îndeplinirea planului de livrări.

avantajele vîn- 
a produselor a- 
necesitatea res-

u—

EXPIRĂ:

TERMEN!
JUDEȚUL ILFOV

Un ultim efort pentru

RAPORTEAZĂ TERMINAREA SEMĂNATULUI:

contract, livrînd numai produse de calitate corespun
zătoare.

Asigurăm Comitetul Centrai al partidului, pe dum
neavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din agricultura județului nostru, în 
frunte cu comuniștii, își vor dărui în continuare toată 
energia sporirii producției agricole, propășirii agricul
turii, înfăptuirii obiectivelor stabilite pentru această 
importantă ramură a economiei naționale de către Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român".

în cursul zilei de ieri, în toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul Ilfov au fost terminate 
însămînțările de toamnă.

Potrivit indicatorilor de plan, în întreg județul au 
fost însămînțate cu grîu, secară și alte culturi 178 530 
hectare. Măsurile luate de comitetul județean de par
tid au asigurat mobilizarea tuturor forțelor disponibile 
pentru efectuarea lucrărilor în ritm intens și la un 
înalt nivel calitativ. O atenție deosebită s-a acordat 
calității tuturor lucrărilor, folosirii semințelor din 
soiuri valoroase, ceea ce va contribui la realizarea unor 
recolte superioare în anul viitor.

într-o telegramă adresată Comitetului Cen
tral al P. C.R., tovarășului NIC0LHE 
CEAUȘESCU, se spune :

„în eforturile pe care le depun pentru asigurarea 
dezvoltării continue a agriculturii socialiste, comuniștii, 
țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii, toți 
oamenii muncii din agricultura județului Ilfov, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid, și-au 
mobilizat forțele, lucrînd zi și noapte pentru desfă
șurarea cu succes a campaniei agricole de toamnă.

Raportăm cu satisfacție conducerii partidului înche
ierea însămînțărilor din acest sezon în întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele agricole de producție 
din județ, lucrare deosebit de importantă pentru re
colta de cereale a anului viitor. Un puternic imbold 
în munca noastră l-au constituit indicațiile deosebit de 
prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, rostită cu prilejul „Zilei recoltei”, îndrep- 
tîndu-ne întreaga atenție spre organizarea și reali
zarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de toam
nă, desfășurînd o largă muncă politică pentru mobili
zarea tuturor forțelor și folosirea maximă a tuturor 
mijloacelor în acest scop. Drept urmare — se arată 
în continuare — pînă în seara zilei de 18 octombrie 
1969 au fost semănate cu grîu, secară și alte culturi 
toate cele 178 530 hectare planificate.

Pînă la aceeași dată în județul nostru a fost re
coltat porumbul de pe 95 Ia sută din supratața cultiva
tă. în prezent ne concentrăm eforturile pentru încheie
rea în cîteva zile a acestei lucrări, pentru terminarea 
recoltatului Ia toate culturile. Acordăm o mare aten
ție transportării produselor de toamnă la bazele de re
cepție, țărănimea cooperatistă din județul Ilfov fiind 
botărită să-și achite integral obligațiile asumate prin

organele agricole Județene, pentru 
a justifica, chipurile, exclusiv prin 
cauze obiective, faptul că pînă la a- 
ceastă dată, n-au livrat nici măcar 
un singur kilogram de legume.

Cele relatate denotă, între altele, 
marea însemnătate a controlului e- 
xercitat de comitetul județean de 
partid asupra activității organelor 
agricole Acest control n-a lip
sit, dar el nu s-a soldat întotdeauna 
cu rezultate concrete din partea or
ganelor agricole. Pe de altă par
te, noi ne-am mulțumit cu fap
tul că pe linia propagandei de 
partid, a muncii politice de masă 
s-au Inițiat un mare număr de 
manifestări (conferințe, expuneri 
etc.) pentru a explica semnificația 
relațiilor de schimb dintre oraș și 
sat, dintre statul socialist și țărăni
me, fără a mai urmări calitatea, e- 
ficiența lor practică. In unele coope
rative, organizațiile de partid nu dau 
dovadă de destulă combativitate fa
ță de atitudinea lipsită de răspun

dere a consiliilor 
de conducere. 
Conducerile coo
perativelor agri
cole de producție 
din Dănceu și 
Rogova, în loc să 
predea cantitățile 
de fasole contrac
tate, le trimit spre 
vînzare pe piața 
liberă, iar organi
zațiile de partid 
respective nu iau 
poziție hotărîtă 
împotriva unor 
astfel de practici.

Comitetul jude
țean va lua măsu
rile necesare spre 

a determina organele agricole și 
comerciale județene să-și îndeplineas
că cu mai mult simț de răspundere 
sarcinile pe care 16 au, să acționeze 
cu mai multă hotărîre pentru apli
carea prevederilor legale, întrucît 
contractele nu reprezintă simple for
mulare, ci acte de stat, iar clauzele 
cuprinse în ele trebuie respectate cu 
strictețe de ambele părți. Apoi, vom 
instrui temeinic comitetele comuna
le de partid, birourile organizațiilor 
de bază din cooperativele agricole 
de producție, insistînd mai mult pe 
responsabilitatea ce revine comuniș
tilor, pe exemplul personal pe care 
sînt datori să-l dea și în ce privește 
achitarea obligațiilor față de stat. 
De asemenea, membrii comitetului 
județean, ceilalți activiști de partid 
care se află în aceste zile pe teren 
duc o susținută muncă politică în 
rîndurile membrilor consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agrico
le de producție, ajutîndu-j să înțelea
gă necesitatea de a lua grabnic toa
te măsurile pentru a onora obliga
țiile contractuale. In general, va 
trebui să manifestăm o exigență mai 
mare față de conținutul propagan
dei și al muncii politice de masă, 
eficienței diferitelor manifestări și 
acțiuni ce au loc pe această linie. In 
așa fel îneît să sporească forța lor 
educativă. să aducă o contribuție 
mai mare la sădirea sentimentelor 
de responsabilitate civică, la crearea 
unei opinii de masă combative îm
potriva oricărei tendințe de încălca
re a obligațiilor contractuale.

Avem convingerea că, luînd astfel 
de măsuri, unitățile cooperatiste din 
județul nostru vor livra integral can
titățile contractate, iar cele care au 
realizat recolte mari vor contribui 
la fondul central de stat vînzînd 
cantități superioare de produse a- 
gricole față de cele prevăzute inițial.

chestiune de onoare,

cooperativele își achită obliga
țiile față de stat ne nemul
țumește profund. Cu toate că re
coltatul porumbului este pe termi
nate și că producțiile obținute sînt 
superioare celor stabilite în planul 
de producție, cooperativele agricole 
de producție din Gogoșu, Ostrovu 
Mare, Drincea, Jiana, Viașu și altele 
încă nu au început să livreze canti
tățile prevăzute în contracte. Coope
rativele agricole de producție 
din Braniște, Bistrețu, Vînju Mare și 
Izvoarele, deși au obținut producții 
bune de fasole, sînt în restanță cu 
livrarea cantităților cuvenite statului.

Atît rezultatele bune, cît și de
ficiențele vorbesc, în fond, des
pre gradul de eficiență a muncii noas
tre politice la sate. în ce privește pre
ocuparea biroului comitetului jude
țean, după cît ne putem da seama 
acum, ea a fost insuficient de con
secventă Organele agricole județene 
n-au fost destul de perseverente în 
a sprijini concret unitățile coopera
tiste în organizarea practică a înde
plinirii integrale a contractelor. De 
pildă, la începutul anului; organele 
agricole județene au estimat că se 
poate contracta o mare parte din 
producția de legume ce urma să fie 
cultivată pe 2100 hectare în sistem 
irigat. După ce s-au încheiat contrac
tele, după ce unitățile producătoare 
au primit avansurile bănești respec
tive, ele n-au mai fost ajutate să ia 
și măsurile necesare și, pe parcurs, 
lucrurile au luat o altă întor
sătură. Ca urmare, unele unități 
au anunțat — în ceasul al 12-lea 
— că nu-și vor putea onora obliga
țiile, deoarece nu dispun de tere
nuri irigate. Consiliile de conducere 
ale cooperativelor agricole de pro
ducție din Ilovăț, Căzănești și Ghel- 
megioaia au încheiat procese verba
le, stampilate și contrasemnate de

JUDEȚUL OLT

JUDEȚUL BACĂU

ÎN JUDEȚUL VASLUI

BACAU (coresp. „Scînteii"). — Cooperativele agricole 
din județul Bacău au încheiat ieri însămînțările de toam
nă. Mecanizatorii și țăranii cooperatori au însâmînțat 
cu grîu. secară și orz de toamnă o suprafață de 48 700 
hectare. Pretutindeni oamenii s-au străduit să asigure 
lucrări de bună calitate. Printre unitățile fruntașe din 
județ se numără cooperativele agricole din Berești- 
Bistrița, Luizi-Călugăra, Grigoreni, Fărăoani, Traian, 
în prezent toate forțele și mijloacele sînt mobilizate 
la recoltarea și depozitarea în condiții corespunză
toare a porumbului, sfeclei de zahăr și a celorlalte 
culturi tîrzii. In același timp se lucrează intens la eli
berarea terenului și la executarea arăturilor de toamnă.

JUDEȚUL HARGHITA
In județul Harghita s-au încheiat însămînțările de 

toamnă pe întreaga suprafață planificată. In momen
tul de față eforturile cooperatorilor și ale specialiștilor 
sînt concentrate pentru terminarea ^recoltării cartofi
lor. lucrare care s-a realizat în proporție de 84.3 la 
sută, în direcția recoltării porumbului și a sfeclei 
de zahăr.

SLATINA (corespondentul „Scînteii*). Ca de altfel în 
multe județe din țară, s-au terminat însămînțările de 
toamnă și pe ogoarele județului Olt. In plus, față de 
suprafețele planificate, s-a mai încorporat în sol să- 
mînță de grîu și orz pe încă 20 000 ha. In prezent, 
toate forțele și mijloacele sînt mobilizate pentru re
coltarea într-un timp scurt a porumbului și a celor
lalte culturi de toamnă pentru livrarea pe bază de 
contract a produselor la fondul centralizat al statului.

Dacă s-au constituit
colective de îndrumare,

Din volumul de lucrări agricole 
de toamnă ce trebuie executat în 
unitățile cooperatiste din județul 
Vaslui, ponderea o deține recoltatul 
porumbului, cultură care ocupă o 
suprafață de 80 500 hectare. Situația 
operativă centralizată la 16 octom
brie consemnează că această lucrare 
s-a executat în proporție de 40 la 
sută. In unele cooperative agricole 
membrii consiliilor de conducere se

OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE
(Urmare din pag. I)
1 500 tone. Ca urmare, cooperativa va 
încasa suplimentar 1 700 000 lei. 
Transportul porumbului la baza de 
recepție s-a făcut în același timp cu 
recoltatul. S-au livrat 2 850 tone, în
eît prevederile contractuale au fost 
aproape îndeplinite. Tot în județul 
Ialomița membrii cooperativei agri
cole din comuna Gheorghe Doja 
au dublat cantitatea de porumb 
contractată inițial, iar livrările sînt 
pe terminate. Au încheiat livrarea 
porumbului contractat și cooperati
vele agricole Dragoș Vodă, Dor Mă
runt, Dragalina și altele din județ.

Și în alte județe sînt numeroase 
cooperative agricole care pun pe prim 
plan îndeplinirea exemplară a con
tractelor încheiate cu statul și li
vrarea unor cantități suplimentare, 
peste prevederile inițiale ale con
tractelor. Consiliile de conducere din 
numeroase cooperative agricole din 
județul Dolj acordă o deosebită a- 
tenție organizării transportului pro- 
duselor la bazele de recepție. La 
Sălcuța. de exemplu, un număr în
semnat de mijloace de transport sînt 
repartizate exclusiv la livrarea pro
duselor de pe cîmp Ia baza de recep
ție. Ca urmare a acestui fapt, coope
ratorii livraseră toate cele 156 tone 
porumb, în contul muncilor I.M.A., 
85 tone sămînță împrumutată și a- 
proape 200 tone din cele 350 tone 
contractate. De asemenea, coopera
torii din comuna Unirea, o datȘ cu 
recoltatul, au transportat la baza de 
recepție peste 140 tone porumb, 433 
tone floarea-soarelui, precum și alte 
produse.

Inițial, cooperativele agricole din

județul Olt s-au angajat să livreze 
prin contract, la fondul centralizat 
al statului, 75 000 tone porumb. „La 
indicația biroului județean de par
tid, ne spune tov. ing. N. Lungu, se
cretarul Comitetului județean de par
tid Olt, cooperativele agricole au fă
cut recent noi evaluări ale producți
ei, ajungînd la concluzia că planul 
de livrări la porumb către stat poate 
fi suplimentat cu încă 30 000 tone" In 
anumite zone agricole din sud, cum 
sînt Corabia și Caracal, cooperative 
ca cele din Vișina Nouă și Vișina Ve
che, Rusănești, Bucinișu, Studina, 
s-au stabilit că pot livra statului în 
medie peste 2 000 kg porumb de pe 
fiecare hectar cultivat cu această 
plantă ; de asemenea, e de consemnat 
că și cooperative din zona mai de 
nord, cum sînt cele din Scornicești, 
Negreni, Leleasca, Strejești etc., li
vrează la contract între 1 000 pînă la 
1 500 kg de pe fiecare hectar culti
vat cu porumb Cum decurg prelu
ările ? Pînă în prezent cooperativele 
agricole au dus în baze mai bine de 
20 000 tone cu porumb, adică circa 
30 la sută din contract.

Am subliniat aceste aspecte care> 
reflectă hotărîrea țăranilor coopera
tori de a-și îndeplini exemplar con
tractele încheiate cu statul, știind că 
în felul acesta cooperativa din care 
fac parte realizează sume importan
te de bani și, în același timp, își în
deplinesc o înaltă îndatorire patrio
tică față de stat, care i-a ajutat și 
îi ajută pe toate căile să obțină re
colte mari.

Dacă unele cooperative agricole, 
așa cum s-a arătat mai sus, și-au în
deplinit și își îndeplinesc cu cinste

obligațiile asumate prin contracte și 
chiar suplimentează livrările inițiale, 
sînt altele în care această sarcină nu 
este respectată. Aceasta se datorește 
faptului că președinți de cooperative, 
membri ai unor consilii de conducere 
nu înțeleg răspunderea ce le revine 
pentru stricta respectare a prevede
rilor contractuale, neglijează îndepli
nirea acestora, le consideră ca o 
chestiune secundară sau pun pe prim 
plan diverse interese înguste, perso
nale, mărunte.

In județul Dolj, cooperativa agri
colă Terpezița, deși se află la nu
mai circa un kilometru de baza de 
recepție și cu toate că are o recoltă 
bună, pînă zilele trecute nu transpor
tase nici un kilogram de porumb. 
Cooperativa agricolă din Lazu, care 
datorează statului 350 de tone, nu 
predase decît 34 de tone. Printre uni
tățile care tărăgănează achitarea da
toriilor către stat (munci S.M.T., să- 
mînță împrumutată, contracte) se 
află și cele din Căciulatu, Dobromira, 
Ciutura Orodel, Călugărei eto. Unele 
cooperative, ca cele din Lazu, Ciu
tura, Căciulatu, Vela, au încheiat 
contracte să vîndă statului între 5 și 
10 tone fasole uscată. Pînă în prezent 
nu au achitat încă această datorie, 
deși unele din acestea țin fasolea 
depozitată în magazii

In județul Olt, pînă acum cîteva 
zile 20 cooperative din județ, între 
care unele cu cantități mari, cum 
sînt Cilieni (1 300 tone), Givărăști 
(1 070 tone), Drăghlceni (806 tone) nu 
au predat în baze nici o tonă de po
rumb din contract

Greutăți in preluări creează 
chiar bazele. Așa se petreo lucru-

rîle la bazele de recepție Drăgănești 
și Coteana, care obligă cooperatorii 
să descarce porumbul știulete cu 
știulete, „metodă" ce atrage după 
sine blocarea mijloacelor de trans
port, cît și risipă de forță de 
muncă pentru manipulare. Com
plet nepregătită este baza de re
cepție din Caracal. Aici silozurile 
metalice sînt pline, platformele din 
jurul lor la fel.

In unele locuri se constată că pre
ședinți de cooperative agricole pen
tru a se sustrage obligațiilor con
tractuale valorifică produsele pe 
a(te căi sau înregistrează cantități 
mai mici decît cele obținute din 
cîmp. Cooperativa agricolă din Po
iana, județul Constanța, a contractat 
95 tone ceapă, dar a livrat 29 tone. 
In schimb a vîndut direct pe piață 
31 tone ceapă

Tinînd seama de faptul că în unele 
cooperative livrarea produselor la 
contract întîrzie, se cere ca orga
nele și organizațiile de partid, uniu
nile cooperatiste și direcțiile agri
cole să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de impulsionarea acestei 
acțiuni. Paralel cu recoltatul, produ
sele respective să fie livrate în can
titatea stabilită și în condiții cali
tativ superioare Desfășurînd o in
tensă muncă politică și organizatori
că în această direcție, organizațiile 
de partid să arate cooperatorilor că 
îndeplinirea cu strictețe a obligații
lor contractuale constituie o obliga
ție morală, de cinste și onoare, o 
formă principală de a răspunde așa 
cum se cuvine eforturilor mari fă
cute de stat, de clasa muncitoare 
pentru sprijinirea țărănimii I

străduiau să ne prezinte cît mal 
multe justificări în loc să ia măsuri 
practice, menite să accelereze ritmul 
recoltatului. La cooperativa agricolă 
din Laza, porumbul s-a recoltat nu
mai de '
hectare 
strînsul 
urmare 
lungit.

