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din România, poUtlcă 
structura fiind, in -esență,

CȚIEI ȘI PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. A 
I UTILE ȘI PENTRU ACTIVITATEA ALTOR

NUMEROASE COLECTIVE UE ÎNTREPRINDERI 
FRUCTIFICAREA REZERVELOR 
PENTRU

țlel și ISJustrlâllzărll sfeclei de za
hăr. în multe Județe există 
mari cantități
80 000 tone, Cli

activității oâw- 
trlmulul 
iui n-au
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— Influența cosmonauticii teo
retice a Început să se tacă simțită 
In științele Inginerești, cosmonautica 
practică dnlorlndu-și la riadul ei a- 
parițla și dezvoltarea; înainte de 
tonte, științelor aplicate. Este vorba, 
in fapt, de o reală și amplă lntcr- 
depeadență. Tehnica spațială func-

ÎN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTA.
SAT ZECI ȘI ZECI DE INITIATIVE, MENITE SA ASIGURE
ALE PRODUCȚIEI, DINAMIZAREA PREOCUPĂRILOR PENTRU REALIZAREA CINCINALULUI 
Înainte de termen, publicam in pagina a m-A citeva din riîzultatele unor ase
menea INITIATIVE IN DOMENIUL CREȘTERII PRODUC 
EFICIENȚEI ECONOMICE, CONSIDERING CA ELE POT FI 
UNITĂȚI INDUSTRIALE.

STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR LA 10 OCTOMBRIE A.C. (CIFRELE REPREZINTĂ SUPRAFEȚELE 
RECOLTATE, IN PROCENTE)

_________________________________________________________________________________________
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Aflat Intr-o vizită prietenoasei în țara noastră, cosmonautul so
vietic Vitali Sevastîanov, care, împreună cu Andrian Nikolaev, a efec
tuat in Iunie 1370 celebrul zbor eircumlerestru do 18 zile la bordul 
navei „Soluz-0", a răspuns cu multă amabilitate solicitării noastre de 
a QnpărLăși cititorilor „Scinteli” Impresiile și consIderâțRLc sale asupra 
viitoarelor trasee ale cosmonauticii.

Tovarășul N'lco’ae Ccaușescu. se
cretar general ai Partidului Comunist 
Romfin, președintele". Consiliului do 
Stat al ‘Republicii Socialiste Romănla, 
a primit marți după-amiazft pe zia
riștii francezi Michel Pierre Home- 
let șl J. Guillemă-Brulon de'la co
tidianul „Le. Figaro". "

Convorbire cu pilotul cosmonaut Vitali SEVASTIAN,OV, 
Erou ol Uniunii Sovietico .

d&aXXV-a aniversari a Republkii

— Desigur, mediul natural extra
terestru și factorii zborului cosmic 
sini încă șl mai neoblșhuițl pentru 
om dorit pentru tehnica. Dc aceea a 
trebuit să se dea răspuns multor în
trebări. Cum Influențează asupra o- 
muîul imponderabilitatea șl cum

de partid de a coopta, In grupele da 
lectori, muncitori vechi, comuniști cu 
experiență in munca productivă și 
politică, bucurindu-ae de autoritate 
în colectivul de muncă, capabili să 
expmtfi competent probleme ale po
liticii economice a partidului, alo ac
tivității productive din fabrică. Nu
mai in Județul Timiș, de exemplu, 
vor fi angrenați în această activitate 
peste E0 de muncitori, urnind ca. de 
regulă’, ei să susțină expuneri chiar 
In unitățile unde lucrează (intenție 
pe care am inlilnit-o In curs de rea
lizare șl la cabinetul de partid al 
sectorului 8 din București, la uzina 
„Electromagnetica" etc.).

Dar cele mal Importante înnoiri ie 
putem consemna Ia capitolul instrui
rii lectorilor — alit sub raportul îm
bunătățirii organizării, acestei acțiuni, 
cit și, mni cu seamă, asupra temail- 

- in olan cllor vizate prin Instruire, în lumina 
survenite documentelor Conferinței Naționale.

O astfel de Instruire. cu durata de 
două săptămîn!. a precedat, in luna 
septembrie, deschiderea anului do ih- 
vâțflmlnt dc partid : organizate In ca
binetele de partid, cu sprijinul comi-

tru desfășurarea normală a 
ac!iviiățll l“.

Acestea sini Imperativele 
sub care se acționează pre
tutindeni.

Prezent I In numeroase 
din Județele in care oa
menii se află angajați in 
bătălia pentru stringerca 
recoltei, insămințărl, pen
tru a smulge bunurile șl 
pămlntul de sub puterea 
anelor, corespondenții noștri 
ne relatează pe larg fap-
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ie, Neamț — 10 MO tlnua cu cea mol mare Intensitate, 
este vorba de zone transportul sfeclei de zahăr In Eiozelc 
mal puțin. se im- de recepție, astfel ca procesul de fa-- 

ntc pentru a se con- bricație să se desfășoare neîntrerupt.

aw
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Oricum, din cele citeva concluzii 
desprinse se cuvine subliniată 
necesitatea întăririi controlului acli-

Producțla de sfeclă de zahăr este 
bună, dar datorită condițiilor clima
tice din acest an conținutul de zahăr 
Sn rădăcini este mai scăzut, Tocniai 
do aceea se impune ca Întreaga pro
ducție de rădăcini să fie strinsă, li
vrată șl prelucrată cu maximă rapi
ditate pentru a se Înlătura orice pier
deri. Trebuie luate măsuri ca allt re
coltarea, dt șl livrarea sfeclei de 
zahăr să se tacă fără Întindere pen
tru a se da posibilitate fabricilor să 
lucrat) din plin.

Din dalele centralizate Ieri In mi
nister rezultă că sfecla de zahăr a 
fost recoltata de pe 39 la sută din su
prafețele cultivate. Așa cum se vede 
și din harta alăturată, lucrările sini 
mai avansate in județele Alba. Cluj, 
Hunedoara, Vrancea, Mureș, Galați, 
Sălaj, Blstrlța-Nâsăud, Dîmbovița etc. 
Datorita faptului că in cele mal 
multe județe a existat o corelare In
tre lucrările de recoltare și transport, 
fabricile au și prelucrat un sfert 
din producția de sfeclă a acestui an.

Recoltarea sfeclei da zahăr trebuie 
grăbită, Îndeosebi in județele Covăs
ita, Brașov. Harghita, Caraș-Sevcrln, 
Suceava șl altele. In județul Covăs
im, de exemplu, din cele 4 713 ha 

•V -‘cultivate cu sfeclă au fost recoltate 
numai 15 hectare, iar In județul Bra
șov— 023 hectare. Pentru a se asi
gura materia primă necesară, la Fa
brica, de zahăr Bod a trebuit să se 
aducă sfeclă din județe mal îndepăr
tate, cum esie Aradul Trebuie luate 
măsuri ca și in aceste județe, printr-o 
organizare temeinică a muririi, să se 
asigure recoltarea Intr-un ritm mai 
rapid a sfeclei.,

în aceeași măsură, unitățile agrico
le șl fabricile de zahăr trebuie să se 
ocupe de grăbirea transportului din 
rimp ol sferici. După cum no Infor
mează Centrala organizării produc-
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Mulțumind țientru mesajul ce l-a 

țfbșt transmis, președintele’ Con
siliului de Stat, tovarășul Nicolno 
Ceauțescuj a adresM la rlndul său 
șefului stalului iranian uri mesaj de 
salut șl cele mai bune urări, expri- 
mlnd dorința României de a promo
va in continuare, pe multiple pla
nuri, relațiile •fructuoase de colabo
rare .șl cooperare dintre cele două 
țări.