„Porumbul încă nu 
Deci nu putem să ne 
coltatul" — ne-a declarat Pavel Mar- 
dare, secretarul comitetului comunal 
de partid. In această unitate, ca și 
în altele din județ, ie așteaptă ca 
porumbul să ajungă la maturitate 
deplină și apoi <ă înceapă recoltarea. 
Direcția agricolă județeană a indicat 
să se înceapă recoltatul chiar dacă 
cultura nu este complet ajunsă la 
maturitate, urmînd ca știuleții să fie 
lăsați 2—3 zile pe cîmp în grămezi 
pentru a se usca. Dar această indi
cație a rămas fără ecou la coope
rativa din Laza. In plină zi le lu
cru pe tarlale se vedea doar ici și 
colo cîte un cooperator, dar la 
moara din sat 50 de oameni măci
nau... timpul.

Buna desfășurare a lucrărilor 
agricole de toamnă presupune o or
ganizare ireproșabilă a muncii și 
un' control exigent asupra modu
lui cum se îndeplinesc sarcinile sta
bilite. Realitatea ne-a arătat că une
ori lucrurile stau tocmai invers. în
tr-un scurt dialog cu tov. Neculai 
Stupu, președintele cooperativei din 
Pogana, ne informa că peste 2 000 
brațe de muncă lucrează în cîmp. 
Dar, pe teren, nu am putut să aflăm 
unde sînt aceste forțe numeroase, 
în brigada Bogești se aflau la recol
tatul porumbului numai 5 oameni și 
două atelaje. De același fel erau for
țele care lucrau în brigăzile Pogana și 
Măscurei. De asemenea, din cele 50 
de atelaje și două autocamioane, 
abia o treime erau folosite la trans
portul recoltei în magazii. Cu o ase
menea folosire a forței de muncă nu 
ne miră de ce porumbul s-a recol
tat numai de pe 245 hectare din 890 
hectare existente. Deși diferența 
dintre aceste două cifre este destul 
de mare, tov. Ștefan Tudor, primarul 
comunei, se străduia să ne convingă 
că la nivelul comunei s-a constituit 
un colectiv care se ocupă de buna 
desfășurare a campaniei agricole. în 
ce fel își îndeplinește obligația mult 
lăudatul colectiv o dovedesc rezul
tatele. Membrii lui ar face mai 
bine să iasă la cules.

pe 150 hectare din cele 
cultivate. Ni 

porumbului 
a stadiului de

576 
s-a spus că 

a întîrziat ca 
vegetație pre-
s-a copt bine, 
grăbim cu re-

Din raidul întreprins se des
prinde concluzia că este imperios 
necesar să fie luate măsuri pentru 
organizarea temeinică a muncii și 
combaterea tendinței de tărăgănare 
a strînsului porumbului. Faptul că 
s-au constituit colective de îndruma
re sau conducere nu înseamnă că 
recoltarea va merge de la sine. Că 
este posibil să se obțină rezultate mai 
bune o demonstrează multiple exem
ple de cooperatori care, în condiții a- 
semănătoare, obțin rezultate diferite. 
Cooperativele agricole din Stioborăni 
și Solești sînt vecine și dispun de 
aceleași condiții. In timp ce în pri
ma unitate s-a recoltat 60 la sută din 
suprafața cu porumb, cea de-a doua 

. a realizat abia 20 la sută.
în legătură cu recoltatul am stat 

de vorbă cu tov. ing. Costin Drago- 
mir, director adjunct al direcției 
agricole județene, care ne-a decla
rat : „In toamna aceasta dacă forțele 
de muncă ar fi fost folosite mai chib
zuit, procentul de recoltare la po
rumb trebuia să fi ajuns acum la 
cel puțin 50 la sută. Nu poate fi 
vorba de o prelungire a stadiului de 
vegetație a porumbului. Din cele 13 
combine de recoltat porumbul exis
tente în județ, numai patru sînt fo
losite. Celelalte stau în cooperativele 
din Pogana, Sîrbi, Banca, Perieni și 
altele.

Așadar, combinele stau, iar direc
torul adjunct ne furnizează explica
ții. Dar ce sprijin acordă direcția 
agricolă cooperativelor agricole în 
actuala campanie. Este adevărat că 
toți specialiștii direcției sînt împăr- 
țiți pe sectoare care Cuprind 7—10 
cooperative. După cum ne infor
mează tov Dragomir, sectorul fiind 
mare, se trece cîte o zi pe săptă- 
mînă prin fiecare unitate pentru a 
constata că nu s-au făcut prea multe 
din cele stabilite anterior. Dar cine-i
împiedică pe specialiștii direcției să 
acorde prioritate cooperativelor ră
mase în urmă, sau să tragă la răs
pundere pe inginerii agronomi din 
unități, dacă aceștia nu-și fac dato
ria 1

Urgentarea ritmului de recoltare 
și înmagazinare a porumbului, achi
tarea obligațiilor contractuale, im
pune tuturor lucrătorilor din agricul
tură să treacă peste bariera justifi- 

conjuge eforturilesă-șicărilor și __
pentru a folosi fiecare oră bună de 
lucru, în scopul încheierii lucrărilor 
agricole.

Aiftîncâ MARIN
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CHEMAREA ȚINUTULUI

Comisiei pentru energia atomică a 
Indiei, dr. V. Sarabhai, și de direc
torul centrului de cercetări, H. N. 
Sethna.

Gazdele prezintă conducătorilor 
de stat români diferite aspecte din 
activitatea acestui modern complex 
de cercetări științifice. înființat și 
condus mulți ani de savantul al 
cărui nume îl poartă, centrul de 
cercetări atomice desfășoară o 
complexă activitate vizînd aplica
rea energiei nucleare în scopuri 
pașnice, efectuează cercetări fun
damentale și cercetări concrete cu- 
prinzînd o sferă vastă de aplicări 
în fizică, chimie, biochimie, medi
cină etc. Un rol de importanță na
țională revine acestui centru în do
meniul pregătirii de cadre de spe
cialiști necesari aplicării în eco
nomia națională a energiei ato
mice.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Mi
niștri vizitează, apoi, cîteva secții 
ale Institutului, printre care unul 
din cele trei reactoare nucleare 
aflate aici în funcțiune și centrul 
de comandă al acestuia, primind 
explicații detaliate despre actuale
le preocupări ale oamenilor de 
știință — atomiști din India. Esen
ța acestor preocupări este, în cî
teva cuvinte, punerea în slujba 
poporului și dezvoltării țării a cu
ceririlor celor mai noi ale științei 
și tehnicii, a avantajelor folosirii 
energiei nucleare în scopuri paș
nice.

Șeful statului român s-a Întreți
nut, apoi, îndelung cu gazdele, s-a 
interesat de diferite aspecte ale ac
tivității acestui centru, felicitînd pa 
toți cel care lucrează aici pentru 
rezultatele obținute.

Seara, la Palatul „Raj Bhavan" 
din Bombay, guvernatorul statu
lui Maharashtra, dr. P. V. Che- 
rian, și soția sa, au oferit un di
neu în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Cornel Burtică, ministru] 
comerțului exterior, Petre Tănăsie 
ambasadorul României la Delhi, și 
alte persoane oficiale române.

Au participat, de asemenea, D. S 
Desai, locțiitor al primului minis
tru al statului Maharashtra, alți 
membri ai guvernului local, prima
rul orașului Bombay, J. R. Joshi, 
membri ai ^consiliului municipal, 
personalități ale vieții artistice și 
culturale, oameni de știință.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și gu
vernatorul P. V. Cherian au toas
tat pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor multilaterale dintre cele 
două state, pentru prietenia dintre 
popoarele român și indian, în sănă
tatea celor prezenți.

Oaspeților le-a fost prezentat în 
încheiere un pitoresc spectacol de

muzică și dansuri indiene care au 
evocat sugestiv multe din tradițiile 
și obiceiurile populației din această 
parte a țării.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, și a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, s-a încheiat. Duminică di
mineață, oaspeții români vor pă
răsi ospitalierul pămînt al Indiei, 
plecînd spre patrie.

Convorbirile oficiale dintre con
ducătorii celor două țări, prilejuite 
de această vizită, importantele a- 
corduri încheiate, primirea extrem 
de caldă făcută oaspeților români 
atît de înaltele oficialități indiene, 
cît și de populația acestei țări — 
ilustrează succesul deplin al vizitei.

Vizita a oferit posibilitatea unei 
mai bune cunoașteri între cele 
două țări, a contribuit la dezvolta
rea relațiilor de cooperare multi
laterală, la consolidarea sentimen

telor reciproce de prietenie care 
unesc popoarele român și indian.

Statornicirea unor raporturi de 
înțelegere și colaborare între state 
— bazate pe principiile sacre ale 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc — 
constituie garanția pentru asigura
rea unui climat internațional pro
pice consolidării păcii și securității 
în lume.

Se știe că Tulcea e un 
județ constituit, de cu find, 
desprins, de fapt, din ve
chea regiune Dobrogea. 
Teoretic, jumătate din e- 
fectivul instituțiilor regio
nale trebuia să se transfe
re în județul Tulcea Prac
tic, însă, cei așteptați nu 
s-au prea înghesuit pe di
recția Constanța — Tulcea. 
Așa încit noul județ și-a 
„cîrpit" necesitățile cum 
a putut din personalul 
tostelor instituții raio
nale. între timp, jude
țul s-a înscris în proce- 
stfl amplu al dezvoltării, 
face eforturi pentru a se a- 
firma sporindu-și potenția
lul economic, dezvoltîndu-și 
ramuri industriale noi, îm- 
bogățindu-și viața socială 
și spirituală. Și, în vreme 
ce sute și mii de oameni se 
perindă zilnic prin oraș 
(irezistibilul magnet al Del
tei). Tulcea resimte o 
criză acută de oameni 
specializați în diverse do
menii. Localnicii îi privesc 
pe turiști cu un gînd a- 
parte : „Vin și pleacă: Dacă 
numai o parte din ei ar 
rămîne... ! Care dintre ei 
sînt arhitecții, inginerii, 
medicii, agronomii de care 
avem atîta nevoie.?".

— Problema cadrelor de 
specialiști se pune acut 
pentru noi, încă de la crea
rea județului — ne spune 
tovarășul Teodor Coman, 
prim-secretar al comitetu
lui județean al P.C.R. Am 
avut dificultăți, de la în
ceput. chiar și cu cei re
partizați prin noua împăr
țire administrătiv-terito- 
rială. Unii, care au consim
țit să vină aici de la Con
stanța, au făcut-o cu mari 
tîrguieli de parcă ar fi ple
cat, ca Ovidiu, în exil. O 
parte dintre ei, pe parcurs, 
cum este cazul fostului 
prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, 
Adrian Cruceru. au dat bir 
cu fugiții. Tovarășii-de la 
Constanța, ca să pară că 
l-au sancționat pentru ne- 
îndeplinirea unei sarcini 
de partid, i-au trimis cîte
va lnni pe un șantier, pen
tru ca ecum -a-1 promo
veze ca director al direc
ției de g «pudărie comuna
lă E numai un exemplu. 
Alții, de care am avea, de 
asemenea, mare nevoie, ne 
ocolesc. Tată, vom crea aici, 
prin comasarea a 9 între
prinderi, un mare combi
nat alimentar. Anul viitor, 
el va trebui să realizeze o 
producție globală de un 
miliard de lei. Un singur 
amănunt : pepinierele pis
cicole se vor extinde de la 
zece mii, la o sută de mii 
de hectare, iar numărul 
vaselor de pescuit oceanic 
va crește, în 1975, de la 4 
la o flotă de 16... Cu alte 
cuvinte, o activitate econo
mică importantă va fi con
centrată în acest mare 
combinat. Ne-am pus în
trebarea : pe mîna cui îl 
dăm ? Natural, e nevoie de 
conducători pricepuți, de 
oameni care și-au demon
strat practic această price
pere. Nu putem face „ex
perimente". Ministerul In
dustriei Alimentare ne-a 
trimis schema, statul de 
funcțiuni, uitînd însă că 
noi nu de hîrtii avem ne
voie, ci de oameni, de ca
dre de specialiști. Există, 
în conducerea ministerului, 
oameni pricepuți — unii 
promovați chiar de-aici, din 
Tulcea — și care ar fi în 
măsură să conducă acest 
combinat. Noi am făcut 
propuneri concrete. Știți ce 
motivează un tovarăș pe 
care.l-am propus director ? 
„Am un băiat de 19 ani pe

NATAL ?
care vreau să-1 ajut să in
tre la facultate". Ca și cum 
din Tulcea n-ar pleca ti
neri la facultăți... Sînt atit 
de evidente, atît de puerile 
subterfugiile la care re
curg unii specialiști cînd 
se cramponează de Bucu
rești sau de alte orașe mai 
mari !

în afara acestui mare 
combinat de industrie ali
mentară, multe alte obiec
tive se dezvoltă sau își pre
gătesc apariția. Rezervele 
naturale bogate ale jude
țului abia acum încep să 
fie descoperite și valorifi
cate. Este nevoie de spe
cialiști în toate domeniile. 
Dar unde sînt specialiștii 
așteptați ? Cele mai multe 
dintre gbluri se creează 
prin neprezentarea tineri
lor absolvenți la posturile 
repartizate. Auzi .cîte o 
justificare : „Cu el sau 
fără el, nu e tot una ?“... 
Ei bine, nu e tot una, 
cînd te afli în fața sta- 

@ Un mare combinat își așteaptă

directorul

© Ca vînzător la „Aprozar** se 

exercită profesia de inginer 

agronom ?

® Un singur arhitect la Tulcea —

și 400 la Constanța

fisticilor, care reflectă 
nu cazul particular, ei 
fenomenul în ansamblu. 
Statisticile sînt îngrijoră
toare în această privință : 
din. 821 de posturi de învă
țători, 273 sînt ocupate de 
necalificați. Din 1 175 de 
catedre, 637 (mai mult de 
jumătate) funcționează cu 
suplinitori. 85 la sută din 
catedrele de matematică 
funcționează cu suplinitori, 
în tot județul (inclusiv mu
nicipiul) nu există, decît 2 
profesori de limba fran
ceză, 2 profesori de muzică, 
5 profesori de educație fi
zică...

în aceste condiții, nu ne 
poate fi indiferentă nici o 
absență de la datorie. Fie
care loc își așteaptă omul 
potrivit, fiecare loc își are 
funcția socială precis de
terminată în amplele pla
nuri de dezvoltare. Unde, 
cum se risipesc absolvenții 
destinați acestui colț de 
țară ? în 1968 au fost re
partizați pentru județul 
Tulcea 119 profesori (ab
solvenți). Dar, pe drumul 
de la facultate la locul de 
muncă destinat, jumătate 
din ei s-au. pierdut. S-au 
prezentat 66. însă numai 58 
au și rămas. Un an mai 
tîrziu, situația se repetă : 
105 repartizați, 56 prezen
tați. Și astfel se întîmplă 
să ajungă la catedre de ma
tematici, prin . improvizații, 
oameni care abia se des- 

curcau în liceu la acest o- 
biect în timp ce adevăra- 
ții titulari, care au benefi
ciat de grija statului în anii 
de facultate, nu se prezintă 
la post.

Situația nu e mai bună 
nici în privința specialiști
lor din agricultura jude
țului. în cooperativele a- 
gricole de producție ar tre
bui să lucreze 246 de ingi
neri agronomi ; funcționea
ză, însă, numai 104. Trei 
circumscripții veterinare 
nu au medic. Din 25 de ab
solvenți repartizați în 1968, 
9 nu s-au prezentat la pos
turi. Prin ce deformație 
morală poate cineva să ur
meze o facultate de agro
nomie cu gîndul premedi
tat a) trădării acestei pro
fesii ? Unde s-au plasat? 
Oriunde au găsit un post 
„bun" — fie birocratic, fie 
într-o altă specialitate, dar 
oricum „la oraș". Nu cum
va prețul descalificării, al 
prezumtivei ratări este prea

scurnp față de chemarea 
profesiei, față de nevoia de 
a te realiza, chiar în con
dițiile unor inerente difi
cultăți de acomodare ?

— Eu sînt, de fapt, oră- 
șean — ne spune inginerul 
agronom . Silviu Furtună, 
de la C.A.P. Turcoaia. 
M-am născut și am crescut 
la Constanța Intrînd la a- 
gronomie am știut că îmi 
voi petrece tot restul vie
ții la țară, în agricultură 
înțelegînd bine acest lucrlt, 
cu alt interes te apleci asu
pra învățăturii și apoi asu
pra muncii. După facultate 
am lucrat patru ani în Mol
dova într-un sat cu condi
ții foarte grele, eu terenuri 
în pantă pe care nu se pu
tea lucra decît cu tracțiune 
animală. Am învățat acolo 
multe. De trei ani lucrez 
aici. Tot aici e si soția mea, 
zootehnistă. Acum mă simt 
atît de integrat în specia
litatea mea, îneît nu reu
șesc să-mi mai văd vreun 
rost la oraș L-am întîlnit 
la București pe un fost co
leg, Labovari. „Unde 
ești ?“ l-am întrebat eu, 
știind că a fost repartizat 
pe undeva prin Moldova. 
M-a privit cu o mirare de 
nedescris : „Cine, eu ? In 
București, unde să fiu ? !“ 
„Și ce faci ?“ l-am mai în
trebat. „Fac și eu ce pot. 
Am lucrat ca vînzător la 
Aprozar .." Penibilă istorie' 
mi-am zis. De ce și-o mai

fi pierdut cinci ani în fa
cultate ?

Mă gîndeso la cei vreo 
40 de agronomi care și-au 
depus cereri de plecare 
din județ. De ce ? în
cotro ? își caută mereu 
„iocul potrivit", un „pă
mînt al făgăduinței", înțe
les adeseori — vezi exem
plul de mai sus al „aproza- 
ristului" — ca o posibilita
te de a trăi din expediente. 
Dar nimeni mai mult decît 
un agronom nu știe că 
„omul sfințește locul". Un 
loc bun în agricultură, pen
tru un agronom, este toc
mai acela unde capacitatea 
lui este pusă în valoare, 
fertilizînd pămîntul și via
ța oamenilor, fertilizînd 
cîmpul de aplicare al unei 
agriculturi avansate !

Cu ani în urmă, am cu
noscut un inginer agronom, 
la Băltăgești, în Dobrogea. 
Lucrase într-un departa
ment central și ceruse sin
gur să plece la țară. A ple
cat la întîmplare, alegînd 
locul și satul cel mai ano
nim. De la sosirea Iui, sa
tul Băltăgești s-a transfor
mat, în cîțiva ani, coopera
tiva agricolă, de producție 
a devenit, milionară. Ingi
nerul venise în sat ca o 
ploaie binefăcătoare.

— Cred — ne spune to
varășul Teodor Coman — 
că în familie, în facultate, 
în organizațiile de tineret 
nu e suficient cultivat sim- 
țămîntul de mîndrie pen
tru locul natal, „patriotis
mul local", cum pe nedrept 
este persiflat acest senti
ment De fapt, nu văd ni
mic rău — dimpotrivă I — 
în faptul că cineva își iu
bește locul în care s-a năs
cut și face tot ce poate pen
tru înălțarea, pentru pro
gresul acestui loc care face 
parte din patria noastră, a 
tuturor. Din nefericire însă, 
uneori, avem de-a face cu 
o stranie „amnezie". Iată, 
județul Tulcea a furnizat 
multe cadre de valoare. 
Numeroși tineri au absolvit 
aici liceul, apoi au plecat 
la facultăți — și plecați au 
rămas.

— Aveți cumva o eviden
ță a acestor tineri ?

— A, nu, n-a ținut nimeni 
evidenta asta Păcat. Ea ar 
trebui făcută. Absolvenții 
ar trebui urmăriți în evo
luția lor. iar dacă unii 
nu-și dau seama că au da
toria de a nu uita locul din 
care au plecat și — iată — 
e atîta nevoie de ei, nu 
strică să le-o amintim. 
Avem, astfel, tineri care 
au plecat din Tulcea, au 
devenit arhitecți, au aici 
părinți și rude, aici este o- 
rașul lor, dar nu vor să se 
întoarcă acasă și să pună 
umărul Ia ridicarea acestui 
oraș. Patru dintre ei lu
crează la D.S.A.P.C. Con
stanța, unde există nu mai 
puțin de 400 de arhitecți 
(noi avem unul singur 1) și 
proiectanți. Am stat de 
vorbă cu doi dintre ei. 
N-am putut să-i convin
gem. Cred că trebuie făcut 
mai mult pentru ca tinere
le generații să-și cunoască 
mai profund îndatoririle. 
Marile probleme ale dez
voltării județului nostru ne 
solicită o puternică mobili
zare de forțe, o folosire ju
dicioasă, cu randament ma
xim, a acestor, torțe. Tre
buie făcut totul pentru ca 
specialiștii de care atît noi, 
cît și alte județe — în spe
cial cele tinere — avem 
nevoie, să răspundă impe
rativului social care-i soli
cită acolo unde capacitatea 
lor poate fi pe deplin valo
rificată I

Mihai CARANFIL
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La muzeul Nehru

HOTĂRlRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind generalizarea experimentării 

noului sistem de salarizare
Ramura energiei 

electrice și termice
(Urmare din pag. I)
se asigură pe ansamblu o creștere 
medie de 8.9 la sută.

De această creștere a salariilor vor 
beneficia un număr de peste 40 000 
de salariați, ale căror venituri vor fi 
anual mai mari cu aproximativ 65 mi
lioane lei față de cele realizate îna
inte de 1 august 1967.

Prin elementele sale, noul sistem 
de salarizare, adaptat la specificul 
acestei ramuri, stimulează colectivele 
întreprinderilor. în creșterea producti
vității' muncii și. asigurarea conti
nuității, la un nivel calitativ cores
punzător, a alimentării cu energie e- 
lectrică și termică a consumatorilor. 
Astfel, colectivele centralelor electrice 
sînt direct cointeresate în respecta
rea graficului zilnic de funcționare 
a agregatelor la parametrii ,stabiliți 
de dispecerul energetic național, în 
evitarea avariilor, nedepășirea chel
tuielilor de producție planificate și a 
normelor de consum, acordarea inte
grală a salariului tarifar fiind condi
ționată de îndeplinirea acestor indi
catori. Veniturile salariaților din în
treprinderile de transport și distribu
ție a energiei electrice sînt la rindul 
lor legate nemijlocit de realizarea 
planului de vinzare a energiei și de 
încadrarea în volumul cheltuieli sta
bilite.

Prin prevederile sale, hotărirea 
Consiliului de Miniștri asigură mun
citorilor. inginerilor, economiștilor și 
funcționarilor din ramura energiei e- 
lectrice și termice sporuri pentru ve
chimea neîntreruptă în aceeași uni
tate, premii în cursul anului pentru 

realizări deosebite, gratificații la sfir- 
șitul anului, în funcție de rezultatele 
obținute de fiecare întreprindere.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
mobiliza pe toți lucrătorii din această 
ramură la înfăptuirea prevederilor 
Directivelor celui de-al X-lea Congres 
al partidului privind dezvoltarea sus
ținută a industriei energiei electrice 
determinată de ritmul rapid al in
dustrializării țării, de modernizarea 
tuturor ramurilor economiei naționa
le, de creșterea gradului de cultură 
și bunăstare a populației. Ea va re
prezenta, în același timp, un puter
nic stimulent pentru realizarea unei 
funcționări sigur- a agregatelor, fără 
întreruperi, în condițiile obținerii u- 
nei productivități a muncii superioa
re, situată la nivelul celei realizate în 
instalațiile similare din țările avan
sate din punct de vedere industrial.

Sectorul poștă 
și telecomunicații
(Urmare din pag. I)
60 000 de salariați, ale căror venituri 
vor fi anual mai mari cu peste 90 
milioane lei față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Prin noul sistem de salarizare, ve
niturile fiecărui lucrător din ramu
ra de poștă și telecomunicații vor 
fi nemijlocit legate de realizările 
planului de venituri, sau a planului 
de prestații, după caz, al unității in 
care își desfășoară activitatea.

In vederea stimulării depășirii 
planului de venituri și a celui de 
prestații, precum și a reducerii chel

tuielilor planificate prin efort pro
priu, hotărirea prevede acordarea 
de gratificații. salariaților la finele 
anului. De asemenea, se prevede și 
posibilitatea premierii lucrătorilor 
în cursul anului pentru rezultate 
deosebite obținute in activitatea lor. 
Ca și celelalte ramuri unde s-a ge
neralizat experimentarea noului sis
tem de salarizare, și în poștă și te
lecomunicații se mențin in continua
re sporuri de vechime neîntreruptă 
in aceeași unitate și pentru con
diții deosebite de muncă.

Aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru lucrătorii din ramu
ra poștei și telecomunicațiilor un 
puternic imbold în înfăptuirea pre
vederilor cincinalului și a directive
lor Congresului al X-lea al P.C.R., 
în vederea extinderii și moderniză
rii echipamentelor și a sporirii efi
cienței economice a activității fiecă
rei unități In același timp, el va 
contribui la întărirea răspunderii fie
cărui salariat în asigurarea satisfa
cerii la timp și de bună calitate a 
prestațiilor de poștă și telecomuni
cații către populație, întreprinderi și 
instituții.

★
Hotăririle Consiliului de Miniștri 

i privind generalizarea noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor 
in ramurile energiei electrice și ter
mice și cea de poștă și telecomunica
ții vin să confirme din nou modul 
consecvent cu care partidul și gu
vernul înfăptuiesc prevederile celui 
de al IX-Iea Congres al P.C.R.. refe
ritoare la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noastră și 
ale Hotărîrii Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din octombrie 1967 referitoare 
la îmbunătățirea sistemului de sala
rizare și majorarea salariilor.

(Agerpres)
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„Români in rezistența

Sînt necesare perfecționări 
în mecanismul selecționării

și promovării valorilor autentice
Rămînerea în urmă a științelor so

ciale față de celelalte științe, dar, 
mai ales, față de cerințele practicii, 
ale construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, este un fapt 
dăunător și paradoxal. Dăunător, 
pentru că știința fiind una din pîr- 
ghiile importante ale edificării noii 
orînduiri, orice neajuns în funcționa
rea ei se răsfrînge asupra acestui 
proces. Paradoxal, pentru că socia
lismul, cel puțin din punct de vedere 
teoretic, înlătură toate obstacolele pe 
care celelalte orînduiri sociale le 
puneau mai ales în calea dezvoltării 
științelor sociale, respectiv, în calea 
cunoașterii legilor obiective ale 
vieții sociale și ale Istoriei.

Am spus „cel puțin din punct de 
vedere teoretic", gîndindu-mă la fap
tul că noua orînduire este, într-ade- 
văr, prin natura ei, în cel mai înalt 
grad prielnică dezvoltării științei, nu
mai că acest lucru nu decurge auto
mat din instaurarea proprietății so
cialiste asupra mijloacelor de pro
ducție. Este necesar, ca și în alte 
domenii, un efort constructiv special 
pentru acomodarea acestui domeniu 
la condițiile și legile fundamentale 
ale noii societăți. Știința este un fe
nomen social complex, supus, desi
gur, determinismului istoric general, 
dar, tn același timp, ea are propriile 
sale cerințe, propriile sale legi, pro
pria sa dialectică. Istoria științei ne 
arată că uneori e posibil ca dialecti
ca inerentă științei să determine dez
voltarea acesteia într-un sens cu to
tul nejustificat de dialectica genera
lă a dezvoltării sociale, fie în sens 
pozitiv; fie în sens negativ. Prin ur
mare, nu trebuie să așteptăm cu mîi- 
nile încrucișate ca relațiile econo
mice socialiste să-și producă în mod 
automat efectul pozitiv în domeniul 
științei. Altfel, în limitele indepen
denței relative a științei, se pot pro
duce numeroase fenomene contrare 
legilor fundamentale ale socialismu
lui.

Pornind de aici, aș dori să mă o- 
presc asupra cîtorva probleme de ca
re cred că sînt condiționate dezvolta
rea științelor sociale și lichidarea ră- 
mînerii în urmă în acest domeniu, 
pe bună dreptate criticată de Con
gresul al X-lea al partidului. Deose
bit de importantă mi se pare pro
blema cadrelor. Este știut că, după 23 
August, a fost necesar să atragem 
în activitatea din domeniul științelor 
sociale multe elemente noi, întrucît 
filozofi sau economiști marxiști „en 
titre" existau la acea dată extrem de 
puțini. Procesul de formare a unor 
cadre capabile să realizeze o muncă 
de cercetare științifică și să asigure 
predarea științelor sociale de pe po
zițiile concepției marxist-lenimste 
despre lume nu a fost lipsit de greu
tăți, ca și de unele greșeli. Faptul că 
noile cadre de predare și cercetare din 
domeniul științelor sociale au fost 
pregătite în pripă, că într-o anumită 
perioadă au existat orientări dog
matice, s-a răsfrînt, în mod corespun
zător, nu numai asupra conținutului, 
stilului și rezultatelor cercetării știin
țifice de atunci, dar și asupra evolu
ției ulterioare a științelor sociale. Este 
adevărat că între timp au fost recru
tați absolvenți ai instituțiilor de în
vățămînt superior, tineri dotați și 
lucrurile au evoluat mult spre bine. 
Totuși, procesul de formare și pro
movare a cadrelor în domeniul știin
țelor sociale se desfășoară prea lent 
față de trebuințele vieții. Dacă con
tinuăm în acest ritm, atunci avem 
puține temeiuri să ne așteptăm, la 
rezultate de nivelul științei mondiale.

Trebuie intensificate mult măsuri
le și preocupările menite să asigure 
elementelor tinere și dotate, reținu
te Jn învățămîntul superior sau în 
institutele de cercetare, condițiile ne
cesare pentru a se dezvolta In pre
zent, lucrurile sînt. de multe ori, de
parte de așa ceva. Copleșiți de sar
cini didactice și obștești, lipsiți de 
o îndrumare reală și competentă 
din partea celor mal vîrstnici, mulți 
dintre acești tineri bat pasul 
pe loc, se plafonează, îmbătrînesc

Lector univ. Alexandru VALENTIN

fără să realizeze speranțele puse în 
ei. Nu trebuie uitat că așa cum 
copilul poate învăța să vorbească 
numai într-o anumită perioadă a 
dezvoltării sale biologice și nu mai 
tîrziu, tot așa deprinderile de mun
că științifică, spiritul științific, acel 
element impalpabil care caracteri
zează pe omul de știință se pot în
suși numai la o anumită vîrstă Pen
tru anumite domenii importante ale 
științei și filozofiei contemporane, în 
care la noi nu există specialiști, mi 
se pare necesară trimiterea celor mai 
înzestrați din rîndul acestor tineri în

O altă problemă la care trebuie să 
reflectăm mai serios este cea privi
toare la mecanismul social de pro
movare a valorilor în domeniul știin
țelor sociale. Modul, în multe pri-- 
vințe defectuos, în care a funcțibnat 
în trecut și mai funcționează încă 
acest mecanism se vădește. în numă
rul destul de mare de lucrări me
diocre sau chiar fără valoare pu
blicate, în titlurile științifice confe
rite unor persoane care uneori sînt 
departe de calificarea cerută de 
titlul obținut. Cum e posibil ca unii 
doctori în filozofie să nu fi putut

DEZBATEREA „SC1NTEII"

FUNCȚIA REALĂ WW
SOCIALE: prospectarea feno
menelor și contribuția concretă 

la soluționarea problemelor 
dezvoltării societății

străinătate, în centrele universitare și 
de cercetare renumite, contactul, pe 
această cale, cu focarele.de cultură 
mondiale putînd să slujească la dez
voltarea propriei noastre cercetări. 
Am în vedere aici plecările pentru 
studii pe o perioadă de 2—4 ani, cu sar
cini precise de obținere a doctoratului, 
de elaborare a unor cursuri speciale, 
de efectuare a unor lucrări pe teme de
terminate. într-o serie de cazuri nici 
nu trebuie să se facă cheltuieli, pen
tru că putem folosi bursele oferite. La 
facultatea de filozofie există cîțiva 
tineri, foarte dotați, care așteaptă de 
ani de zile să fie trimiși la specializare. 
S-au făcut nenumărate demersuri pen
tru aceasta, dar fără rezultat. Or, în a- 
ceste condiții, cum vom face față, 
peste un an sau doi chiar, cerințe
lor noilor programe și planurilor de 

ce

publica măcar un capitol din teza lor 
de doctorat 7 Cum e posibil ca lucră
rile unor „mari“ filozofi sau econo
miști să zacă în librării într-o at
mosferă de totală lipsă de interes din 
partea publicului și a specialiștilor ? 
Cei care sînt obligați, prin profesi
unea lor, să Ie citească, se străduiesc 
de multe ori în van să retină o idee, 

o fărîmă de gîndire originală. Cu toate 
acestea, „memoriul de activitate" și 
„lista de lucrări" a respectivilor au
tori se completează mereu. Cu cîțiva 
ani în urmă, am fost cu un grup de 
colegi în Franța. într-o seară, la 
Sorbona a fost anunțată o discuție 
între autorul lucrării „Sagesse 
illusions de la philosophic1 și alți 
lozofi francezi. Lucrarea apăruse 
de mult. Grupul nostru a venit 
un sfert de oră înainte de ora anun
țată și, cu toate că intrarea era cu 
plată, am găsit amfiteatrul arhiplin 
și ușile închise, iar holul și curtea

erau și ele înțesate de numeroase 
persoane cărora li se putea citi pe 
față, ca și nouă, dezamăgirea de a nu 
fi putut participa la discuția filozofi
că pomenită mai sus. Oare nu ar tre
bui să se organizeze și la noi astfel 
de dezbateri publice în jurul unor 
lucrări de filozofie sau din alt do
meniu al științelor sociale, în cadrul 
cărora participanții să facă un schimb 
deschis, sincer de păreri, iar autorul să 
răspundă la întrebările colegilor și ci
titorilor săi 7 Dacă se desfășoară pe 
făgașul lor firesc, aceste dezbateri 
sînt edificatoare și rodnice. Trebuie 
să ne străduim să punem la punct 
mecanismul social de selecționare și 
promovare a valorilor autentice, fo
losind cele mai diverse căi și mijloa
ce. In această ordine de idei ar pu
tea fi examinată și activitatea edito
rială, condițiile în care o lucrare poa
te merge la tipar, persoanele și fo
rurile care decid acest lucru 
ș.a.m.d.

Ar putea fi discutată, Iarăși, pro
blema posibilităților de informare pe 
care le au cercetătorii și cadrele di
dactice din domeniul științelor soci
ale. Fără cărți și fără reviste nu 
poți lucra în filozofie. E adevărat 
că în această privință în ultima vre
me s-au făcut multe eforturi și si
tuația s-a îmbunătățit mult față de 
trecut, dar mai sînt încă destule lu
cruri de pus la punct. La Facultatea 
de filozofie, studenții și cadrele di
dactice dispun, nu rareori, de un 
singur exemplar din lucrările unor 
autori care figurează în programe, 
în afară de faptul că accesul la une
le lucrări este extrem de dificil. O 
mai bună organizare a fondului exis
tent ar fi și ea un important pas 
înainte.

In sfîrșit, o problemă care își aș
teaptă 'de mult rezolvarea este și a- 

' ceea a timpului necesar studiului și 
meditației, dat fiind faptul că cadre
le didactice de la științele so
ciale sînt solicitate la foarte multe 
acțiuni. Aristotel susținea că filozo
fia se naște și se dezvoltă acolo un
de oamenii au răgaz pentru a medi
ta. Or, filozofii noștri nu au de mul
te ori acest răgaz. Ar fi necesar să dis
cutăm odată și să ne lămurim și în 
ceea ce privește necesitatea limitării 
sarcinilor și preocupărilor. Oare zi
cala franțuzească „Qui trop em- 
brasse, mal ătrelnt" nu e valabilă 
și în domeniul științelor sociale? Oare, 
un membru de partid care realizează 
lucrări de știință sau cursuri valoroase 
nu desfășoară prin aceasta o activitate 
de maximă importanță ? Să nu pier- 

' dem din vedere că persoanele în sta
re să facă bine mai multe lucruri 
deodată se întîlnesc foarte rar.