In timpul convorbirii nu fost re
levate posibilitățile ce pot fi puse 
in valoare, prin eforturi comune, 
in vederea ndln-irll șl extinderii co
laborării economice șl tehnlco-șiiin- 
țlfice romăno-lranJene, In interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii șl 
cooperării internaționale. A'u fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale vieții politice In
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat îtilr-o 
atmosferă' de cordialitate.

..Wiușișiv, ’rfiotlBunL'ir r. ^ffr.’.-J' -■»«;
La 'primire au participat tovarășii 

Cornel-Burtică, membru suDÎeant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C-R.. șl Constantin Mltea, 
bru al C.C. oj. P.C.R.. consilier.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu a acordat up interviu zia
riștilor francezi.

?, partid șl de 
mii do țărani 

cooperatori. mecanizatori, 
muncitori din întreprinde
rile agricole de stat, ajutați 

■de oameni al muncii din 
întreprinderile Industriale, 
de ostași al foițelor noas
tre annate, de gărzile pa

letelor de partid județene, munici
pale etc. (de activitatea șl Instruirea 
fiecărei categorii de lectori răspun- 
zlnd, de altfel, cile un secretar al co
mitetului de partid respectiv), acesta 
Instruiri nu dezbătut sarcinile ce re
vin propagandei prin conferințe In 
popularizareașl studierea • aprofun
dată a recentelor documente de 
partid. S-a subliniat cu acest prilej 
cerința concretizării expunerilor, a 
„colorării" lor cu exemple vil, cu 
sarcini desprinse din activitatea pro
ductivă a cursanțllor. Desigur, a- 
ceastă problemă, ca șl altele, n-nu 
putut fi epuizate la aceste Instruiri, 
el,e urmlnd să fie reluate In ca
drul dezbaterilor lunare,- organlzole 
eu lectorii, isr vederea pregătirii pen
tru expuneri a temei pentru luna 
respectivă.

Boiewjn
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i pe cimp tone etc. întrunit
I de sfeclă : Mureș — in care a plouat 
luj — 12 000 tone, Boto- pun măsuri Urge

Ampla problematică dezbătută la 
Conferința Națională a partidului 
a deschis, pentru actlvIșțU din do
meniul muncii de propagandă, o 
multitudine de căi vlzlnd perfecțio
narea, In continuare, a întregii 
mtuTcLpolitice'; țațe vorba, în j>rl-;. 
mul * rihd, "de popularizarea largă" a 
documentelor " Conferinței Naționale, 
de dezbaterea lor aprofundată cu 
colectivele de oameni ai muncii, fin 
scopul mobilizării acestora la trans
punerea grabnică In viață a holări- 
rllor adoptate de partid. în acțȘl 
scop. un loc de seamă revine propa
gandei prin conferințe, metodă care, 
prin îmbunătățirea activității lectori
lor, trebuie sfi atingă — lucru perfect 
realizabil — o eficiență practică supe
rioară. Cum a decura pregătirea lec-i 
lorilor pentru noul an de Invățămlnt . .
do partid In lumina acestor cerințe 7 dî și, mai 
Care slnt elementele noi — in plan 
tematic șl organizatoric 
In aceasta activitate 7

Relevăm. In primul rind, faptul dl, 
Incepind din această toamnă, activi
tatea lectorilor — selecționați dintre 
cel mal cpmpetențî activiști de part’d 
și de stat, cadre de conducere din' 
întreprind cri, factor! de răspundere 
In munca cullural-cducatlvă, cadre 
didactice etc. — este coordonalâ de 
către cabinetele de partid (Județene,, 
municipale ele.). Este o măsură 
binevenită,' deoarece in cadrul 
cabinetului lectorii sini repartizați pe 
catedre șl, In cadrul acestora, pe 
speclalltfiU -A fapt ce permite o pre
gătire diferențială, o accentuare ' a 
sprirlallzărli, o mai temeinică docu
mentare a expunerilor. La organi
zația de partid a sectorului 6 din 
Capitală, spre exemplu, lectorii acti
vează in prezent in cadrul celor 
cinci catedre ale ; cabinetului, con
form specia li Ui ții lor : economie
IMjilllcă ®i politică economică, princi
piile și metodele muncii’ dc partid, 
filozofie și educație matertollsl-ștl- 
ințifică, istoria I’.C.R. și a mișcării 
mundlorești 
exlernă ’ 
identică la toate cabinetele de partid.

îti ocelași timp s-au depus efor
turi însemnate pentru stabilirea unei 
cit mal slrinse' și judicioase legături 
Intre activitatea lectorilor și eca din 
întreprinderi, astfel Incit expunerile 
să poată răspunde problemelor reale 
ce confruntă producția, munca poli
tică ; printre măsurile luate notăm 
repartizarea leclorițor în organizațiile 
de partid, usrnărindu-se ca un nu
măr cit mai mare de expuneri, la o 
aceeași organizație, să fie susținute 
de același lector sau grup de lec
tori, pentru a se realiza permanen
tizarea legăturii cu activitatea orga
nizației respective. în aceeași ordine 
de idei seicuvbie să'rellefărn'șl, Ini
țiativa valoroasă a multor cabinete

Plouă continuu. De s5p- 
tflmlnL Ploaie rece, de 
toamnă, persistentă. In pă- 
mintul îmbibat apa ploilor 
seț i Infiltrează greu. Pe 
alocuri a devenit ca un bu
rete suprasaturat. Unele 
riurl și-au Ieșit și elo din 
matcă, s-au revărsat peste 
mU do hectare de teren. Șl 
toate acestea acum, în'ano
timpul culesului, In mo
mentul cind oamenii se affă 
angajați in marea bătăile a 
recoltării, în campania băr
bătească a Insăralnțărflor 
d e toamnă.

Așa curii se arăta In cn- 
munlcatu) publicai ieri In 
presă. Buzfiul, Ialomița, 
Dîmbovița. Argeșul. Neaj- 
Jovui, Vedea, Teleormanul, 
Molrul, Jiul, afluenții lor 
s-au 'revărsat inundind te
renuri, gospodării țără
nești, construcții agrozoo
tehnice, intreruplnd tempo
rar circulația pe șosele ți 
căi ferate.