In încheiere, îmi exprim speranța 
că toți cei care au la inimă soarta 
științelor sociale vor reflecta cum se 
cuvine și la aceste chestiuni.

File de istorie și emoție 
despre internaționalism

O carte patetică : „Ro
mâni in rezistența fran
ceză". Citind-o. am retrăit 
momentul de înaltă emoție 
pe care l-am încercat în zi
lele Congresului al X-lea 
cînd înaintea conducerii 
partidului s-a prezentat de
legația de veterani comu
niști, ca o confirmare vie 
a Tezelor, a Raportului, a 
poziției partidului, a cuvin
telor rostite cu puțin timp 
înaintea Congresului de se
cretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești 
din iunie 1969 : „Interna
ționalismul comuniștilor 
români are tradiții Înde
lungate, de nezdruncinat, el 
s-a manifestat prin parti
ciparea Ia lupta cu arma 
în mînă pentru victoria șl 
apărarea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, 
prin nenumăratele manifes
tări de solidaritate cu miș
cările revoluționare din di
feritele țări ale lumii, prin 
participarea la brigăzile in
ternaționale în lupta contra 
fascismului în Spania, la 
mișcarea de partizani din 
Franța și din alte țări în 
timDuI celui de al doilea 
război mondial". Sînt cu
vintele ce au fost înscrise 
și pe frontispiciul cărții, pe 
care faptele relatate între 
paginile ei le reflectă în
tr-un spirit de adîncă fide
litate istorică, de respect și 
pietate pentru memoria a- 
celor fii ai ponorului ro
mân, care, surprinși de 
război departe de frunta
riile patriei, n-au ezitat să 
ia arma în mînă și să lupte, 
în condițiile unor grave și 
tăcute jertfiri, împotriva 
nazismului Adeziunea lor 
fierbinte, entuziastă, liber 
con«imtîtă si cu atît mai 
strălucită cu. cît se consu
ma în cel mai tainic anoni
mat. la cauza ponorului 
francez, aflat în acei ani 
într-una din cele mai chi-

franceză"
nuitoare epoci ale istoriei 
sale, izvora dintr-o con
vingere în care se împle
teau în chip fericit patrio
tismul fierbinte și interna
ționalismul proletar: lup- 
tînd acolo împotriva hitle- 
riștilor și a monstruoasei lor 
mașini de război, dădeau, 
în același timp, o crîn- 
cenă bătălie pentru elibera-

conice. Cei ce au făcut 
parte din „armata tenebre
lor" au găsit o fericită ex
presie stilistică într-o pro
ză, avară „ca niște cifre", 
de dîrzenia comunicatelor 
de luptă. Este tonul unei 
semnificații morale atît de 
tulburătoare și de gravă, 
încît s-a convertit într-alta, 
literară, de aceeași dimen-

Note de lectură
de Aurel BARANGA

rea poporului român, aflat 
în acele ceasuri în aceeași 
situație : cotropit de legiu
nile brune și gemînd sub 
călcîiul fasciștilor autoh
toni, Lupta comuniștilor 
români prinși de război pe 
pămîntul Franței era un e- 
cou al luptei comuniștilor 
din România, încă o pre
zență în marea arma
tă internațională a luptă
torilor de pretutindeni, 
angajați tn bătălie cu fas
cismul, una dintre paginile 
cele mai cutremurătoare 
din întreaga istorie a uma
nității

La mal mult de un sfert 
de veac de la consemnarea 
faptelor, ele sînt rememo
rate astăzi de cîțiva dintre 
supraviețuitorii lor, într-o 
carte care, de la titlu și 
pînă la litera finală și-a 
impus o ținută etică exem
plară : a unei modestii 
reale și profunde, tonul 
unor relatări sobre și la-

siune, întîmplările poves- 
t la ora cînd 

o stare de 
trăiește de 
viață de 

înverșunat,

tite au implicat 
s-au petrecut 
spirit ce nu se 
două ori într-o 
om : un eroism ... ___ ,
o dăruire totală în servi
ciul cauzei, acea „prezență" 
într-atîta închinată cotidia
nului și concretului, încît 
se ridică la o înălțime pe 
care Aragon o numește nu
mai cu un aparent paradox 
„a imediatului transcen
dental" Să-ți riști în fie
care clipă viața cu grenada 
în mînă, sub ochii omnipre- 
zenți ai Gestapoului, să nu 
cunoști liniștea zilei și tih
na nopții transportînd ma
nifestele ce chemau la 
luptă sau explozibilul ce 
trebuia să arunce în aer 
trenurile cu naziști, să-i 
înfrunți pe călăi în came
rele de tortură sau în la
gărele .lor blestemate, de 
exterminare, iată o stare, 
care, retrăită la douăzeci și

cinci de ani distanță, putea 
invita cu ușurință la diva
gații păgubitoare, fie sub 
forma unor inutile literatu
rizări, ■ fie a unor teoreti
zări parazitare. Semnatarii 
mărturiilor adunate în car
te n-au căzut în trapele 
unor asemenea ispite. Fap
tele sînt istorisite — și am 
întrebuințat intenționat ter
menul : istorisite, pentru 
subtila relație a cuvîntulul 
cu Istoria — într-un stil de 
un nobil laconism, mergînd 
pînă la acel prag superior 
la care ar trebui să tindă 
reportajul modern : al pro
cesului verbal, atît. de in
diferent față de înfloritura 
barocă, încît devine prin 
sinceritate, concretețe, a- 
dresă directă, racordare Ia 
esențial, o lectură pasio
nantă cum numai înalta 
literatură și autentica artă 
reușesc să comunice.

Este calitatea majoră * 
cărții semnalate : nu poate 
fi lăsată din mînă. Și dacă 
apare la sfîrșitul lecturii 
sentimentul unui regret, 
este că volumul are file 
prea puține, iar ediția tipă
rită, prea puține exem
plare. Asta mai ales cînd 
ne gîndim la atîția cititori 
tineri care ar trebui să ci
tească. emoționați, cartea.

Editura politică, ale că
rei merite se cuvine a fi 
subliniate cu prilejul pre
zentei apariții, ar putea 
medita la necesitatea unor 
alte tipărituri asemănă
toare.

Ne gîndim, în primul 
rînd, la o carte închinată 
luptelor date de fiii po
porului român înrolați în 
brigăzile internaționale din 
Spania Asemenea pagini 
sînt cărămizi de preț ce se 
cuvine să le adunăm cu 
grijă și scumpătate. fiind- 

. că vor face într-o zi parte 
din mărețul edificiu ee se 
va chema Istoria Partidu
lui Comunist Român.

et 
fi- 
nu 
culor noilor programe și pl 

învățămînt, sarcinilor din ce în 
mai complexe pe care le pune în 
fața noastră dezvoltarea socială și 
culturală vertiginoasă a țării 7

cinema

Programul I

loan ADAM

Pe ciad ospitalitatea0 scrisoare pe adresa

primit

că ar- 
vedea

rafinați" și „Cinematograf 
pentru marele public". Și 
asta ar fi trist, neavenit, în 
contradicție cu menirea ci
nematografului.

20 ; (sala Studio) : O 
bani — 10,30, Cine ești
,de Comedie : Nlcnlc

„Lucia Sturdza Bu-

revistei „familia"

II

Pentru public sau 
pentru „super-esteții

hiper-rafinați" ?
Nemulțumit de cronicile 

unor redactori ai rubrici
lor de film de la diverse 
ziare și reviste, criticul 
Virgil Ardeleanu îi acuză în 
articolul „Ancheta" publi
cat în „Tribuna" din 9 oc
tombrie, că falsifică răs
punsurile „elocvente șl 
poate surprinzătoare" ale 
participanților la diverse 
anchete pe teme cinemato
grafice. Săgețile ironiei sale 
îi vizează pe acei meșteri 
nepri.-epuți, care înlocuiesc 
relatarea nudă cu făcătura 
nedibace, cu „rafistolarea 
(cum zice domnia-sa) ma
terialului".

Comentînd rezultatele 
anchetei „La ce filme 
vă relaxați și de ce 
tocmai la ele ?“, din numă
rul 9 al revistei „Cinema", 
autorul articolului pledea
ză pentru sinceritate și har, 
pentru renunțarea la „pre
ambul și glazură", pentru 
intrarea lucrurilor pe un 
făgaș cit mai firesc. Ana
liza răspunsurilor cinefili
lor îl duce la constatarea 
unei diversități de gusturi 
în cadrul publicului (idee 
care nu e neapărat atît de 
nouă 1), diferențiere dato
rată gradului de cultură, 
cunoștințelor artistice, fa
miliarizării și practicii de 
studiu ale indivizilor. Pînă 
aici, nu putem să nu fim 
de acord cu opiniile criti
cului clujan. Dar, în conti
nuare, ne surprinde afir
mația potrivit căreia „fil
mul de mare și de rafinată 
artă se adresează prin for
ța împrejurărilor unui pu
blic restrîns". Fiind de a- 
cord cu autorul că „publi
cul cinematografelor e 
marele public", cu opinia 
ca că ar fi „un non-sens

să-l ignori", nu putem îm
părtăși soluțiile pe care le 
propune pentru ca marele 
public să nu fie ignorat. 
Cînd autorul conchide su
perior și sentențios : „Fi
resc este să i se dea fie
căruia ceea ce așteaptă" nu 
putem să nu corelăm afir
mația cu cea amintită deja, 
care decretează dreptul la 
înțelegerea unor filme mari 
de artă pentru un restrîns 
public de rafinați, întrucît 
„arta, oricum, are grade" și 
„cu atît mai mult publi
cul". Concluziile categori
ce și condescendente au. 
ni se pare, darul de a da 
apă la moara celor care, 
ani și ani de zile, au pre
firat printr-o sită a calită
ții rară, filme de duzină, 
de un gust îndoielnic, pro
babil în numele acelorași 
criterii. Tocmai din cauza 
unor astfel de 
biectiviste și 
ne-au năpădit 
Parișii, pseudo 
Cartaginile, 
care încețoșează ideea 
artă, atentează la rigorile 
judecății de valoare. De 
altfel, doar numai cu cîțiva 
centimetri mai sus. în a- 
celași număr al săptămîna- 
lului, criticul de artă D. I, 
Suchianu susține pertinent 
și judicios că misiunea 
cronicarului de film este 
„de a deprinde pe spectator 
cu meseria de spectator, de 
a omogeniza judecățile pu
blicului, de a face să în
ceteze anarhia de păreri". 
Marele public nu poate fi 
confundat cu spectatorul 
fără gust. Față de marele 
public sîntem datori, cum 
am afirmat în atîtea rîn- 
duri, să aducem filme 
bune și educative, Iridife-

atitudini o- 
resemnate 

Elenele 
mongolii 

comisarii
Și 
și
X 

de

rent de genul lor, să îm
piedicăm avalanșa de pe
licule nerealizate artistic. 
Fiindcă, altfel trebuie să 
ne așteptăm să vedem 
firme cam așa : „Cinema
tograf de buzunar pentru

Acum patru ani, elabo- 
rînd un articol intitulat 
„O mărturie despre Cara- 
giale în revista „Cele trei 
Crișuri", l-am trimis redac
ției revistei „Familia" cu. 
rugămintea ca — în cazul 
că va fi apreciat — să fie 
publicat. Ceream și un răs
puns. După ce s-a scurs 
un an, văzînd că răspunsul 
întîrzie, m-am adresat din 
nou revistei. Intervenția 
mea n-a avut nici un ecou. 
Abia după trei ani, adică 
în anul trecut, am primit 
rîndurile ce urmează sem
nate de secretarul general 
de redacție: „Vă comuni
căm că articolul dv. se a- 
flă în portofoliu] nostru 
redacțional. Spațiul res- 
trîns nu ne-a permis însă 
pînă acum publicarea lui. 
Nu vă putem comunica, 
din păcate, cînd va apare". 
De atunci a trecut încă un 
an fără nici un semn 
curajator din partea 
dacției. De aceea, acum 
teva luni, deci după 4 
de așteptare, m-am adresat 
redactorului șef al revistei, 
punîndu-1 în cunoștință de 
cauză și solicitîndu-i să dis
pună ca redacția să-mi co
munice dacă articolul meu 
va mal apare sau nu. Nici

în- ' 
re
n
ani

după aceasta n-am 
un răspuns ferm.

Acum sînt convins 
ticolul nu va mai ___
lumina tiparului. Nu dis
cut calitatea lui Dar măr
turisesc că sînt decepționat 
de cele întîmplate, mai 
ales că într-un mod asemă
nător au procedat cu mine 
și redacțiile revistelor 
„Astra" și „Ramuri". Mă 
întreb : redacțiile reviste
lor nu sînt obligate să răs
pundă eventualilor colabo
ratori ? Sînt profesor. Sîn- 
tem îndemnați să depunem 
o activitate de cercetare și

« Corabia nebunilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
9.15 ; 12,30 ; 16,30 ; 20,15,
• Lupii albi : REPUBLICA — 8,15 ; 
10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
O paria : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Stelele din Eger (ambele serii) !
VICTORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Bărbați tn deplasare : LUMINA
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
• Soarele vagabonzilor î DOINA
— 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
DACIA — 8,15—20,45 în continuare. 
© Femeia și sportul ; Este nece
sară mișcarea la copii 7 Minibas- 
chet ; Culturism ; Lupta la semi
cerc ; Coroana prințesei ; Cei 7 
supramagnifici ; Gavdeamus : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 La Nord prin Nord-Vest : FE
ROVIAR — 9 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15, 
EXCELSIOR — 10,15 ; 13,30 ; 17 ;
20.30, MELODIA — 8,30 : 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
© Angelica și sultanul : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30.
e Angelica șl sultanul șl Neîm- 
blînzita Angelica : AURORA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Memento : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.

• Sherlock Holmes : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.
o Căsătorie din Interes : BUZEȘTI
— 20,30.
• Omul care valora miliarde : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30. 
0 Prințul negru : UNIREA — 
15,30 ; 18.
• Bun pentru serviciul auxiliar i 
UNIREA — 20,15.
• Omul momentului : LIRA
15,30 ; 18 ; 20,15, FLOREASCA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,L..
• O chestiune de onoare : PRO
GRESUL — 15,30 : 18.
• Post-sezon : PROGRESUL — 
20,15.
• Nelmblînzlta Angelica : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Dragoste la Las Vegas : FEREN
TARI — 15,30 ” ---- -----------
— 16 ; 18.
• Călugărița
CA — 20.
• Noaptea generalilor : GIULEȘT1 
— 15,30 ; 19, VIITORUL — 15,30 ; 19.
• Expresul colonelului von Ryan : 
COTROCENI - 15,30 ; 18.
• Omul cu ordin de repartiție : 
COTROCENI — 20,30.
• Comisarul X șl banda „Trei
clini verzi" : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15. ,
• Un glonte pentru general : VOL
GA — 9—15.45 în continuare ;
20.30,
• Omul, orgoliul, vendeta : 
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 :
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
• Vîrsta ingrată: MOȘILOR 
15,30 ; 18.
• Iluzii : MOȘILOR — 20,30.
• Adio, Gringo : POPULAR
15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,15.
• Micii luptători : popular 

20,30.

; 18 ; 20,15, MUNCA
?! comisarul : MUN-

18,15 ;
GLO- 
18.15 ; 
13.30 ;

© Opera Română : Coppella' — 11, 
Madame Butterfly — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Alizuna — 
10,30 ; (Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași) : Viața Iul Galilei — - ■ ' - - ■
femeie cu 
tu 7 — 20.
© Teatrul
— 20.
• Teatrul _____ ___
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Teatrul Național din 
Iași — Stan Pățitul — 10 ; Can
dida — 15 ; Viteazul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Comedie 
pe întuneric — 10,30, Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Don Quijote — 10. La 
ciorba de potroace — 15,30. O casă 
onorabilă - 19,30 : (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 10.30 ; 
Matineu literar „Adela" — 16. Ano
nimul — 20.
s Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 10, Maria 1714 — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuțl — 10, Nota zero 
la purtare — 17,30.

o Teatrul Giuleștl : Comedia zo
rilor — 10 și 19.30
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Manevrele — 10 
și 19,30.
© Teatrul Evreiesc de Stat : Des
pre dragoste, despre viață — 11, 
Transfuzia — 20
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 11, Cabaretissimo — 19.30 
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 11.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(sala Victoria) : Femei, femet, fe
mei — 19,30.
© Ansamblul Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Baladă omului — 20.

unii dintre noi încercăm să 
aducem o contribuție pe 
măsura forțelor de care dis
punem în această direcție. 
Dar dacă numele nu ne sînt 
cunoscute, trebuie să 
ne bucurăm doar de re
zerva și de neîncrederea 
redacțiilor cărora ne a- 
dresăm ?

Leonida CIAHNO 
profesor, Tg. Mureș

Nota redacției : Desigur, 
în cazul de față nu ne pu
tem pronunța asupra cali
tății articolului profesoru
lui L. Ciahno, și nici asu
pra oportunității publicării 
sale, revista „Familia" 
fiind cea în măsură să 
aprecieze acest lucru. 
Credem însă că în împre
jurarea relatată s-ar fi 
impus ca revista să acorde 
atenția cuvenită corespon
dentului său — conform 
cerințelor muncii redacțio
nale — un răspuns conclu
dent, 
fiind 
chiar 
tiv.

judicios «argumentat, 
oricînd preferabil — 
dacă el ar fi nega-

Viațu studențeasca
si Avii

„Viața studen- 
„inaugurat" cu

Revista 
țească" a 
un an în urmă o pagină 
utilă intitulată „Preuni- 
verșitaria". în cadrul ei 
se desfășoară Un dia
log fecund între citito- 
rii-elevi și redacția care 
și-a asigurat colaborarea 
unor prestigioase condeie 
pe deplin cunoscătoare ale

//

cerințelor și problemelor 
mediului studențesc. Scopul 
mărturisit al paginii este 
introducerea și familiari
zarea elevilor cu un uni
vers nou. Preocuparea re
vistei de a contribui hotă- 
rîtor la inițierea și pregă
tirea viitorilor absolvenți 
pentru concursul de admi
tere tn facultăți se concre-

tizează în articole și inter
viuri care ajută orientării 
de specialitate în alegerea 
facultății, în consultări și 
îndrumări ale profesorilor 
universitari, informații a- 
supra reglementărilor și 
măsurilor ce se vor adopta 
în legătură cu admiterea 
în învățămîntul superior, 
în pagină apar cu regula
ritate articole și comentarii 
asupra unor subiecte care

îi preocupă pe elevi, pro
bleme și teme pentru exa
mene. Inițiativa de a se 
organiza cu ajutorul facul
tăților, în „Preuniversita- 
ria" un inedit și original 
„examen de admitere-son- 
daj prin corespondență", 
impune aprecieri din par
tea celor interesați. Con
semnăm, de aceea, aceas
tă utilă inițiativă publi
cistică.

unor noi

După un an și trei luni, 
Spațiul mioritic a fost al 
doilea spectacol experimen
tal audio-scenlc prezentat 
publicului și ascultătorilor 
de către Radio Cluj in se
ria emisiunilor „Acusticon 
studio" Experimentul a 
fost transmis, din păcate, 
numai pe lungimile de un
dă de 261 și 330 și urmărit 
pe viu doar de aproximativ 
250 spectatori, ceea ce, du
pă părerea noastră, nu jus
tifică risipa de forțe artis
tice și de bani. Și, mai a- 
les, nu acoperă interesul 
publicului pentru aseme
nea spectacole.

Scenariul — loan Chin- 
driș — și regia — Victor 
Tudor Popa — Spațiului 
mioritic au urmărit să defi
nească prin creații ale u- 
nor scriitori, compozitori, 
coregrafi valențele de ex
presie modernă din arta 
populară românească. Crea
țiile originale — „Blestem" 
și „Doină", din fonoteca de 
aur, cîntate de Maria Tă- 
nase. expoziția de icoa
ne pe lemn și sticlă — 
poeziile și liedurile pe 
versuri de Blaga, Sor 
nata lui Vasile Herman,

piesa Necunoscuta de Va
sile Rebreanu și baletul rit
mic pe motive populare al 
Evel Maksay au configurat 
programul acestei emisiuni 
deosebit de interesante. Se 
cete menționată contribuția 
adusă in emisiune de artista 
emerită Maria Cupcea, de 
actorii Melania Ursu, Olim
pia Arghir și Marin D. Au
relian.

Spectacolul muzical au- 
dio-scenic „Spațiul miori
tic" certifică apariția, unui 
nou gen de spectacol. Ge
nul nu reclamă trupă pro
prie, dar impune preocupări 
și profil proprii, o ritmici
tate rezonabilă, spectatori 
și auditori cit mai mulți.

tn forma de astăzi, ca 
manifestare periodică, el nu 
este un act artistic „renta
bil". Dar dacă, după pre
mieră, „Acusticonul" ar fi 
prezentat miilor de stu- 
denți clujeni, de spectatori 
intr-o sală mai spațioasă ? 
Dar dacă ar fi transmis pe 
unde radiofonice republica
ne ? Dar dacă ar fi preluat 
de televiziune ? Sînt su
gestii la care cred că ar fi 
util să se mediteze.

Ion ARCAȘ

8.30 — Deschiderea emisiunii. — 
Pentru școlari o La șase pași de 
o excursie — emisiune concurs. 
Participă echipele reprezentative 
ale școlilor din județele Timiș și 
Vîlcea precum șl din Dîmbovița 
și Neamț (etapa a IlI-a) ; o Șah, 
marelui maestru ! Partidă de șah 
prin televiziune susținută de Flo
rin Gheorghiu o Film seria) : Fiul 
mării. 10,30 — Ora satului, e Ur
gențe pe agenda lucrărilor agri
cole — ediție specială ; e Cum 
ați răspuns încrederii 7. Anchetă 
realizată la cooperativa agricolă 
din comuna Vulcan, județul Bra
șov (II) ; © P.evenim la vechi a-
drese. Pe urmele materialelor di
fuzate. ® Muzică populară o 
11,35 — Concert simfonic. Or
chestra simfonică a Filarmo
nicii din Boston. Dirijor Char
les Munch 12,00 — De strajă
patriei. în întîmpinarea Zilei For
țelor noastre Armate, «. Itinerar 
eroic (evocarea unor momente din 
lupta armatelor române pentru 
eliberarea patriei). © Inspectorul 
de zbor. © Curier ostășesc. 12,30 — 
închiderea emisiunii de dimineață. 
16,00 — Campionatul mondial de 
patinaj artistic. (înregistrare de la 
Colorado Springs). 16,55 — Gau- 
deamus. Film documentar reali
zat de studioul Al. Sahia cu pri
lejul semicentenarului Clubului 
„Universitatea Cluj". 17,15 — Maio
rul Vifor (IV) film serial, pro
ducție a studiourilor sovietice. 
18,00 — Realitatea ilustrată — 
magazin duminical. 19,00 — Pe-o 
gură de ral. Montaj de cîntece șl 
dansuri populare. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 20,00 — Film cu 
trei stele : „Călărețul singu
ratic". 21,40 — Reportaj : „Ca atîția 
alții". 22,00 — Telejurnalul de 
noapte. 22,15 — Turneu muzical 
cu Gică Petrescu. 22,45 — Varietăți 
pe peliculă. 22,55 — Telesport. 
23,15 — închiderea emisiunii.
Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Seară de teatru : „Fii cu
minte Cristofor" de Aurel Ba- 
ranga. Interpretează un colectiv 
al Teatrului „L. S. Bulandra". 
22,00 — Medalion muzical 
George Georgescu.

focarele.de
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Adunarea festivă 
cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a Editurii Politice

Sîmbătă la amiază, în sala de mar
mură a Casei Scînteii a avut loc a- 
dunarea festivă consacrată împli
nirii a 25 de ani de la înființarea 
Editurii Politice.

Au luat parte Ilie Rădulescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, redactor-șef al revistei 
„Lupta de clasă", Alexandru Ionescu, 
redactor-șef al ziarului „Scînteia", 
Ion Popescu-Puțuri, directorul In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
Ion Cumpănașu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, redactori șefi ai unor 
ziare și reviste centrale, personali
tăți științifice și culturale, lucrători 
și colaboratori ai Editurii Politice și 
al altor edituri.

Prof, dr ing. Valter Roman, direc
torul Editurii Politice, a vorbit des
pre activitatea editurii în cei 25 de 
ani de la înființare și rolul său în 
frontul activității ideologice din țara 
noastră. Vorbitorul a subliniat că în 
această perioadă, Editura Politică a 
editat și difuzat numeroase lucrări 
și documente, militînd pentru popu
larizarea și înfăptuirea politicii par
tidului nostru de construire a socia

lismului, a contribuit la cunoașterea 
politicii internaționaliste a Parti
dului Comunist Român, la răspîndi- 
rea cărții politice în masele largi și 
popularizarea operelor clasicilor 
marxism-leninismului în țara noas
tră. El a evidențiat, în continuare, 
direcțiile de activitate , pe viitor a 
Editurii Politice, în lumina impor
tantelor sarcini trasate de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

In cadrul adunării festive au mai 
luat cuvîntul lucrători și foști lucră
tori ai Editurii Politice, reprezentanți 
ai unor edituri din Capitală.

în încheiere, participanții la adu
narea festivă au adresat, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului N1COLAE CEAUȘESCU, în 
care colectivul de lucrători ai Edi
turii Politice își exprimă recunoștin
ța față de conducerea partidului pen
tru sprijinul și îndrumarea perma
nent acordate și se angajează să mi
liteze cu fermitate și în viitor pen
tru aducerea la îndeplinire a sarci
nilor ce le revin în domeniul activi
tății ideologice stabilite de Congre
sul al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

Ședința de constituire 
a Consiliului Sanitar 

Superior
Sîmbătă dimineața, la Ministerul 

Sănătății a avut loc ședința de con
stituire a Consiliului Sanitar Supe
rior.

Președinte al Consiliului a fost nu
mit Dan Enăchescu, ministrul sănă
tății ; vicepreședinți : acad. Theodor 
Burghele,. rectorul Institutului de me
dicină și farmacie — București, prof. 
Mihai Duca, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie — Iași, prof. 
Pius Brînzeu, rectorul Institutului de 
medicină Timișoara, prof. Paul Doc- 
zy, profesor la Institutul de medicină 
și farmacie — Tg. Mureș j se
cretar general Virginia Russ, se
cretar general în Ministerul Sănă
tății. Din consiliu fac parte persona

lități ale științei șl învățămîntului 
medical, cadre medicale cu bogată și 
înaltă calificare din instituțiile sani
tare, precum și delegați ai unor in
stituții și organizații centrale, direct 
interesate în problemele ocrotirii să
nătății.

Consiliul Sanitar Superior va func
ționa pe lîngă Ministerul Sănătății 
și are ca sarcină de a analiza și 
dezbate periodic problemele gene
rale ale ocrotirii sănătății și de a 
elabora și propune măsuri cu privire 
la direcțiile de dezvoltare ale acti
vității medicale în Republica Socia
listă România.

(Agerpres)

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin în sudul țării. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul nord-estio. La ora 14 
temperatura aerului oscila între 
9 grade la Avrămeni și 21 grade la 
Moldova Veche. în Transilvania și 
Moldova ceața a persistat. în Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
în general slab. Temperatura maxi
mă a atins 21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 octombrie. în țară : Vre
mea se menține în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult senin 
Vor cădea ploi slabe, izolate. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară, spre sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între zero șl 10 grade,‘ mai' coborîte 
în depresiuni, iar maximele între 14 
și 22 grade. Ceață și brumă locală, 
în București: Vremea se menține în 
general frumoasă. Cerul va fi varia
bil, mai mult senin. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere 
spre sfîrșitul intervalului.

întoarcerea tovarășului

Gheorghe Rădulescu de la Moscova
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind de la Moscova, tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România în Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
a participat la lucrările celei de-a 
43-a ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Pavel Ștefan, Mihai Bălănes- 
cu, Florea Dumitrescu, miniștri, Va- 
sile Malinschi, guvernatorul Băncii 
Naționale, și alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, pe aero

portul Seremetievo, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a fost salutat de M. 
Leseciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., reprezen
tantul permanent al Uniunii Sovieti
ce în Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, de funcționari superiori ai 
C.A E.R.

Au fost prezenți Ion Ciubotaru, 
ministru consilier al ambasadei ro
mâne la Moscova, și membri ai am
basadei. (Agerpres)

Cronica zilei
Academicianul Eugen Macovschi, 

directorul Institutului de biochimie 
al Academiei, a plecat sîmbătă în 
Uniunea Sovietică, pentru a partici
pa la cel de-al doilea Congres unio
nal de biochimie, ce va avea loc la 
Tașkent.

★
Sîmbătă s-au încheiat în Capitală 

manifestările științifice consacrate 
tehnicilor nucleare, organizate, în ca
drul expoziției „Atomii în acțiune", 
de Comitetul pentru energia nuclea
ră al țării noastre! în colaborare cu 
Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A.

Manifestările au cuprins un ciclu 
de simpozioane în probleme privind 
utilizarea metodelor cu izotopi radio
activi în cercetările științifice, radio- 
protecție și dozimetrie, tehnologia 
materialelor pentru reactori și apli
cații industriale ale izotopilor radio
activi. Cu acest prilej, oameni de 
știință și specialiști din centre de 
cercetări din România și S.U.A. au 
dezbătut probleme de o deosebită 
actualitate din aceste domenii, care 
au constituit un schimb valoros de 
idei și opinii. Simpozioanele au con
tribuit în același timp la o mai bună 
cunoaștere a realizărilor științifice 
din ambele țări, la întărirea colabo
rării dintre oamenii de știință ro
mâni și americani în interesul lărgirii 
și promovării aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare.

Manifestări similare privind utili
zările energiei nucleare în diverse

Din partea familiei 
tovarășului

3»

Alexandru Moghioroș
Transmitem pe această cale mul

țumirile și recunoștința noastră pro
fundă instituțiilor și organizațiilor 
obștești, tuturor persoanelor din țară 
și de peste hotare care ne-au ex
primat condoleanțe pentru pierderea 
dureroasă pe care am suferit-o prin 
încetarea din viață a iubitului nos
tru soț și părinte.

domenii vor avea Ioc îfi zilele ur
mătoare în orașele Cluj și Iași.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala delegația ’Comitetului suedez 
pentru promovarea comerțului cu 
România, condusă de dl. Ake Vre- 
them, președintele acestui comitet, 
care, Ia invitația Camerei de Co
merț a făcut o vizită în țara noastră.

★
Sîmbătă după-amiază s-au înche

iat în Capitală lucrările primului 
Congres național de obstretică și 
ginecologie, organizat de Uniunea 
Societăților de Științe Medicale.

★
Sîmbătă a avut loc la Casa de cul

tură a sindicatelor din Galați o șe
dință festivă prilejuită de împlinirea 
unui deceniu de la înființarea Insti
tutului pedagogic de 3 ani din a- 
ceastă localitate. Au luat parte Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, George Chi- 
rița, primarul municipiului, cadre 
didactice din Galați și alte centre 
universitare din țară. studenți

☆
Sîmbătă la Vatra Dornei a avut 

loo inaugurarea Teatrului popular 
din localitate, eveniment important 
în viața spirituală a orașului. La fes
tivitatea care a avut loc cu acest 
prilej au luat parte reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai organelor locale de par
tid și de stat, un numeros public.

Colectivul tînărului teatru popu
lar, care are un bogat repertoriu, a 
prezentat spectacolul „Sfîntul Mitică 
Blajinu".

In aceeași zi, în holul Casei oră
șenești de cultură a fost deschisă ex
poziția „15 ani de teatru la Vatra 
Dornei", perioadă în care talentul 
artiștilor amatori de aci s-a remar
cat pe diverse scene județene și re
publicane.

☆
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii de stat din Cluj a prezentat sîm
bătă seara, în cadrul festivalului 
„Toamna muzicală clujeană", un 
concert care a cuprins suita „Hanul 
Dulcineea" de Mihail Jora, Concer
tul pentru pian și orchestră în Re 
major de Mozart și simfonia „Man
fred" de Ceaikovski. A dirijat loan 
Baciu. Concertul, la care și-a dat 
concursul Peter Lang (Austria), s-a 
bucurat de succes.

(Agerpres)

La Combinatul 
petrochimic Pitești 

a început fabricația 
polietilenei

Colectivul Combinatului pe
trochimic Pitești, alăturîndu-și 
eforturile celor ale întregului 
nostru popor, a reușit să pună 
în funcțiune linia de separare 
a aromatelor din cadrul com
plexului de piroliză cu o capa
citate totală de producție de 
46 000 tone pe an, și prima li
nie din fabrica de polietilenă 
cu o capacitate anuală de 
15 000 tone, obținîndu-se produ
se de calitate corespunzătoare.

Astfel, în momentul de față, 
alături de fabrica de acriloni- 
tril, complexul de piroliză pro
duce cu toate instalațiile teh
nologice, iar în fabrica de po
lietilenă s-au produs primele 
șarje de produs finit. Cu acest 
orilej. colectivul combinatului 
a adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, 
crintre al'ele. se spune :

Prin această realizare, colec
tivul nostru răspunde grijii deo
sebite pe care partidul și statul 
o acordă dezvoltării industriei 
chimice și petrochimice argeșe- 
ne, contribuind la satisfacerea 
nevoilor economiei naționale cu 
o gamă tot mai variată de pro
duse chimice.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că, în continuare, 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru atingerea, intr-un timp 
cit mai scurt, a indicatorilor 
tehnico-economici ai instalațiilor 
tehnologice puse în funcțiune, 
în scopul integrării armonioase 
a întreprinderii noastre în cir
cuitul economiei naționale.

IMATERIALE 
DE CONSTRUCȚII

Produsele Fabricii de cără
mizi din Roman se caracteri
zează prin însușiri superioa
re, ce permit constructorilor 
să execute lucrări de bună 
calitate. Cărămizile-placaj, 
spre exemplu, se fabrică 
din argilă șamotoasă, într-o 
gamă variată — neglazurate 
precum și glazurate, în orice 
nuanță uni sau degradd. Fa
brica livrează prompt, pe 
bază de comandă fermă, ori
ce cantități de cărămizi-pla- 
caj, la prețul de 1 060 lei mia 
de bucăți sau 46,64 lei/mp 
franco vagon.

A patra tragere 
a loteriei expoziției

Duminică 19 octombrie, orele 12,30 
are loc în sala de marmură a pavi
lionului central cea de-a patra tra
gere a loteriei expoziției „România 
1969". Participă toate biletele intro
duse în urnele speciale în perioada 
5—18 octombrie inclusiv. Ca și la 
tragerile anterioare, și de această 
dată se oferă premii de mare va
loare, între care : un autoturism 
„Dacia 1100", televizoare, frigidere, 
magnetofoane, aparate de radio și 
aparate foto etc. (Agerpres)

SPORT

Dinamo București
CRAIOVA 2—1

70) pentru bucu-

REZULTATE TEHNICE
o DINAMO BUCUREȘTI — UNIVERSITATEA 

(0—1). Au marcat : Dinu (min 53) și Lucescu (min 
reșteni ; Oblemenco (min 9) pentru craioveni

0 RAPID — STEAUA 3—3 (2—1). Au marcat : Angelescu (min 30 
și 57), Neagu (min 32) pentru Rapid | Dumitriu III (min 40), Negrea 
(min 55), Tătaru II (min 62)

O POLITEHNICA IAȘI — STEAGUL ROȘU 3—0 (2—0) Au marcat : 
Moldoveanu (min 10 și 40), Simionaș (min 49).