O Încercare grea... Că
reia. mobilizată de organele 
de partid șl de stat, popu
lația din localilflțlle afec- 
tale ajutată de muncitori, 
de armată, l-a făcut și li 
face față eu bărbăție, u ac
ționează pentru înlăturarea 
șl evitarea efectelor inun
dațiilor, pentru evacuarea 
produselor și a animalelor.

„Trebuie făcut totul pen
tru prevenirea unor noi pa
gube, pentru- înlăturarea 
urinarilor Inundațiilor, pen-

Tumu-Mfigurelo, azi. Combina
tul chimic daseneazâ în vasîa 

dmpie verticale de beton și 
metal ,

recolta Încă nu s-a■ sirius. 
Dar in toi județul nu con
tenesc nici eforturile oame
nilor dc a salva recolta, 
bunurile materiale. Orga
nele locale de, 
stai zed do r

: ,Y • - i
Președintele Consiliului de Stal al 

Republicii Socialiste România, tova
rășul ’ Nlcolao* Ceauțescu; a primit 
marți pe dr. Hushang Ansary, minis
trul economiei din Iran, care se lifta 
In' țara noastră cu ^prilejul lucrărilor 
celei de-a V I I l-a sesiuni a Comisiei 
mixte româno-lranlerre.

la Întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan,. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

A luat parte, de asemenea, Sadegh 
Sadrleh, ambasadorul Iranului la 
DucureșU.

Oaspetele a transmis tovarășului ■ 
Nicolno' Ceaușescu un mesaj din 
partea Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, prin care li a- 
dreseoză un salut călduros șl I.și ex
primă .liltIs’ncțta pentru evoluția 
relațiilor dintre Romania și Iran, 
convingerea că elo se vor dezvolta 
In continuare.
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trioilce, de elevi din șco
lile generale și licee; 
Întreaga populație a jude
țului sini mobilizați In a- 
cente zile pentru a face to
iul ca recolta să fie pusă 
la adftposl.

—Slntem in zona Zlmnl- 
cen. Apele Dunării urcă 
spre cotele celei de-a doua 
zone de apărare. La IÎA.S. 
Zimnlcelc. unitate cu mari 
suprafețe de porumb șl le
gume. amenințate de apo, 
de la directorul Între
prinderii ș! oină la ul
timul lucrator, nimeni nu 
cunoaște odihna. In ul
timele zile, mari can
tități de porumb șl legume 
au fost reeditate și aduse in 
zona mai ridicată pentru a 
fi lertle do o eventuală ca
lamitate. Acelorași preocu
pări Iși consacră in aceste 
zile eforturile și lucrătorii 
de' la I.A.S.'. Alexandria, 
Blejeștl, Roșiori de Vede, 
Dobroteștl, Turnu-Mftgu- 
rele șf.nițele.

„.Pe Olt, la Islaz, Slobo- 
zla-MIndra, Plopi! Slăvl- 
teșli — sute do localnici au 
muncit șl continuă să mun
cească la consolidarea di
gurilor de apărare. In alte 
zeci de sate șl comune, apa 
acumulată In lacuri pentru 
Irigații este trecută peste 
baraje cu ajutorul molo- 
pjmpelor în timp ce echipe

flonează Țntr-un mediu natural ne
obișnuit Ea ridică exigențe do înal
tă siguranță și eficacitate. îndepli
nirea acestor cerințe presupune dez
voltarea 1 Intensă o cercetărilor In 
cele rnal diferite științe tehnice. 
Cercetarea Cosmosului a pua o serie 
de probleme tehnice noi, specifice. 
Rezultatele obținute constituie o 
bază și un stlm’ulehf pentru dez
voltarea științelor fundamentale. 
Totodată însă, succesele științe
lor .tehnice care sluje.se nevoilor 
cuceririi Cosmosului sirii tot mal 
larg folosite pe Pămlnț în procesele 
tehnologice. Astfel, stlmullnd dez
voltarea științelor tehnice, cosmo
nautica devine prin aceasta o puter
nică pirghle a progresului tehnico- 
ștllnțlflc, a dezvoltării economice In 
ansamblu, pe o nouă bara, calitativ 
superioară.

con mai maro ~ Echipajul navei ^ota-9’ a Jur- 
cucerirea Cosmosului nisat bogate in/ormalll în ce privește 

efectele asupra organismului uman 
ale unul zbor îndelungai In spațiul 
extraterestra. Cum se manifestă in
terdependența dintre cosmonautici fi 
șțfihfele ''„terestre® in acest caz ?

— Cercetarea ’ Cosmosului — În
cepe, fără nici o introducere. Vitali 
Sevastîanov — a intrat trainic in 
viața noastră, a devenit o foarte im
portantă latură aJHj^MM 
neștl, deși de ta lansarea pi 
satelit artificial al Pămintult ___
trecut decit 15 ani. Am pășit în pe
rioada îndelungatelor zboruri orbi
tale pilotate, pămintcnil au scor
monit solul • lunar, stații automate 
cercetează Luna, Venus, Morte. Oa
menii de Vtliota discută despre crea
rea do bazo'selenare, despre trans
formarea atmosferei planetei Ve
nus... Există multe planuri șl Idei. 
Ele nu se mărginesc insă la siste
mul nostru solar. Se maturizează 
tot moi tnult' vlsul omului de a sta
bili contacte nemijlocita cu olto 
lumi stelara.

încă dlh perioada primelor zboruri 
extraterestre a rezultai în mod o- 
bîectlv o concluzie dc cea mai maro 
Însemnătate 
poale exercita o influență din ce în 
ce mai mare asupra dezvoltării ști
inței și producției, a progresului e- 
conpmlc și social al omenirii.

— Care ar fi planurile de interfe
rență dintre cercetarea cosmică U 
dezvoltarea diferitelor domenii lih- 
nico-îUinfifîce ?

tete da bărbile, dlrzenla 
cu care se acționează.

Iată dteva :
Teleorman. Te,ffor" 

mânui, Vodca, ‘ CUneasca, 
Călmățulul, Burden — rlurl 
cu debite neglijabile in 
condiții normale — au 
devenit adevărate peri
cole pentru mai multe 
localități din Județul Te
leorman. pentru întinse su
prafețe agricole do pe caro

© Adunări de dări de 
seamă și alegeri în or
ganizațiile de partid : 
DE LA INIȚIATIVĂ LA 
REZULTAT PE DRU
MUL CEL MAI SCURTI