O JIUL PETROȘANI — A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (1—0). Au marcat : 
Naidin (min 13), I. Constantin (min 58 și 79).

o F.C. ARGEȘ — FARUL 4-1 (0—0). Au marcat : Radu (min 49), 
Jercan (min 58), Prepurgel (min 62) și Roșu (min 79) pentru piteșteni t 
Sasu ;min. 70) pentru constănțeni.

O CRIȘUL ORADEA — DINAMO BACAU 0—4 (0—1). Au marcat : 
Ene D. (min 14), Dembrovschi (min 50 și 69) Rugiubei (min 60).

0 U.T. ARAD — PETROLUL 1—1 (1—0). Au marcat : Lereter (min 
32) pentru U.T.A. ; Dincuță (min 50) pentru Petr.olul.

O UNIVERSITATEA CLUJ — C.F.R. CLUJ 0—0.

ETAPA VIITOARE (20 octombrie)
F. C Argeș — C.F.R. Cluj, Steagul roșu — Steaua, Dinamo Bacău — 

A.S.A. Tg. Mureș, Farul — Dinamo București, Petrolul — Politehnica, 
Rapid — Jiul, Universitatea Cluj — Crișul, Universitatea Craiova — 
U.T.A.

car la a ataca ; s-a jucat, cum se spu
ne, la o singură poartă. Bucureștenii 
n-au marcat decît două goluri (cel 
de-al doilea de o frumusețe aparte). 
Deși singur, în fața unor permanente 
asalturi și șuturi puternice, portarul 
Oprea a salvat (incredibil !) mai 
multe goluri. Este greu să precizăm 
dacă urmare inspirației, întîmplării, 
norocului sau, totuși, excelentei sale 
forme Oprea a putut evita, de pildă, 
golurile ce păreau iminente la șutu
rile lui Ghergheli (min. 35 - de la ■ Și Petreanu 
2 m), Dumitrache (min. 81 și 82 — de 
asemenea, de la foarte mică distanță), 
în tot acest timp, fotbaliștii craio- 
veni îndurau cu atît mai mult soarta, 
regretele lor erau cu atît mai mari cu 
cît la cealaltă poartă, cam în toată 
repriza secundă, Coman se mișca 
greu, acuzînd dureri serioase la 
picior, ca urmare a unei vechi 
rupturi musculare, ce recidivează 
din cînd în cînd. Și ieri, antrenorul 
dinamoviștilor s-a văzut nevoit să-l 
mențină în teren pe Coman pentru 
că un alt portar... nu mai are.

Ion DUMITRIU

O „pereche* — Suciu—Neagu — care s-a remarcat în 
meciul Steaua — Rapid

mod deosebit în 
Foto : Gh. Vințilă

Derbiul etapei
respectat

doar de public
Prin natura pozițiilor ocupate în 

clasament, dar și prin prezența pe te
ren a cinci titulari ai naționalei, me- 
ciul de ieri dintre Dinamo București 
și Universitatea Craiova a fost con
siderat derbiul etapei și respectat 
ca atare de un numeros public (bucu- 
reșteni și... craioveni). Din capul lo
cului, este însă necesară o mențiune: 
respectul i-a fost acordat doar de pu
blic, jucătorii, în special în prima 
repriză, neacordîndu-i considerația 
cuvenită. Curios (sau semnificativ ?) 
este faptul că în partea incriminată 
a meciului, tocmai dinamoviștii — ce 
aveau apoi să cîștige întrutotul meri
tat — s-au complăcut în a juca un 
fotbal dezordonat și dezorientat, cei 
„cinci mari" făcînd Corp comun cu 
întregul efectiv. Ca să răspectăm în 
întregime adevărul, vom adăuga că 
tocmai ei — Dumitrache, Lucescu,

Nunweiller VI, Dinu, Deleanu — au 
imprimat, că să zicem așa, dacă nu 
tempo-ul de vals lent din anumite 
perioade ale meciului, în mod sigur 
nervozitatea și de aci pripeala și im
precizia șuturilor la poartă. Scuze 
pentru acest nefiresc joc al unei e- 
chipe ca Dinamo nu pot exista decît 
în măsura în care adversarii ar fi 
fost net mai buni. Or. craiovenii — 
veniți la București cu evidentă și fi
rească dorință de a-și vinde scump 
pielea — nu s-au arătat totuși într-o 
formă ieșită din comun. După ce au 
marcat golul, la o greșeală de neier
tat a apărării dinamoviste, fotbaliștii 
Doljului au cam tras de timp, în 
mod mai mult sau mai puțin regula
mentar E adevărat, în cîteva rînduri, 
porniți pe contraatac, ei s-au aflat 
foarte aproape de a mai înscrie, pen
tru 'că apărarea echipei bucureștene 
— indiscutabil compartimentul ei 
cel mai deficitar — părea, alcătuită 
din niște „jaloane fixe" printre care 
la antrenamente orice înaintaș Doa- 
te trece în voie...

Raportul firesc de forțe a apărut 
de-abia după pauză ; dinamoviștii, ur
mare sfaturilor antrenorului sau răs- 
punzînd propriei conștiințe, au luat, 
sigur și continuu comanda „ostilități
lor". Adversarii s-au văzut sufocați 
și în imposibilitate de a se gîndi mă-

Un meci frumos 
pe stadionul 
„Republicii"

Pe stadionul „Republicii" am fost 
martorii unui spectacol reușit și an
trenant, pe care ni l-au oferit Rapid 
și Steaua. De fapt, prima jumătate 
de oră a partidei nu anunța nimic 
deosebit, amîndouă formațiile făcînd 
economie de efort și de... inspirație.

Rapid părea o echipă dezarticula
tă, liniile sale, și uneori chiar jucă
torii, acționînd.. autonom. Și cam 
fără vlagă Steaua — cu aripi de 
improvizație — juca, totuși, ceva mai 
în forță, impulsionată în special de 
Tătaru II și Ștefănescu. în minutele 
15, 16 și 22, Voinea, Tătaru II și 
Manea ratează deschiderea scorului 
Opt minute mai tîrziu se produce 
însă o dublă lovitură de teatru. Mai 
întîi Angelescu — care a jucat 
excelent întreaga partidă — are o 
acțiune individuală excepțională și

Toamnă belgiană 
1969

DE LA TRIMISUL NOSTRU TUDOR OLARU

Ignorînd cu dezinvol
tură obișnuitele ri
gori ale sezonului, 
Bruxelles te întîmpi- 
nă în acest sfîrșit 
de octombrie cu ce
rul albastru și un 
soare de primăvară, 
încă de la primul 
contact, orașul, care 
poartă cu eleganță pa
tina a 14 veacuri, te 
cucerește prin farme
cul și nota specifică pe 

H care i le imprimă 
îmbinarea îngustelor 
străzi medievale, mo
numentelor artei gotice 
și barocului, constituite 
în ansambluri arhitec
turale de o bine me
ritată faimă mondială, 
trepidația metropolei 
moderne, brăzdată de 
largi magistrale ce sînt 
punctate de siluetele 
clădirilor înalte.

Bruxelles sintetizea
ză pregnant trăsăturile 
specifice ale Belgiei, 
răscruce a drumurilor 
trecînd prin centrul 
Eu-opei, legată de 200 
linii aeriene de toate 
colțurile lumii, triunghi 
geografic, avînd una 
dintre cele mai mari 
densități demografice 
din lume, „concurată" 
de o impresionantă con
centrare a monumente
lor arhitectonice, opere
lor de artă și a între
prinderilor industriale, 
dintre care , multe cu 
un înalt nivel de teh
nicitate.

Popularul simbol al 
capitalei belgiene, ce
lebra statuetă din 
bronz Manneken-Pis, 
strălucitul monument 
gotic pe care-1 consti
tuie clădirea vechil 
primării, precum și La- 
Grande Place, unul din

fl tre cele mai impresio
nante ansambluri arhi
tecturale din lume, 
dreptunghiurile de dan
tele de marmură ale 
palatelor care au adă
postit sediile breslelor 
medievale — au găsit 
un original mod de 
coexistentă cu metro
pola modernă, al cărei 
simbol și replică a de
venit impresionanta 
construcție de oțel de 
o sută metri înălțime 
„Atomium".

Discuțiile purtate cu 
personalități ale vieții 
politice, economice și 
culturale, răsfoirea pre
sei relevă că opinia pu
blică belgiană — con
fruntată cu preocupări 
acute : realizarea unui 
dublu echilibru econo
mic și politic între cele 
două comunități lingvis
tice, modernizarea func
ționării instituțiilor șl 
lărgirea competenței 
organelor regionale, re
forma învățămîntului 
superior — manifestă 
totodată un susținut in
teres pentru aspectele 
variate ale dezvoltării 
cooperării internațio
nale.

In acest context, per
sonalități proeminente 
s-au făcut ecoul intere
sului și sentimentelor 
de satisfacție cu care 
opinia publică belgiană 
așteaptă apropiata vi
zită, la invitația guver
nului belgian, a pre

mierului Ion Gheorghe 
Maurer.

Impărtășindu-ne, ’ de 
la primele cuvinte, pu
ternica impresie pe 
care i-au lăsat-o mi
nunatele mînâstiri din 
nordul Moldovei, ca și 
realizările contempora
ne ale României, pe 
care le-a cunoscut cu 
prilejul călătoriei făcu
te în țara noastră în 
fruntea unei delegații 
parlamentare belgiene, 
d-1 Paul Struye, preșe
dintele Senatului bel
gian, a relevat că, după 
părerea d-sale; apro
piatele convorbiri din
tre premierii celor 
două țări vor oferi ca
drul pentru a scoate 
în evidentă aspirațiile 
comune ale Belgiei și 
României spre coope
rare internațională și 
pace bazată pe respec
tul drepturilor națio
nale, al independenței 
popoarelor, constituind 
un act cu valoare de 
exemplu privind ro
lul țărilor mici în pro
movarea principiilor 
coexistenței pașnice, 
La baza tendințelor de 
întărire a colaborării 
dintre Belgia și Româ
nia — aprecia interlo
cutorul nostru — se 
află tocmai faptul că, 
deși deosebite prin sis
temul social, sînt unite 
prin dorința comună de 
a -și aduce contribuția 
la cauza cooperării paș
nice, de a participa din 
plin la eforturile con
sacrate destinderii, în
seninării atmosferei in
ternaționale.

In această ordine de 
idei d-sa a subliniat 
răspunderea ce revine 
parlamentelor ambelor 
țări, exprimîndu-și spe
ranța de a putea găz
dui cît mai curînd la 
Bruxelles o delegație a 
Marii Adunări Națio
nale a cărei vizită va 
contribui la dezvoltarea 
relațiilor rodnice de 
colaborare dintre par
lamentarii celor două 
țări.

Un viu interes se 
manifestă aci față de 
extinderea relațiilor 
comerciale dintre Ro
mânia și Belgia care, 
după cum se știe, au 
cunoscut în ultimii ani 
o evoluție favorabilă : 
în 1968 volumul acestor 
schimburi a înregistrat 
o creștere de circă 
cinci ori față de 1956 
și de 10,5 ori față de 
anul 1960. Cu toate a- 
cestea, rezultatele obți
nute nu epuizează posi
bilitățile reale pe carele 
oferă potențialul econo
mic actual și viitor al 
celor două țări. Pri- 
mindu-ne cu multă a- 
mabilitate, dl. Henri 
Fayat, ministrul co
merțului exterior, în
tors de curînd dintr-o 
călătorie în România, 
a evocat cu căldură 
convorbirile avute cu 
președintele Consiliu
lui de Miniștri și cu 
ministrul român al co
merțului exterior, con
vorbiri pe care le-a

calificat ca fiind deo
sebit de utile și inte
resante. In privința 
perspectivelor de lăr
gire a relațiilor eco
nomice belgo-române, 
interlocutorul și-a ex
primat consensul deplin 
asupra necesității echi
librării balanței da 
import-export dintra 
cele două țări, accen- 
tuînd că partea belgia
nă este dispusă să asi
gure exportatorilor ro
mâni toate posibilitățila 
dc prospectare și lăr
gire a pieței de desfa
cere, să vină în întîm- 
pinarea propunerilor 
vizînd cooperarea în 
domeniul tehnic șl al 
producției, îndeosebi 
în domeniul industriei 
chimice, al industriei 
sticlei, ca și în alta 
domenii.

Evoluția favorabilă a 
relațiilor româno-bel- 
giene în domeniul cul
turii a fost pe larg 
evocată în cursul con
vorbirii noastre cu dl. 
Albert Parisis, minis
trul culturii franceze. 
Un ecou deosebit da 
favorabil în rîndul o- 
piniei publice belgiene 
— ne-a spus d-sa — a 
avut recent Săptămîna 
culturii române care a 
inclus manifestări va
riate, printre care o 
expoziție retrospectivă 
Țuculescu și un Festi
val al filmului româ
nesc. El și-a exprimat, 
de asemenea, satisfac
ția față de aprecierile 
elogioase la adresa 
spectacolelor prezenta
te, cu cîteva săptămîni 
în urmă la București, 
de Opera de Wallonie ; 
în 1970 va fi organizată 
aci Săptămîna culturii 
belgiene ; se poartă dis
cuții privind organiza
rea unui turneu al re
numitului ansamblu ds 
balet condus de Be- 
jart. Călătoria făcută în 
țara noastră în cursul 
verii, contactul cu va
lorile vechi și noi ale 
culturii și artei noas
tre l-au făcut pe d. Pa
risis să se declare un 
prieten sincer al Româ
niei, pătruns de caldă 
simpatie față de po
porul român, față de 
aspirațiile sale. Impăr- 
tășindu-ne dorința sa 
de a da impuls lărgirii 
relațiilor culturale ro- 
mâno-belgiene, d-sa 
și-a exprimat convin
gerea că în această pri
vință există multiple 
posibilități.

Interlocutorii noștri 
au fost unanimi în a-și 
exprima convingerea 
că vizita în Belgia a 
premierului român, 
schimburile de vederi 
ce le va prilejui vor 
contribui la strîngerea 
relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări 
în spiritul prieteniei lor 
tradiționale, încadrîn- 
du-se în eforturile lor 
comune pentru conso
lidarea păcii, pentru 
îmbunătățirea cooperă
rii internaționale în 
Europa și în lume.

Bruxelles, 18.

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
ale României

înscrie : 1—0 împotriva cursului în- 
tîlnirii. Steaua revine imedat în atac, 
dar la prima acțiune pierde mingea 
și Petreanu plus Neagu execută o 
șarjă pe cît de violentă, pe atît de 
rapidă, și 2—0. A fost un contraatac 
cum rar am văzut pe terenurile 
noastre I Din această clipă întreg 
aspectul meciului se schimbă, jocul 
devenind atractiv și de o bună va
loare tehnică.

Steaua, pe care toată lumea o vede 
învinsă, la capătul acestui minut 32, 
caută și găsește resurse pentru a 
salva situația. Dumitriu III înscrie, 
Voinea ratează egalarea pe care o 
realizează, însă, Negrea. Iarăși o 
situație rar întîlnită, care a amuzat 
întreg stadionul : Negrea a șutat pu
ternic de la 25 de metri, iar balonul 
i-a trecut lui Răducanu „printre 
ochi", cum se spune, portarul rapi- 
dist nefăcînd nici un gest de opo
ziție. Parcă era hipnotizat ! De alt
fel, Răducanu a fost foarte „sbur- 
dalnic" pe teren, pînă la acest gol, 
și era normal ca, pînă la urmă... s-o 
pățească.

Riposta rapidistă la golul lui Ne
grea a venit foarte repede : după 
numai două minute ia bonducerea cu 
3—2, prin Angelescu. Un nou efort al

și egalitatea esteformației Steaua „_____  __
restabilită, iarăși : Tătaru II, min. 62.

Exceptînd pe Răducanu (care n-a 
„acceptat" nici măcar schimbarea 
impusă de antrenorii săi, min. 65), 
ambele echipe merită aprecieri pozi
tive pentru contribuția la reușitul 
spectacol.

Valentin PAUNESCU

CLASAMENTUL
Dinamo Buc. 8 5 1 2 15— 9 11
F. C. Argeș 8 4 2 2 21—13 10
U.T.A. 8 4 2 2 13— 9 10
Univ. Craiova 8 4 2 2 12— 8 10
Jiul 8 5 0 3 11—10 10
Rapid 7 3 3 1 11— 6 9
Farul 8 4 1 3 10—14 9
Dinamo Bacău 8 3 2 3 13— 8 8
Univ. Cluj 8 2 4 2 9— 9 8
Steagul Roșu 8 4 0 4 10—14 8
Steaua 7 3 1 3 22—14 7
Petrolul 6 2 2 2 6— 6 6
C.F.R. Cluj 8 2 2 4 6—11 6
Crișul 8 2 1 5 9—18 5
Politehnica Iași 8 1 ? 5 5— 9 4
A.S.A. Tg. M. 8 1 1 6 5—20 3

BUDAPESTA — Colonelul Emi- 
lian Bîrlea, atașat militar și aero al 
României la Budapesta, a oferit vi
neri seara o gală de filme. Au par
ticipat generali și ofițeri superiori ai 
Armatei Populare Ungare, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ziariști.

HANOI. — Atașatul militar al Re
publicii Socialiste România la Hanoi, 
colonel Stefan Șerbănescu, a organi
zat o conferință de presă. Au parti
cipat redactori ai ziarelor centrale și 
ai publicațiilor militare, ai agenției 
de presă vietnameză, reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Naționale. 
A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, Constan
tin Băbeanu.

BERLIN — Atașatul militar al 
României in Republica Democrată 
Germană, locotenent-colonel Mircea 
Beghegeanu, a oferit o gală de fil
me. Au luat parte generali, ofițeri 
superiori, reprezentanți ai Ministe
rului Apărării, ai Ministerului Aface
rilor Externe, atașați militari acre
ditați in R.D.G.

PHENIAN. — Atașatul militar al 
României, căpitanul de rangul doi 
Voicu Petru, a organizat o gali de 
filme. Au participat generali, ofi
țeri, reprezentanți ai diferitelor in
stituții centrale și membri ai corpu
lui diplomatic. Cu același prilej, a 
avut loc o intîlnire la o unitate mi
litară.

NEW YORK. — Atașatul militar, 
aero și naval al României la Wa
shington, colonelul Dumitru Apostol, 
a organizat în saloanele ambasadei

o gală de filme documentare. Au 
participat generali și ofițeri ameri
cani, printre care generalul-maior 
John F. Freund, prim-locțiitor al 
șefului direcției informații din Mi
nisterul Forțelor Armate Terestre A- 
mericane, precum și atașați mili
tari. aero și navali ai diferitelor țări 
acreditați la Washington. A fost de 
față ambasadorul Republicii Socia
liste România la Washington, Cornel 
Bogdan.

întrevederile ambasadorului 
. român în Austria

VIENA 18 (Agerpres). — Cu oca
zia plecării sale definitive din Aus
tria, ambasadorul român, Gheorghe 
Pele, a fost primit în vizită de ră
mas bun de către dr. Alfred Maleta, 
președintele Consiliului Național 
(Parlament), dr. Hermann Withalm, 
vicecancelarul Austriei, dr. Kurt 
Waldheim, ministru federal al afa
cerilor străine, dr. Bruno Pittermann, 
președintele grupului parlamentar de 
prietenie Austria-România, șeful 
fracțiunii Partidului Socialist în Par
lament, Bruno Marek, primarul Vie- 
nei, și Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria.

în discuțiile purtate a fost apre
ciată .dezvoltarea ascendentă a re
lațiilor româno-austriece în ultimii 
ani și s-au constatat noi posibilități 
pentru lărgirea acestora.

I N C I T E V A RINGURI
O După 9 runde, în turneul zonal 

feminin de șah de la Veselina-Mo- 
rave (Cehoslovacia) conduce Vreeken 
(Olanda) cu 6,5 puncte (1). urmată 
de Mal'ipetrova (Cehoslovacia) — 5 
puncte (2), Teodorescu (România)
— 5 puncte, Just (R.D. Germană)
— 4,5 puncte etc. In runda a 9-a, 
Vreeken a cîștigat la Just. Margare
ta Teodorescu (cu piesele albe) a 
remizat cu Eretova (Cehoslovacia).

e Boxerul mexican Jose Napoles 
și-a apărat cu succes titlul de cam
pion mondial la categoria semimij
locie. In meciul disputat la Los An
geles, el l-a învins la puncte pe șa- 
langerul său oficial Emile Griffith

(S.U.A.), fost campion mondial Ia 
cat. semimijlocie și mijlocie.

© In cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Madrid, columbi
anul William Alvarez a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 6—1, 6—2 
în fața americanului Clark Graeb- 
ner. Un alt tenisman american, 
Gene Scott, a fost eliminat din con
curs pierzînd cu 7—9, 3—6 meciul cu 
francezul Goven. Campionul spaniol 
Manuel Santana a. dispus cu 6—4, 
6—4 de italo-australianul Martin 
Mulrigan, iar Juan Gisbert (Spania) 
l-a întrecut cu 5—7, 6—3. 6—3 pe 
Bob Hewitt (Republica Sud-Afri- 
cană).

Porțile Pieței comune rămân
9 9

închise pentru Anglia
Miniștrii de externe ai țărilor mem

bre ale Comunității economice euro
pene (R. F. a Germaniei, Franța, Ita
lia, Belgia și Luxemburg) s-au întru
nit, vineri la Luxemburg. Probleme
le legate de lărgirea Pieței comune 
și de pregătirea conferinței la nivel 
înalt a ..celor șase", ce va avea loc 
între 17 șl 18 noiembrie la Haga, au 
dominat dezbaterile Consiliului mi
nisterial. Comentatorii vest-euro- 
peni consideră că rezultatele recen
tei sesiuni sînt destul de modeste, în 
special cele referitoare la candidatura 
Angliei la C.E.E. Aceștia se referă la

precizările făcute după sesiune de 
ministrul de externe francez, Mau
rice Schumann. El a relevat, într-o 
conferință de presă, că, in opinia 
Franței, tratativele amintite nu ar 
putea începe înainte de întrunirea a 
două condiții fundamentale: 1) în
cheierea perioadei de tranziție a 
Pieței comune și trecerea într-o pe
rioadă definitivă ; 2) elaborarea unei 
poziții comune a ..celor șase" față 
de chestiunile ce vor fi abordate in 
cursul tratativelor cu țările candi
date.



BOLIVIA

„GULF O!l“
După ce autoritățile peru- 

viene au expropriat bunurile 
companiei nord-americane „In
ternational Petroleum Co.", iar 
guvernul chilian și-a anunțat 
hotărîrea de a prelua contro
lul, începînd de la 1 ianuarie 
1970, asupra minelor de cupru 
aflate în exploatarea societății 
„Anaconda", zilele acestea a 
fost întreprinsă o nouă mă
sură care atestă preocuparea 
statelor latino-americane pen
tru consolidarea independen
ței lor economiee : guvernul 
bolivian a naționalizat filiala 
societății petroliere nord-ame- 
ricane „Gulf Oii". Potrivit de
cretului publicat joi seara în 
capitala țării, La Paz, filiala 
amintită va trebui să re
trocedeze statului bolivian 
concesiunile ce i-au fost acor
date, iar toate bunurile pe 
care aceasta le posedă în Bo
livia vor fi naționalizate. Se 
anunță că armata boliviana ar 
fi ocupat instalațiile și birou
rile lui „Gulf Oil", de la Santa 
Cruz.

Președintele Boliviei, Ovan
do Candia, a declarat într-o 
cuvîntare radiodifuzată că gu
vernul său a hotărît naționa
lizarea proprietăților și bunu
rilor societății „Bolivian Gulf 
Oil" din cauza „marilor pro
fituri realizate de această so
cietate în comparație cu ve
niturile modeste obținute de 
stat". El a adăugat că con
tractul de pînă acum dintre 
Bolivia și „Gulf Oii" „leza 
grav interesele naționale" și a 
afirmat că guvernul său „nu 
Va permite acumularea priva
tă a puterii economice la un 
nivel care ar dăuna indepen
denței economice a țării". 
Ovando Candia a anunțat că 
guvernul a hotărît crearea u- 
nei comisii care va stabili 
condițiile și termenii plății 
unei indemnizații pentru bu
nurile naționalizate.

Măsura guvernului bolivian 
— relatează agenția „France 
Presse" — „a provocat vii e- 
moții în cercurile economice 
și politice nord-americane". 
Departamentul de Stat refuză 
să facă orice comentariu îna
inte de a primi precizări din 
partea guvernului bolivian.

G. C.

„ZIUA ROMÂNIE!11 
la Tirgul internațional 

comercial al Asiei
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN 

DE LA SILVIAN PETRESCU

La Teheran a avut loc vi
neri, în cadrul cehii de-al doi
lea Tîrg international comercial 
al Asiei, „Ziua României". In 
Piața Națiunilor din incinta 
tîrgului a fost înălțat, cu a- 
cest prilej, drapelul de stat al 
Republicii Socialiste România. 
O fanfară a corpului imperial 
de gardă din cadrul armatei i- 
raniene a intonat imnurile de 
stat ale celor două țări. In pre
zența unei numeroase asistențe 
au luat cuvîntul Pavel Silard, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Teheran, și 
primul adjunct al ministrului 
economiei Iranului, dr. Mota- 
medi Vaziri. După încheierea 
solemnității participanții au vi
zitat pavilionul românesc, o- 
prindu-se îndelung la standuri
le de mașini și utilaje prezen
tate în funcțiune.

După încheierea vizitei, dr. 
Motamedi Vaziri și-a exprimat 
satisfacția de a constata că pa
vilionul României se bucură de 
aprecieri unanime atît sub ra
portul calității exponatelor și al 
sortimentului lor, corespunză
tor nevoilor țărilor asiatice, cît

și prin factura modernă și su
gestivă de prezentare. „Se în
tărește încă o dată, a declarat 
domnia sa, concluzia la care au 
ajuns șefii de stat ai țărilor 
noastre cu prilejul recentei vi
zite în Iran a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, și anume 
că rodnicile relații economice 
și tehnico-științifice româno-i- 
raniene au în continuare posi
bilități largi de dezvoltare", 

în cursul după-amiezii, în sa
loanele ambasadei române a 
fost oferită o recepție la care 
au participat Nassar Golsorkhi, 
ministrul resurselor naturale, 
Iradt, ministrul agriculturii, și 
alte personalități iraniene, re
prezentanți ai unor țări pârtiei-, 
pante la tîrg, diplomați.

Presa, radioul și, televiziunea 
iraniană au consacrat pagini și 
emisiuni speciale economiei și 
comerțului exterior român, pre
zentării pavilionului țării noas
tre. In primele zece zile de la 
deschidere, pavilionul României 
a fost vizitat de peste două sute 
de mii de persoane.

Cel de-al doilea 
deceniu de dezvoltare 
in dezbaterile O.N.U.

INTERVENȚIA 
REPREZENTANTULUI ROMAN

NEW YORK 18. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te ; Comitetul pentru problemele 
economice și financiare al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă dezba
terile asupra unuia dintre cele mai 
importante puncte ale agendei, sale : 
„Raportul Comitetului de pregătire 
a celui de-al doilea deceniu de dez
voltare a Națiunilor Unite".

In ședința de vineri după amiază 
a luat cuvîntul reprezentantul Româ
niei, Mihail Levente, care a subli
niat că inițiativa pregătirii de către 
O.N.U. a unei strategii a dezvoltării 
pentru, viitorul deceniu a fost pri
mită cu interes de România, care a 
privit întotdeauna cu deosebită în
țelegere eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare în această direcție, pre
cum și acțiunile întreprinse de 
O.N.U. și instituțiile sale specializate 
în vederea sprijinirii lor.

După ce a vorbit despre expe
riența României în domeniul lărgirii' 
cooperării internaționale, ca formă 
adecvată promovării unor bune re
lații între țările comunității mondia
le a națiunilor, reprezentantul a 
subliniat că forma cea mai indicată 
pentru participarea capitalului străin 
la dezvoltarea unui stat este coope
rarea în producție și în desfacerea 
produselor, crearea de întreprinderi 
mixte în temeiul, unor contracte 
care să țină seama de c.el puțin 
două cerințe : — să nu ducă la
compromiterea structurii planificate 
a economiei, iar cuvîntul hotărîtor 
în conducerea lor să-l aibă.țara pe 
teritoriul căreia își desfășoară ac
tivitatea.

,Z- ZBORUL ÎN GRUP
AL NAVELOR sjSOIUZ“

S-A ÎNCHEIAT
CORESPONDENTA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

0 delegație guvernamentală 
sovietică a plecat la Pekin

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 
Moscova s-a anunțat oficial că, în 
conformitate cu acordul realizat 
între guvernele Uniunii Sovietice 
și Republicii Populare Chineze, la 
20 octombrie vor începe la Pekin 
convorbiri între delegațiile guver
namentale ale U.R.S.S. și R. P. 
Chineze în probleme care intere
sează ambele părți.

O delegație guvernamentală so
vietică a plecat în ziua de 18 oc

tombrie pe calea aerului la Pekin, 
pentru a participa la convorbiri. 
Delegația este condusă de V, Kuz- 
nețov, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., iar 
locțiitorul său este V. Matrosov. 
Din delegație mai fac parte: M. 
Antașkevici, A. Dubrovski, A. Eli- 
zavetin, E. Nasinovski, S. Rebiat- 
kin, S. Tihvinski. Delegația este 
însoțită de consilieri și experți.

0 declarație a guvernului
R. P. Chineze

COMUNICAT 
SOVIETO-FINLANDEZ

HELSINKI 18 (Agerpres). — La în
cheierea vizitei în Finlanda a Iui Ni
kolai Podgomîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 
Helsinki a fost dat publicității un co
municat, în care se-relevă că în cursul 
convorbirilor pe care oaspetele le-a 
avut cu președintele Finlandei, Urbo 
Kokkonen, au fost abordate probleme 
referitoare la relațiile bilaterale și 
unele aspecte ale situației internațio
nale. Părțile au relevat dezvoltarea po
zitivă a colaborării dintre cele 
două țări, mai ales în domeniul 
comerțului, științei și tehnicii. Au fost 
discutate, de asemenea, probleme le
gate de dezvoltarea în continuare a 
colaborării bilaterale. Președintele 
Finlandei a acceptat invitația de a 
face o vizită oficială în U.R.S.S.

PEKIN 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la Pekin a fost dată publicității, la 
7 octombrie, o declarație a guver
nului R. P. Chineze în care se sub-

STEFAN JEDRYCHOWSKI DESPRE
RELAȚIILE DINTRE R. P. POLONĂ 

Șl R. F. A GERMANIEI
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — Agen

ția PA.P. anunță că intr-un inter
viu acordat televiziunii vest-germane 
în care s-a referit la relațiile dintre
R. P. Polonă și R. F. a Germaniei și 
la principalele probleme europene, 
Stefan Jedrychowski, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polone, a 
relevat că țara sa privește normali
zarea relațiilor cu R. F. a Germaniei 
ca un rezultat al procesului de sta-

. bilire a unor relații temeinice pe 
baza principiului coexistenței pașni
ce. Recunoașterea actualei hărți po
litice a Europei — a spus Jedrychow
ski. — este singura cale posibilă de 
normalizare a relațiilor dintre cele 
două țări. Polonia nu va ridica nici 
un fel de obstacole în calea normali
zării și dezvoltării relațiilor pe baza 
principiului coexistenței pașnice, 
dacă se va ține seama de realitățile 
politice și geografice și de interesele 
securității în Europa.

Referindu-se la recenta propunere 
« lui Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., de înche
iere a unui tratat cu R. F. a Germa
niei, privitor la frontiera de pe 
Oder-Neisse, ministrul polonez a 
menționat că această propunere a- 
testă preocuparea R. P. Polone pen
tru lichidarea primejdiilor de izbuc
nire a unei noi conflagrații în Eu
ropa.

Abordînd apoi problema securității 
europene în ansamblu, S. Jedrychow
ski a arătat că Polonia acordă o 
mare importanță propunerii privind 
convocarea conferinței europene de 
securitate. Rezultatul principal al 
unei astfel de conferințe trebuie să 
fie încheierea unui tratat de secu
ritate și colaborare în Europa

Referitor la problema schimburi
lor comerciale dintre cele două țări,
S. jedrychowski a arătat că țara sa 
este gata să colaboreze cu R. F. a 
Germaniei pe baza principiului res
pectării depline a intereselor și an
gajamentelor internaționale ale par
tenerilor și avantajului reciproc. Po
lonia. a spus el în încheiere, este in
teresată să importe utilaje și mărfuri 
din RF G. Singura cale pentru dez
voltarea liberă a relațiilor noastre 
comerciale ar constitui-o aplicarea 
reciprocă de către cele două părți a 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

BONN 18 (Agerpres). — Konrad 
Ahlers, purtătorul de cuvînt al gu
vernului R. F. a Germaniei, a decla
rat vineri că noul guvern, ce urmea
ză să ia ființă săptămâna viitoare, va 
răspunde propunerii formulate ' de 
ministrul afacerilor externe al Polo
niei, Stefan Jedrychowski, privind 
inițierea unor convorbiri asupra pro
blemelor Intereșînd cele două țări. El 
a precizat că răspunsul oficial al 
R.F.G. va fi dat înainte de sfîrșitul 
acestei luni, sub forma unei declara
ții guvernamentale. Ahlers a afirmat 
că R.F.G salută poziția adoptată de 
partea poloneză și împărtășește punc
tul de vedere al ministrului polonez, 
referitor la faptul că normalizarea 
relațiilor între cele două țări va fi 
în interesul securității europene.

liniază că guvernul R. P. Chineze 
se pronunță în mod consecvent 
pentru o reglementare pașnică a 
problemelor divergente dintre 
U.R.S.S. și R. P. Chineză, inclusiv 
a problemelor privind frontiera 
chino-sovietică.

în cadrul întîlnirii dintre pre
mierul Ciu En-lai și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, care a avut loc 
la 11 septembrie la Pekin — se 
spune în declarație — a avut loc 
un schimb de păreri în problema 
frontierei, comerțului și în alte 
probleme privind relațiile dintre 
cele două țări. Pentru a obține o 
destindere a situației de-a lungul 
frontierei dintre cele două țări, 
partea chineză a prezentat propu
nerea ca părțile chineză și sovie
tică să ajungă înainte de toate' la 
un acord asupra unor măsuri pro
vizorii privind statu-quo-ul la 
frontieră, pentru evitarea conflic
telor și pentru dezangajare. Gu
vernul R. P. Chineze și guvernul 
U.R.S.S. au hotărît, prin convor
biri, ca la Pekin să aibă loc ne
gocieri în privința problemei fron
tierei chino-sovietice, lă nivelul 
miniștrilor adjuncți ai afacerilor 
externe.

★
PEKIN 18 (Agerpres). — Dele

gația guvernului R.P. Chineze la 
negocierile chino-sovietice, care 
vor începe lă Pekin în ziua de 20 
octombrie, va fi condusă de Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Chineze.

MOSCOVA

Fam Van Oong 
a plecat spre patrie

MOSCOVA 18 '.(Agerpres). — De
legația de partid și guvernamentală a
R. D. Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, a părăsit 
Moscova, plecînd spre patrie. La ple
care, delegația a fost condusă de 
Alexei Kosîghin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

Congresul 
sindical mondial

BUDAPESTA 18 (Agerpres). — 
A doua zi a lucrărilor celui de-al 
VII-lea Congres sindical mondial, 
ce se desfășoară la Budapesta, a 
fost consacrată Vietnamului.