• DIPLOMA DE BACA
LAUREAT - CU CAR
NET DE MUNCITOR 
CALIFICAT

• FAPTUL DIVERS
© SPORT

sluje.se
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începem însemnările 

rea generală de dare 
alegeri a organizației 
la atelierul mecanic al 
dufitrlal petrochimic

do 
de 
de

Apariția primelor numere ale re- Națlânale, adudndu-șl contribuția
vis tel teoretice și soclal-polltlce a la relevarea noilor aspecte ale prO-
C.C. al P.C.JR. „Era socialist^.’' grasului societății noastre. Atrag
confirmă temeiurile interesului Ie- in mod" deosebit atenția, prin ca-
gitim eu care opinia publică n in" < ractefui amplu șl multilateral' al
tlmplnst noua- publicație. Prin analizei, ca șl prin strădania de
orientare și arie tematică, prin a- elucidare a unei problematici com-
tențla acordată generalizării boga- ploxe de mare actualitate, nrlico-
tel experiențe a P.C.R. in condu- jele „Dezvoltarea economlco-SOCla-
cerea operei dc transformare re- 14, planificată a țării"
voiuțlonară a țării, abordării unor hlăgureanu, „Raportul «
fenomene actuale ale dezvoltării existență .soctală*
societății noastre, ca ' șl mutațiilor 
de ordin politic, ■'
clal, proprii lumii contemporane, 
revista a luat curs spre îndeplini
rea orientării trasate >de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu in articolul- 
program din primul număr, de 
a-și Inacrle aportul „Ia dezvoltarea 
rrcaionrc a gtndlril soclal-polltlce 
din țara noastră, ta sintetizarea 
teoretică a Înțelepciunii colective 
a partidului șl a maselor, care tșl

_* de Stan 
. conștiință' — 

............. do OclaVlfcnăi 
, , ca'șl mutațiilor Che(*n, „Conceptul de muncă In ta
in politic, economic șl so- ruina revoluției tehnlco-ștllnțlflce" 
''—" —de MIhal Drăgănescu, .„Fundamen

tarea legăturii dialectice dintre In- 
vălămint șl economie" de Crlstofor 
Slmloneseu, „Stimulente, răspun
deri, eficiență" de Iulian VăcăreL 

îmbinarea unei atitudini prlncl- 
Elale ferme, a combativității Ideo- 

>glce cu o poziție deschisă con
fruntărilor de opinii, dlsccrnămin- 
lul și receptivitatea critică față de 
diversele curente * aciuata de Idei 
fac &ă crească Interesul cu care 
sint citite articolele „Marxismul și 
lupta dc idei contemporană" de 

(1‘avcl Apostol, „Natura șl meca
nismul contradicțiilor In societatea 
socialistă" de Gavril Sziranylczki — 
Cluj, „Despre Istoriografia marxis
tă ■ Intre cele două războaie mon
diale" de' Vaslie Llveanu, „Milita
rismul. Mutații și contradicții So
ciale in S.U.A." de Gh. Dolgu.

Dincolo do varietatea temelor “ 
ea însăși motiv de Îndreptățit inte
res — ca o trăsătură comună, relativ 
generală a materialelor. se impun 
nivelul teoretic, aria de informare, 
originalitatea unor teze șl con
cepte, legătura lor cu viața, 
liudiinleo,, — din țară și de __  .
hotare. Este neîndoios că atit pen- 

‘'■'truV cine 
științelor

combativi lății
>z.ipo deschisă

Ideo-

| Un hrisov 
| din vremea 
| lui Petru

__ ‘

| Rareș

I Puțini din locuitorii de astăzi 
al 'satului Odobești (Bacău) cu-

Ihosc că numele acestei localitețl 
se trage de la Ioan Odoabă, o

■ veche căpetenie de oști dc pe I vremea,lui Ștefan cel Mare. Cu
428 de ani in urmă, printr-un 
hrisov de danie, urmașilor lui 
Odoabă 11 s-n.dat satul in stăpi- 

Inlrc veșnică. Documentul ca 
poartă.pecetea domnitorului Pe
trii Rareș ă stat decenii de-a rin- 

Idul lp sipetul . nonogi 
Gheorghe Cristea din io 
Recent, actul a intrat in 
muzeului județean de

I 
I

’ ' '■
facem din-flecare membra de partid ■ 
un om al InJijati.velor valoroase, care ’ 
să ®e glndească mereu cum poate 
contribui la Îmbunătățirea activită
ții, a spus in adunare maistrul Gri
gor® Coteț. Atelierului nostru ii re
vin sarcini do mare responsabili late. 
De calitatea șl operativitatea inter
vențiilor noastre depinde continuita
tea întregului proces tehnologic din 
uzină. Am lansat și s-a generalizat 
Inițiativa „Reducerea reviziilor pe
riodice cu o zl și a reviziilor gene
rale cu două zile". Acum va trebui 
s-o ducem mal departe, să vedem

șl mal mult

reviziilor cu 
o producție 

suplimentară in citeva secții; echi
valată la , nivelul grupului — la 
circa 7 milioane/lei. Normai, revizia 
InstalațUlor do la plrollză, acrilonl- 
trll. polietilenă etc. durează 19 de 
zile. Analizând posibilitățile existente 
și valorlficlnd la maximum resur
sele umane șl materiale, comuniștii 
din atelierul mecanici au redus la 
jumătate termenul reviziei pe care 
o efectuează in prezent. Sa va pune, 
firesc, Întrebarea : cum ? Iată : la 
sugestia organizației de bază; Înain
tea fiecărei revizii are loc un dialog 
intre comuniștii care deservesc in
stalația, pe de o parte, și cel care 
urmează să execute revizia, pe de 
alta. Un dialog viu. o Informare re
ciprocă șl o colaborare care se con- 
tLnuă apoi in tot timpul revlzleL Rod 
®l gindlrll colective, planul fiecărei 
revizii Însumează astfel propunerile, 
soluțiile optime, flnallzlndu-șe. cum 
s-a văzut, nu numai Jn scurtarea 
termenelor, d, cu deosebire, in rea
lizarea unei producții-marfă supli
mentaro do peste 70 milioana lei pc 
acest an.

— Din documentele Conferinței 
Naționale a partldulăl. spunea iova- ■ 
rășul Nicolae Petrugan, noi am re
ținut că îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului reclamă nu efor.-

care. Intlrzle la muncă, lipsesc nemo- 
Uvat, se abat do la disciplina de pro- 

producțle. E drept, comu- 
au lansat dteva Inițiative — 

absență nemotivată". ..Să folosim Ia

. turi fizice șl financiare suplimentare, 
cl. dimpotrivă, o Intensă muncă 
creatoare, un efort colectiv de ’gin- gram șl 
dire. Acțlonlnd in aceasta direcție, 
organizația noastră de bază a Inițiat 
un studiu asupra posibilităților pe 
care le avem pentru a rezolva sin
guri problemele perfecționării pro
ducției. Pe această bază s-a lansat 
inițiativa — „Flecare tehnician să 
rezolve o problemă tehnologică". Din 
cele aproape 40 de teme solicitate 
plnă In prezent, unele s-au rezolvat , 
-J asimilarea segmenților din teflon 
pontru compresoarele gecUel C.I.A.N..A 
a tijelor de filtru de la sectorul po
lietilenă oic. — altele se află Intr-un 
stadiu avansat

Cum era șl firesc, eforturile crca- 
‘oare ale comuniștilor din atelierul 
mecanic 'I au fost canalizate șl spre 
alte direcții. Din cuvlntul Ingineru
lui Ion SImonescUj am reținut, do 
pildă, chemarea — cuprinsă do alt- 
făl șl In proiectul de măsuri adoptat 
In adunare da a asimila, prin 
propriile căutări. 25 Ia sută din ple-