Congresul a adoptat o rezoluție 
de sprijinire a luptei poporului 
vietnamez, pentru încetarea ime
diată a agresiunii și retragerea tu
turor trupelor americane din Viet
nam. Congresul a aprobat, de ase
menea, un mesaj către muncitorii 
și forțele iubitoare de pace din
S. U.A.

Prin aterizarea navei „Soiuz-8“, 
ultima din grupul celor trei care 
s-au aflat in Cosmos zilele tre
cute, zborul în grup al navelor 
„SoiUz-6“, „Soiuz-7“ și „Soiuz-8" 
ș-a încheiat.

„Soiuz-8", 
cosmonautul 
Șatalov' și pe 
Eliseev, a aterizat lin la ' 18 oc
tombrie, orele 12 și 10 minute, 
ora Moscovei, în zona dinainte 
stabilită de pe teritoriul U.R.S.S., 
Ia 145 kilometri nord de orașul 
Karaganda. Odată ajunși pe pă- 
mînt, cei doi cosmonauți au fost 
întîmpinați cu căldură de repre
zentanții grupului de recuperare, 
de instructori sportivi, prieteni 
și ziariști. Starea sănătății lor e 
bună. Ca și ceilalți cinci colegi 
de zbor, Șatalov și Eliseev au 
fOst transportați la cosmodrorn 
pentru examenele medicale de 
după zbor și pentru odihnă.

încercînd o sinteză a principa
lelor rezultate ale actualului 
zbor în grup al celor trei nave 
„Soiuz", specialiștii situează pe 
un prim plan problema creșterii 
gradului de autonomie a navelor, 
respectiv a manevrabilității lor. 
Trebuie spuse că manevrarea în 
condițiile Cosmosului se deose
bește radical de cea de pe Pă- 
mînt, din apă sau din aer pentru 
că acolo nava este supusă legilor 
mecanicii cerești. Astfel, de 
exemplu, n-țmnea atît de obiș
nuită pentru noi pe Pămînt „a 
ajunge din urmă sporind viteza" 
nu este valabilă în zborul cos
mic, unde dinamica schimbării 
elementelor orbitei este de așa 
natură, incit. în cazul sporirii vi
tezei, aparatul cosmic rămas în 
urmă în loc să-1 ajungă pe cel 
aflat în fața sa, va rămîne și 
mai mult în urmă, întrucît spo
rirea vitezei duce Ia creșterea 
înălțimii de zbor a navei și deci 
la creșterea perioadei de rotație. 
Aceasta înseamnă implicit ră- 
minerea în urmă a navei față de 
cea din fața sa.

Am dat acest exemplu pentru, 
a sugera cit de complexă și ne
obișnuită este problema manevră
rii navelor în Cosmos. Iar aceas
tă problemă trebuie să fie rezol
vată în prezent, ca o etapă ine
vitabilă pe calea cuceririi spații
lor cosmice. Pentru aceasta omul 
are nevoie de nave caTe să se 
poată mișca autonom în direcția

avînd Ia bord pe 
colonel Vladimir 
inginerul Alexei

dorită, în orice punct de pe or
bită, să i se supună în orice 
condiții. Navele trebuie să se de
plaseze cu o mare precizie nu 
numai , cînd sînt urmărite și con
duse de pe Pămint, ci și atunci 

, cînd au pierdut legătura cu Pă- 
mîntul. Ele trebuie să se supu
nă pilotului nu numai cînd acesta 
are la îndemînă întregul com
plex de aparatură de comandă, 
ci și atunci cînd această apara
tură ar ieși din funcțiune. în ac
tualul zbor al navelor „Soiuz" au 
fost abordate toate aceste cazuri, 
cosmonauții trebuind să rezolve

© Aterizarea navei „So- 
iuz-8" ® Particularități 
ale mecanicii cerești 
® Nașterea metalurgiei 
cosmice ® Experiențe și 
cercetări științifice de 

mare însemnătate

sarcini de manevrare dintre cele 
mai dificile. Așa cum am subli
niat în corespondențele preceden
te, ei s-au achitat cu succes de 
aceste, sarcini, efectuînd opera
țiuni de orientare, corecții de 
traiectorie, manevrări reciproce 
ale navelor, . inclusiv apropierea 
între ele pînă la o distanță de 
cîteva sute de metri. S-a verificat 
de asemenea programul de pu
nere la punct a colaborării grupu
lui de nave cosmice cu punctele 
de comandă și de măsurători de 
pe Pămint, situate atît pe terito
riul U.RS.S., cît și pe ~nave știin
țifice sovietice, aflate în diferite 
mări și oceane. Pentru transmite
rea diferitelor informații au fost 

’ utilizați și sateliții de telecomu
nicații „Molnia-1“.

Un larg ecou a stîrnit în lumea 
Întreagă experimentul de sudare 
a metalelor în condiții de vid 
înalt și de imponderabilitate, e- 
fectuat la bordul navei „Soiuz-6“. 
El a demonstrat că este pe de
plin realizabil în spațiul circum- 
terest.ru un proces stabil de su
dare a metalelor prin fuziune. 
Desigur că acum este prea devre
me pentru a se stabili care anu-

diferite deme dintre procedeele 
sudură în Cesmos ește cel mai 
potrivit. Rezultatele exoerimen- 
tului vor fi studiate atent și mul
tilateral, după care savanții vor 
trage concluziile și vor elabora 
recomandări. Dar de pe acum se 
poate afirma că problema sudă
rii metalelor în condițiile Cosmo
sului a fost practic rezolvată. 
Pentru prima oară în practica 
mondială a fost înfăptuit in Cos
mos un proces tehnologic, pe or
bită a funcționat prima instala
ție de prelucrare a metalelor do
tată cu utilaje automate ultramo
derne, mareînd astfel nașterea 
metalurgiei cosmice. Desigur că 
oricine înțelege importanța deo
sebită a sudurii cosmice pentru 
lucrările de montare, în viitorul 
apropiat, a unor stații orbitale de 
mari dimensiuni din mai multe 
elemente aduse separat pe or
bită

Numeroase observații și expe
riențe științifice efectuate la bor
dul celor trei nave „Soiuz", fo
tografierea de către cosmonauți 
a unor formațiuni de nori, ci- 
cloni, taifunuri, a Lunei, stele
lor, a unor obiective terestre, re
prezintă un neprețuit material de 
studiu pentru specialiști din nu
meroase ramuri ale științei — 
meteorologi și astronomi, geofi
zicieni, geodeziști, geologi și geo
grafi, hidrologi etc. Unele din 
cercetările efectuate au fost me
nite să stabilească modalitățile 
de folosire a navelor cosmice 
pentru nevoile economiei na
ționale. Astfel, au fost între
prinse experimente de cercetare 
a unor porțiuni geologice carac
teristice, pentru evidențierea po
sibilității de delimitare a zonelor 
ce conțin zăcăminte de minerale.

Cercetările medico-biologice 
făcute cu prilejul actualului zbor 
vor contribui la elucidarea în con
tinuare a influenței factorilor cos
mici asupra organismului ome
nesc.

Considerat global, zborul In 
grup al navelor „Soiuz-6", „So- 
iuz-7“ și „Soiuz-8“ reprezintă o 
remarcabilă realizare tehnico-ști- 
ințifică, un important moment de 
acumulare de cunoștințe și de 
experiență, absolut necesare in 
pregătirea înfăptuirilor viitoare 
de mare anvergură ale cosmona
uticii sovietice.

Un nou pas în perfecționarea

tehnicii spațiale

agențiile de presă transmit:
Lucrările plenarei comu

ne a Comitetului Central și 
Comisiei Centrale de Con
trol ale P.C. Italian, începute 
la 13 octombrie, au luat sfirșit vineri 
după-amiază. Plenara a dezbătut și 
aprobat raportul „Lupta muncitorilor, 
situația economică și perspectivele 
politice", prezentat de Fernando di 
Giulio, membru al Direcțiunii P.C.I. 
în cadrul discuțiilor ample ce s-au 
desfășurat, a luat cuvîntul Luigi Lon
go, secretarul general al P.C.I.

La invitația guvernului 
R. P. Polone, sîmbătă a sosit ia 
Varșovia într-o vizită oficială delega
ția Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
și a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. în aceeași zi 
delegația, în frunte cu Tran Buu 
Kiem, membru al Prezidiului F.N.E., 
ministru la Președinția Consiliului, a 
fost primită de Marian Spychalski,

președinte al Consiliului de Stat, pre
ședinte al Comitetului Polonez al 
Frontului Unității Poporului. La în
tâlnire a participat Stefan Jedrychow
ski, ministrul afacerilor externe al 
R. P. Polone.

La Belgrad au sosit astro- 
nauții americani NeU A™- 
strong, Edwin Aldrin și Michael 
Collins. La aeroport, ei au fost întâm
pinați de Marko Bulț, membru al Ve- 
cei Executive Federale, și de alte per
soane oficiale, de reprezentanți ai vie
ții științifice și culturale. Astronauții 
au fost primiți în aceeași zi de pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Josip 
Broz Tito, care le-a înmînat înalte dis
tincții iugoslave.

Colocviul organizat do 
Institutul „Maurice Thorez" 
al P.C.F. cu tema „Originile celui 
de-al doilea război mondial" a înce
put vineri la Paris. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de Waldeck

Rochet, secretarul general al P.C.F., 
iar raportul general a fost prezentat 
de Georges Cogniot, președintele In
stitutului „Maurice Thorez".

Președintele Federației 
Internaționale de flstro- 
nailticăf academicianul Elie Ca- 
rafoli, a fost primit la 17 octombrie 
de Juan B. Martin, ministrul de ex
terne al Argentinei, cu care a avut o 
convorbire cordială.

Arestarea fostului pre
ședinte Alphonse Massam- 
ba Debat, 3 fostu,ui premier, 
Pascal Lissouba, a fost ordonată de 
șeful statului Congo (Brazzaville), Ma- 
rien Ngouabi — informează agenția 
Reuter. Aceștia urmează să compară 
in fața Curții Revoluționare de Justiție 
din Brazzaville, fiind acuzați de com
plicitate la asasinarea în februarie a.c. 
a unor personalități politice congoleze 
— precizează aceeași agenție.

Prin profilul nou al mi
siunii sale cosmonautice, 
atestată ca veritabilă pre
mieră spațială, prin pro
gramul variat de experi
mente tehnico-științifice, 
unele dintre acestea fiind 
adevărate acțiuni de pio
nierat, evenimentul spa
țial „Soiuz", petrecut în 
această săptămîna, cons
tituie un nou pas în per
fecționarea tehnicii spa
țiale, o 
tribuție la promovarea 
astronauticii pe făgașul 
unor activități de am
ploare, cu profunde con
secințe de ordin științi
fic și economic.

Trei nave spațiale s-au 
înșeris pe orbite circum- 
terestre cu caracteristici 
foarte apropiate, desfășu- 
rînd un zbor în grup, cu 
efectuarea în cooperare a 
unor cercetări științifice.

De la bun început 
bule relevat faptul 
lansarea a trei nave 
mice la intervale de 
este o chestiune _____
de m.are dificultate. Avem 
in . vedere timpul înde
lungat necesar montaju
lui rachetelor, numeroa- 

'; sis- 
Și 

de , 
pentru start, 
experimentu-

Conf. univ. dr. irig. M. NIȚÂ

efectuarea unor misiuni 
cosmonautice de mare 
anvergură.

Pe lingă aceste aspec
te, ceea ce conferă pre
mierei spațiale „Sb- 

un loc de prim 
în seria acțiu-

iuz" 
remarcabilă con-, rang.

nilor cosmonautice efec
tuate pînă în prezent, este 
vastul program de activi
tăți tehnico-științifice în
credințate celor trei echi
paje.

In seria acestor acțiuni, 
o importanță deosebită 
prezintă activitățile des
tinate verificării siste
melor navei, în special a 
sistemelor de manevrare 
automată și manuală a 
acesteia. Comanda ma
nuală încredințată pilo-
ților cosmonauți include 
de această dată atît ori
entarea navei în spațiu, 
cît și înscrierea sa pe di
verse traiectorii de zbor, 
lăr aceasta din urmă, în 
limite surprinzător de 
largi : vehiculul „Soiuz" 
își poate schimba alti
tudinea de zbor între 200 
km și 1 300 km. 1 

Concluziile obținute în 
cadrul misiunii spațiale 
din aceste zile, privind 
funcționarea tuturor siste
melor menționate, vor 
conduce, desigur, la. defi
nitivarea unor vehicule 
cosmice cu largi posibili
tăți de utilizare in explo
rarea spațială, compara
bile din punctul de vede
re al solicitărilor și al ca
pacității de conducere 
manuală cu actualele a- 
vioane de acrobație, ceea 
ce reprezintă, evident, o 
remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea cosmonauticii. 

Este cunoscut că echipa
mentul de navigație iner
țială existent Ia bordul 
vehiculelor spațiale pentru 
determinarea autonomă a 
poziției acestora în spațiu

grad înalt de porozitate 
etc.

Dintre sarcinile științi
fice încredințate echipa
jelor cuplului spațial 
„Soiuz", rețin de aseme
nea atenția cercetările 
geologice, precum și ex
plorarea atmosferei Pă- 
mîntului.

Principala aplicație eco
nomică a tehnicii spațiale 
în geologie a constituit-o 

,'unea de minera- 
petrol și gaze nat.u-

tre- 
că 

cos- 
o zi 

tehnică

selor verificări ale 
temelor acestora, cît 
opera ții le complexe 
pregătire 
Realizarea 
lui spațial „Soiuz 6-7-8‘ 
exprimă așadar 
litatea pregătirii 
mitente a mai 
rachete, cu toate 
tățile de dotare . 
a bazei de 
și de personal

posibi- 
conco- 
multor 

dificul- 
tehnică 
lansare 

, . . ... ce de
curg de aici. Totodată, 
asigurarea comunicații
lor cu cele trei nave a- 
flate simultan în zbor, 
coordonarea activității lor, 
recepționarea și prelu
crarea informațiilor trans
mise . din spațiu implică 
folosirea unei rețele com
plexe de numeroase sta
ții de urmărire și control.

Rezolvarea tuturor a- 
cestor . probleme repre
zintă trecerea pe un plan 
superior a potențialului nu poate fi utilizat timp 
tehnic spațial, fapt care îndelungat atît din cauza 
deschide noi căi pentru restricțiilor privind consu-

mul de energie, cît și da
torită cumulării erorilor cu 
care se fac măsurătorile și 
calculele pentru definirea 
locului de stație a navei. 
Pentru înlăturarea acestei 
dificultăți, echipajelor ce
lor trei nave „Soiuz" le-a 
fost încredințată misiunea 
de a pune la punct o me
todă astronomică pentru 
stabilirea elementelor or
bitei. _____ ________ ____

Experimentarea in con- ce pentru prospectarea 
diții de vid.și impondera- =•-- »-
bilitate a agregatului 
„Vulcan", capabil să e- 
fectueze prin telecoman
dă din compartimentul 
de pilotaj, sudarea cu di
ferite procedee (cu plas
mă, electrică cu elec
trozi fuzibili și prin radi
ații), a eșantioanelor a- 
flate în cabina orbitală, 
reprezintă inițierea unor 
activități tehnologice în 
spațiul cosmic, ale că
ror implicații practice 
sînt încă de nebănuit. 
Devine astfel posibilă 
realizarea unor mari 
construcții cosmice prin 
asamblarea elementelor 
aduse separat pe or
bită, efectuarea unor 
intervenții prompte pen
tru recuperarea navelor 
avariate.

Lista operațiilor teh
nologice capabile a fi e- 
fectuate în spațiul cos
mic, dat fiind condițiile 
de vid și imponderabili
tate oferite, cuprinde o 
gamă largă de utilizări 
în cele mai diverse do
menii industriale. Se 
impune tot mai frecvent 
ideea folosirii atelierelor 
cosmice pentru. fabricarea 
tuburilor electronice, "a 

■ sistemelor integrate com
plexe, pentru realizarea 
de cristale semiconduc
toare de mari dimensiuni 
și de puritate înaltă, a 
metalelor suprapure. a 
aliajelor cu omogenitate 
sporită, a metalelor cu

a geologie a constituit-o 
prospecțiunea de minera
le, petrol și gaze natu
rale în scoarța terestră, 
în acest sens, este de re
levat posibilitatea pe care 
o oferă vehiculele cosmi-
sțru.ctu.rilbr mari, la sca
ră planetară, ale scoarței 
terestre. Desigur, rezulta
tele primelor prospecțiuni 
geologice, efectuate de 
om în spațiul cosmic, vor 
conduce la fundamenta
rea acestei noi direcții 
de utilizare a tehnicii 
spațiale, cu avantaje evi
dente pentru economie.

Implicații economice tot 
atît de importante au și 
cercetările de fizica at
mosferei și observațiile 
meteorologice efectuate 
de echipajul „troicii spa
țiale". Apare așadar o 
nouă profesiune, aceea 
de cosmonaut-meteorolog, 
ale cărui informații, co
roborate cu cele furnizate 
de sateliții meteorologici 
automați, vor conduce la 
cunoașterea permanentă a 
stării atmosferice, a evo
luției ghețurilor și stra
turilor de zăpadă, pe a- 
proape întreaga suprafa
ță a Pămîntulfti. Acest 
ansamblu de date permi
te elaborarea unor prog
noze meteorologice cu 
mult mai precise și pe o 
durată mai mare decît 
cele pe care le pot furni
za meteorologia actuală, 
cu toate consecințele po
zitive de ordin economic 
binecunoscute.

Recentul eveniment spa
țial „Soiuz" promovează, 
așadar, zborurile cosmice 
ale omului în stadiul 
unor , ample activități ști
ințifice și tehnice, cu im
plicații economice de 
mare importanță
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