..... .'.....ila aduha- 
searnfl șt 
partid de 

Grupului In- 
Pitești, reme- 

rhorlnd o Intlmplaro La care, direct 
eau Indirect, in timpul dezbaterilor; 
s-au referit mal mulțl comuniști. 
Era In prima parte a anului șl la 
instalația de fabricație a polletile- 
nel se produsese o avarie. S-a de
teriorat o piesă complicată, a cărei 
proveniență era din Import, șl a o 
procura pe această cale Însemna o 
așteptare de jumătate de an. Dar 
oamenii, in Întrecere cu timpul, 
nu puteau aștepta. S-a dat alertă 
in citcva uzine constructoare de 
utilaj chimic din țară. In zilele ur
mătoare. către peirochlmiștll pitea- 
tenl a-a Îndreptat un adevărat flux 
do idei șl sugestii. Soluția prac
tică totuși Intlrzln. Și atunci on- 
meiili au căutat-o sondlnd pro
priile lor poslbUltățl. Așa ’a luat 
ființă la atelierul mecanic I acel co
lectiv dș. comuniști care, după 10 zile 
șl 18 nopți de căutări. Încercări, 
eșecuri șt speranțe, a izbutit să rea- ’ 
Uzeze piesa de care aveau‘nevoie. 
Instalația șl-a reluat mersul șl, o cin - 

■ tă cu ea, celelalte secții a căror 
activitate se condiționează reciproc. 

Despre munca, adevărat eroică, a 
acestor oameni s-a vorbit In darea 
dc seamă prezentată cu prilejul ale
gerilor. S-a vorbit despre multe 
asemenea fapte cu care, pe buni) 
dreptate, organizația de partid se 
mlndrește; Si toate la un loc au dat 
imaginea sugestivă a unei preocu
pări de maximă importanță in a- 
ceastă organizație : grila pentru 
promovarea spiritului de inițiativă, 
că Un Instrument de mare eficacitate 
in îndeplinirea sarcinilor Șl angaja
mentelor asumate In întrecerea con
sacrată devansării cincinalului.

— Direcția principală.In care tre
buie să acționăm este ea. printr-o 
largă muncă polltlco-educailvă. să

dacă nu putem dștlga 
timp.

Scurtarea termenului 
o singură zi înseamnă

nlștll
„NJcI un mlaut InUrzlere. nSd o 
absență nemotlvată". ..Să folosim Ia 

, maximum capacitățile de producție" 
— dar ‘eficiența lor practică nu a 
fost Îndeajuns urmărită, acțiunile 

' pentru sprijinirea lor s-au mărginit, 
adesea, la măsuri pur administra
tive.

Relulnd această'Idee, alți vorbi1 
lori. Intre care rectificatorii' Marin 
BMășoIu, Constantin Chlrculeseu, 
lng. Eugen Herța, au subliniat nece
sitatea dc a se acorda o mal mare 
atenție pregătirii oamenilor cu deo
sebire sub aspect politic. Sint >sala- 
rlațt care nu Întotdeauna fac din 
calitatea muncii lor o problemă; de 
conștiință. Din această cauză se în
registrează adesea- rebuturi, risipă 
.de metal. Mulțl vorbitori. Intre care 
macaragiul Miliall Clo.ină, maistrul 
Radu Dayld șl alții, s-au referit la ner 
ajunsurllc ce există In organizarea 
locurilor dc muncă, domeniu asupra 
căruia organizația de partid vai trebui 
să acționeze prlntr-o diversitate de 
mijloace. întărind totodată rolul șl 
răspunderea ce revin maiștrilor. în a- 
ceastă direcție se impune să se trea
că de ia faza declarațiilor de bună 
intenție, abundente șl In darea de 

.seamă, la măsuri' concreta, să se ge
neralizeze, experiența bună in munca ' 
do partid din uzină privind organi
zarea producției, educarea oameni
lor. dezvoltarea conștiinței lor. Fără ' 
îndoială, aceasta va impulsiona ln- 

' treaga activitate din atelierul meca
nic I. va sliun organizația de bază. 
de aici, așa cum,s-a angajat, in fina
lul adunării, tovarășul Marin Alcxe, 
noul secretar. In fruntea luotel des- 
fflișurnte'ln uzină pentru.Îndeplinirea' 
exemplară a sarcinilor din marea 
Întrecere in vederea devansării cin
cinalului.

jennruiul 
localitate. 

t posesia 
muzeului județean de istorie. 
Hrisovul este scris pe pergament 
cu litere chirilice șf are o deose
bită valoare Istorică.

seta de schimb Importate. îmbrăți
șată de comuniști, inițiativa a stlr- 
nlt un puternic ecou In rjndul tutu
ror salariațllor de la serviciul piese 

• dc schimb. Ca dovadă. înscrierea In 
planul de asimilări pe 1072 a 1302 
repere și peste 700 pentru anul vii
tor., Numai' prin realizarea acestora . 
se va obține o economie do circa 4 
milioane lei valută.’’

— îndeplinirea înainte de termen 
h sarcinilor actualului cincinal, arăta 
in adunare Ificăiușul-mecanic Nicolae 
ItazlcI, a impus organizației noastre 
nu numai măsuri pentru t Creșterea 
producției și a calității acesteia, d, 
cu deosebire, acțiuni politico-educa
tive vlzlnd eduenreh oamenilor, dez
voltarea conștiinței socialiste a aces
tora. Deși a făcut clțevâ referiri la 

, unele aspecte negative din atelier, 
darea do seamă prezentată adunării 
a fost mal puțin analitică sIn aceastl 
direcție. Sint încă mulțl muncitori

f&ureso In mod conștient propria 
lor Istorie, contribuind, totodată, 
la îmbogățirea tezaurului soetalls-: 
mulul științific, al teoriei revolut 
(lonaro ■ proletariatului, Ia pro
gresul Ideologiei marxlst-Ienlnirte, 
in pas cu cerințele dezvoltării so
ciale contemporane, cu cuceririle 
cunoașterii umane".

Fără Îndoială, cale prematur ca, 
după doar două apariții, să des
prinzi concluzii privind modul In 
caro Iși îndeplinește revista atribu
țiile de mare răspundere ce ti re
vin, dar de pe acum este evident 
că. prin profilul și întreaga cl U" 
nulă, ea se afirmă ca o prezenta 
notabilă in vtața ideologică a țări!.

Subliniem că rolul activ asumat 
dc „Era socialistă" in sprijinul În
făptuirii programului de Intensifi
care a activității ideologice și a 
educației socialiste a maselor lșl 
găsește expresie In mod deosebit 
in articolele orientative de strigen- 
iă actualitate : „Reconsiderarea 
conceptelor perimate in cultura de 
masă” de Dumitru Popcsctt șl, 
„Factorul conștient șl. rțtmul rea
lizărilor socialrcconoriilce In con
strucția 1 socialistă" dc Mta Do- 
brescu. precum șl in Inlervlurilo 
„Rolul actual al sociologiei româ
nești" de Miron Constantinescu ' 
și „Problemele majore ale cercetă
rii științifice in domeniul Istoriei" 
dc Ștefan Șiefânescu.

Ni Sc pare, dc asemenea, Impor
tant do relevat efortul dgpjjs^țip 
ratată — taefibs^btSu agfrulkțț.-.5„^ 
brlcjlor „Conșnltațll^șț „Dfaleeiira -'— i 
dezvoltării socieță|il'Bbelal£șic" .— 
pentru aprofundarea unora' dintre ■ i 
temclo principale ale yastuli.il an
samblu de probleme abordate In 
documentele Congresului ai X-lea, 
precum gl alo recentei Conferințe

i

i

I
Mare proces 
pentru un 
mic nimin

■ ■ : i

Doi oameni In tostd firea, Va
sils Georgescu și Ștefan Popa 
din Piolejtr, strada Zimbrului nr. 
2, dc aproape un an de zile bat 
drumurile tribunalului și se în
frunta viteje'fte pentru... 20 de 
centimetri de pdmlnt. Primul li 
cere celui de-al doilea să-fl re
tragă. Mlntlrziat gardul cu cen
timetrii amintiți ; al doilea îl 
cere primului, tot urgent, ad-și 
retragă fi el casa cu 20' de cen
timetri, tntrucit e ațezată pe te- ‘ 
renul ca-i aparține. Șl uite ața,
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Ioan VLANGAcu ac- 
ie peste

u confecționarea 
montarea parbrizului, 

doar dlmen- 

la București.

fefcfe

de carbon
vi.

o

J

a

-1'

Dacă l-ați
întîlnițl

lucrează In domeniul 
sociale, al propagandei 

ca și, In general pentru orice om 
de cultură „Ern socialistă* se În
scrie ea o apariție de certă utili
tate. Interesantă, variată și bogată 
in conținut în Încheierea acestor 
succinte notații, fără a ne fl pro
pus, desigur; să menționăm toate 
elementele din sumar de natură să 
solicite Interesul cititorilor, expri
măm opinia- că unele dintre artico
lele publicate or fi avut do clștl- 
gat dacă autorii acestora or fi. 
acționat mal ferm pentru depăși
rea r” 
țlatlv

stadiului precumpănitor cnun- 
v ăl afirmării unor, Idei, pu- 

nlnd accentul' pe argumentarea 
^"țS^6 “ lTluri^^ - 

Nu Încape îndoială eă1 aparițiile 
ulterioare ale „Erei socialisto" vor 
amplifica rolul cl militant In viața 
ideologică a României socialiste.

Tndor OL A11U

LA 25 OCTOMBRIE
Tragerea la sorți 

a libretelor de economii 
pentru turism ■

Casa do Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut depună
torilor pe libretele de economii 
pentru turism că iragerea la 
sorți iiznlru ’ trimestrul ILI/1072 
vă avuâ loc In Capitală la data 
de 25 octombrie.

La această tragere vor fi a- 
cordate 55 de ctțUgiiri consllnd 
In excursii — in U.KSK, Iia- 

<113, ta Paris șl Atena - și "In" 7 
-Imjftaftmte sumo' dB.'jjaHrgfpfci ' 
teu organizarea de. excursii ln-u,. 

, dlvldiuiie In străinătate.
în afara ciștlgurllor acordate 

la tragerile la sorț! trimestriale, 
’ Casa de Economii șl Conscmnn- 
țhinl acordă titularilor libretelor 
de economii pontra turism șl 
Importante doblnzl anualei

îiL- X ::r.‘
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din împricinați a cenit la sub- ■ 
redoefia noastră pentru a-l' a- I 
juta să-ți găsească dreptatea.

| Ii ajutăm me amlndol, prin rin- 1
, clurile de fată, să vadă citii de i
" rtr-S ri i OJtl Ai cteiict 111 x» B

I!
ridicolă este cearta lor. Poate 
pinăi la~iurTnăfipeste cei 20 | de 
ceifiniieirtibM^vgF întinde mina 
Ihtru Impdcaw. gi^nu.vor avea 
nimic de pierdut.

cu monoxid

200 MODELE NOI DE CONFECȚII
Colectlvul Fabricii de confecții 

din Călărași șl-a înscris In pro
gramul de lucru ea o preocu
pare permanentă Irribunfttățlrea 
calității produselor și continua 
diversificare a gamei de sorti
mente. An de an. In’ flecare se
zon, p« porțile fnbrlclî ies noi 
modele de confecții din stofe șl 
țesături In diferite contexturi 
șl culori atrăgătoare. In acest 
ah, bunăoară, au fost asimilata 
In producție, pentru ndulii șl co- ’ 
pil. 200 noi modele de costume, 
sacouri. pantaloni, rochii care, 
multiplicata In " milioane de 
exemplare, au devenit puncta

de atracție deosebit de solici
tate da cumpărători. Liniă

. modernă., execuția constituie
toi alîtea argumenta -câță a-, 
teslă receptivitatea față »’do 
gusturile si preferințele pu
blicului. Prestigiul' doblndit șl 
menținut dc-a lungul anilor In 
rlndul numeroșilor beneficiari 
din țară șl de peste h’otnre pro
bează grija constantă a colecti
vului călftrășean pontru crește
rea calității confecțiilor, .pentru 
continua fnnolre a modelelor, 
în acest scop, din inițiativa Ser
viciului tehnic. In primul tri- 

' mestra al anului au fost Intro-

■i fmwhsLb»..,
duse. In toate secțiile fabricii .■ 
presa cu abur industrial care.
ps lingă randamentul sporit, a- ,
sigură confecțiilor un grad 1
limit de finisaj. ț

„Da pejfieraro bandă do lucru, <
numai produse de calitate su- 1
perloară I" — acesta este angn- l 
jamehtul colectivului de muncă '
de la Fabrica de confecții din 
Călărași —' motiv pentru care a 
fost constituit In toate sectoa
rele un control exigent pe fle
care fază de fabricați^.

Lucian CIUEOTAKU 
corespondentul „Sdnteii"

Este un lucra cunoscut
l, din păcate, nu trecă 

zi fără să «a înregistreze 
accidente de circulație — 
unele cu urmări benigne,, 
niște table îndoite sau gea
muri sparte, altele cu con
secințe mult mai serioase. 
Vinovăția sa circumscrie da 
regulă lă una-doufi pefsoa-' 
ne direct implicnte, la' Lm- 

*"
alieta -. ele.

frlnele funcționau
Dar pentru revizorul ce s-a 
grăbit «li declare mașina 
aptă pontru cursă lungă, 
parbrizul care asigură VI-

• • • ■■■■• --- , 
parte din condițiile teh-

Așa cum,spuneam, un ac
cident tragic, zguduitor — 
șl cu atit mal mult, tocmai 
prin dimensiunile acestui 
tragism, un prilej de re
flecție mal aprofundată a- zlbilllalea drumului nu face 
supra factorilor care l-au parte din condițiile teh- 
generat Pentru că, se va nice 7 Un control superfl- 
vedea. este vorba de un a- clal, acordarea, automata a 
devfirat complex de factori, plecării liv cursă — șl lată

Desigur, principala vină coiț?€îc!.Jl'ele,L rr-i-tat. 
șl răspundere revine țofe- Mal departe. Ușurința șo- 
iiiliiU Nu este insă vorba 
doar do o neatenție intr-o 
fracțiune de secundă — ez 
Ci de o lipsă măi amplă.

• In acest sens trebuie șrătat 
că el n pornit Intr-o cursă 
de aproape GOT km cu o 
mașină căro nu numai că 
era improprie circulației o- 
bișnultc pe drumurile pu
blice — o autopompâ

Ecdnțe mult mal serioasă. 
.. .■■■___ ' ’>

regulă la una-doufi pefsoa-' 

prudența uneia sau lipsa do 
prevedere ’a alleta-. ele. 
Există insă șl cazuri undo 
ramificațiile responsabili
tății merg mult mal adine, 
evidențiind înțelegeri gre
șite 1a un șir de fac
tori care nu s-au pătruns 
de adevărul cl orice con
tact cu sfera circulației șl 
problemele el Implică răs
punderi, că flecare din ei, „„„ „ ...___ .___
chiar fiind departe de <jo 7 torte, al cărei' 100 
stradă sau șosea, poate M.e doar po șantiere — 
contribui la producerea sau - “ —
evitarea unul accident.

. glas, care, mai uivs pu m
.„Șl acum, faptele. Un tunerlc, nu permite o vizi 

accident, tragic, zgudulto^,:’“ ’ ’ " • ■ *-■
ieșit din comun. In dl- 
mineal

dar avea șl un par- «
brlz Improvizat, din plexl- i

glas, caro, mai ales pe In- ® 
bliitate normală. Tn al do!- H 
lea rind, ca și cum aceasta £3 

____ ița zilei dc 2 oclorn* p-ar fl fo/p suficient, șofe- 
brie, In ora 8 fără un alert, mi a pornit la drum obosit, 
o coloană’de 1B0 de elevi al după ce ' șl-a petrecut o 
Școlii .profesionale de uce- noapte la.niște rade, tocmai 
nici pentru industria ușoa- din Sighișoara !

. .. ,_j. Un șofer obosit, la voia- ,
__ ______ 1 . ! super- 
grele. clrcullnd noaptea cu 
un parbriz Improvizat in 
condiții de proastă vizibili
tate — ce trebuie mal mult 
pentru â merge,, s-ar pu
tea spune, „1a sigur" către 
accident 7

Esie- insă, șoferul singurul 
vinovat 7. La acea oră. re
vizorul tehnic Aurel Stoica 
de ta garaj dormea, so o- 
dlhnea probabil llnlșilt. de
parte de locul accidentu
lui— in comiterea căruia de 
fapt el participa. Pentru că 
el a. fost acela care a lie- 

dCTl?' acridentlntf '^ritortei da c® vchlcuiul.. «re«P^" 
pe 4 dintre el și rănind pe de din punct de vedere teh- 
giy 19, rtfe. Inîr-adsvâr. motorul,

v

se deplasa, conform progra- .
mulul zilnic, de la internat 
spre școală, sub [suprave
gherea pedagogului Gh. 
flusu. în dreptul Imobilu
lui nr. 50. pe șoseaua Si
biu. coloana de elevi a fost 
ajunsă din urmă do nuto- 
pompa nr. 33-B-ffîDD. pro
prietatea unei baze de utl- 
lăj-transport din București. 
La volanul mașinii se află 
conducătorul auto Aurel 
Nicolae, In vlrstă de 23 de 
ard. Venind din urmă, a- 
cesta a intrat din plin cu 
autovehiculul In coloana de 
elevi, accidentlnd i

t:

r

bine. ■ tall.. Or, această aulopompl locomoție 7 Toate acestea
; nu-i'un mijloc de transport au creat condiții șoferului 

oarecare, cl un utilaj deose- să folosească un autovehicul

1

_____ ii cl im utilai------  
bit, destinat In mod expres 
șantierelor, asemeni exca
vatoarelor sau macaralelor. 
Nunta! In eventualitatea 
deplasării de pe un șantier 
pe altul sa admite ca astfel 
de giganțl pe 4 roți să cir
cule pe șosele, dar șl atunci 
doar dacă sint intr-o per-

| " - *J, * ’ • i ■ ' ij • ■ ■’ I. •

i

h

\

de in Procuratura locală din 
Mediaș, care cercetează, dc 
asemenea cazul : „Șoferul a 
plecat la drum lung cu un 
parbriz Improvizat, care-1 
limita In mod serios vlzl- 

kilometrl zl șl noapte, Ih bilitatea. în asemenea con- 
căutarea rudelor ori priete- dlțll și pe o astfel de dis

tanță accidentul este inevi- 
■ labil".

Așadar, dacă șoferul,: re
vizorul tehnic șl inginerul

de 7 lone^cn pe un autotu
rism proprietate personală, 
cu care s-a plimbat sute do 
kilometri zl șl noapte, •" 

nllor prin diferite localități.
Încălcarea de către fac

torii amintiți a îndatoririlor 
de serviciu este conflrma-

•ț

!-
3

La Întreprinderea „Iza" din
Seu de Sus (Maramureș) s-a 
defectat, Intr-una din zile, sor
bul pompei do ia puțul de Ali
mentaro cu apă industrială. !ln- 
stalalorul loan Tomolagă a cobo
ri! să-l repare. După diva 
timp, văzind că nu mal j ie
șea la .suprafață, lăcătușul David 
Coslescu șl șeful centralei Icr- 

. mice, Gheorghe Andrelca, au co- 
borlt după el, pentru a-1 veni In 
ajutor. Nici el Insă n-au mai 
Ieșit afară. Ce so Intlmplase 7 
Puțul nefilnd a'erislt, cel trei au 
fost intoxicați cu monoxid do 
carbon. în prezent, organele do 
resort efectuează cercetările ne
cesare pentru'stabilirea Împre
jurărilor In care 8-a produs acest 
accident

■ ’

■■ ■ ' J- ' .. '. f
Noul complex comcrdal „‘Cioplea’, din Predeal 

’ r ‘ Y -.A f '
:: »

ferul in cauză a comis și 
alta acta de Indisciplină in 
legătură, cu care anti tre
buit să fiți prevenit și să 
luațl din timp măsurile Cu
venite.

—■ Ele nu ml-nu fost a- acciderit ^Șrav, «cu urmări 
duse la cunoșiințâ I Dacă "" . . j. .
fL știut, nu 1 Li 1 '1 1
plece. In cursă.

Adăugăm la toate acestea 
ăi vina ce-1 revine șefului 

e atelier, Mlhâl Valeriu, 
care I-a Însoțit ca delegat 
special pe conducătorul 
auto In cursă. O dată ajuns 
la Sibiu, el șl-ă abandonat 
misiunea, lărindu-l , pe șo
fer să-șl desfășoare progra
mul In voie, facllitlnd astfel 
producerea accidentului.

Subliniem ,ln acest con
text șl lipsa de răspundere 
a conducerii școlii profesio
nale de ucenici „Vltrome- 
tan’-Medlaș, caro n-a res- . 
pcctat prevederile legale' 
privind semnalizarea (lumi
noasă sau cu alegulețe), po 

■ șosea, a coloanei compacte. 
Spunem acest lucru, deoa- 

■ rece, așa cum B-a constatat, 
siegulețele bune Blnt ți
nute— in cancelaria șdolil, 
iar felinarele... la Intema- 
cîeyl BÎnt’’semnalizate cu tlllor IntreprinM am re- 

.Iniit unele ■ recomandări 
ale medicului șef al scc- 
țlul chirurgie, dr. lacob 
Foanclsc, dc la spitalul 

ale radlo- 
iche, de la 

aceeași unitate sanitară. FJ 
)rmulat propunerea de 
limita virata conducă

torilor mașinilor de tonaj 
aceasta să

culă cu un parbriz Impro
vizat, ce contează dacă ‘ in 
loc de felinare coloana, e 
semnalizată cu o clrpă etc. 7 
Suma acestor neglijențe a 
condus Ia comiterea unui

Din cauza, 
unui sabot

Zilele trecute, in stcfls C.F.R. 
București-TriaJ, in timp ce se 
efectua manevra vagonului cis
ternă nr, M5371SS63&S, care era 
încărcat cu 25 500 litri dc acid 
sulfuric. Dumitru Stric, salariat 
al stației, o neglijat să așeze pe 
linie un sabot pentru a opri va
gonul la locul,«labilit. Avind ast
fel cale liberă, cisterna a luat-o 
razna fi s-a ciocnit cu un alt va
gon. In urma acestui accident, 
întreaga încărcătură de acid sul
furic s-a scurs printre linii. 
Acum, maneprantul uituc „i-o 
ars- la buzunar.

«ilnță-! Dacă as tragice. Tocmai de aceea 
1-ăș fi lăsat să c8-6 necesar ca organele do 

anchetă penală, justiția &ă 
dntărcaMă gradul de vino
văție al fiecăruia și, in con
secință, să ta măsuri cores
punzătoare.

Din accidentul de Ia Me
diaș se cuvine să se tra
gă învățămintele cuvenite. 
Orice factor Implicat direct 
și. indirect in procesul cir
culației publice să-șl Înțe
leagă rolul șl responsablll- 
talcă, faptul că prin obli
gațiile de serviciu este 
chemat să respecte eu stric
tețe legea, normele și re
glementările In vigoare, 
neadmlțind nici o abatere, 
nici o neglijență, deoarece, 
ortclt de mică nr fl, ea 
poate condiice ta produce
rea unor accidente cu con
secințe dintre cele mal 
grava

Dumitru MINCULESCU
te, In timp ce coloanele de p.g. în cursul lnvestiga- 
elevi sint semnalizata cu țț......................
niște clrpe rupte ! Pe den-, y, , . ,,i. nl,l.„3l Supra nici nu s-a respectat
cerința ca semnalizarea să 

, fi fost asigurală, la dlstan-
șî-au încălcat obligațiile do 
serviciu, cpm a acționat 
conducerea autobazei 7 Dl- spatele el, 
rectorul acesteia, Gh. Mn- 
noliu, recunoaște că tona
jul, gabaritul mașinii o fă" 
ceau Improprie pentru cir
culația pe un traseu lung șl 
de mare fluență șl că in 
nici un caz autovehiculul nu 
avea voie să circule pe în
tuneric din cauza par
brizului Improvizat.

— Dumneavoastră erați

/

V

sau radiografia unui accident de circulație

■ . j
ferului, superficialitatea re- fectă stare tehnică. în altă 
vizorului tehnic ar fl putut j<-- j- ■-
fi evitate dacă conducerea 
unității nr fi dat aprobare 
de pornire la drum cu mai

'tă răspundere. Ingine
rul șef Alexandra Gutoy,

l
ș

mu' 
rul șef Alexandra Gutov, 
manlfestlnd șl el .superfi
cialitate, l-a semnat șoferu
lui ordinul* da deplasare, 
dindu-șl astfel girai pentru 
trimiterea unei mașini de 
mare tonaj, ta stare tehnică 
necorespunzătoare, Ia un 
dram de. sute de kilo
metri depărtare dc Capi-

ordine de Idei, este Inexpli
cabil de ce a fost necesar să 
se trimită un autovehicul de 
asemeno'i proporții 51 va
loare (cosUi circa I milion 
de lei) la Copșa Mică si Si
biu pentru
$ 1 ... . , . clnd pur șl simplu se pu
teau trimite doar dimen
siunile Iul. iar montarea 
ăl se focă la Bucurețll. 
Sau. In cel mal rău caz, nu 
se putea aduce parbrizul 
respectiv cu alt mijloc dc

:| 
î

tă șl de către oamenii le
gii : „Ciim a fost posibil. 
— ne apunea Intrigat Victor 
Crișan, protnîror șef adjunct 
ai Procuraturii județene 
Sibiu — să se încredințeze 
o mașină cu un astfel de 
tonaj șl gabarit unul om cu 
numai S ani șl; ceva vechi
me In exercitarea meseriei? 
Este evident că, In bună 
măiiură, vlnovațl sini șl cel 
de la garajul bazei, care 
l-nu permis plecarea In 
cursă". Fapt întărit și de 
procurorul Victor Bleahu

ță reglementară, atit In din Mediaș, șl s 
fruntea coloanei cit și ih jogului Petre Ena, 
spatele e.L c ' *

Iată unde poate duce Ig- nu formulat 
noraren unor normp ele1 a se EUE_ 
mentare de securitate a cir- izrLk.----
eulației fie dramurile pu- greu. In sensul ca 
bllce. lată cum un șir de nu se situeze sub 23 de ani 
factori — șofer, revizor îch- șl nici peste 50. Prețioasă 
nlc, inginer șef. director de este și wgeytla potrivit^că- 
autobazfl, delegat special, 
director de școală proreslo-

— uumneavoastra erau na'® — 8 Plivit flecare, eu 
printre primii fn măsură să ușurință, la nivelul Iui : ce 
controlați acest lucru, go- contează dacă vehiculul clr-

Sorin Lăcătuș, un băiat subți
rel, Cu părul scurt-șaien, ochi 
albaștri, înălțime 1,82 metri, 
născut la 22 noiembrie lS3fl, a 
dispărut kt 2 august a.c. do Ungă 
fratele său mai mare in timp ce 
iâ aflau in acceleratul Bucureștl- 
Cons’.anpi. De atunci, cu, toate 
Investigațiile efectuate plnă in 
prezent, nu I s-a putut da tacă 
de urmă. Dacă cineva II recu
noaște sau știe undo se află, este 
fcugat «5 anunțe organele de mi
liție sau pe mama sa, Ileana 
Ioncscu din Cluj, bulevardul 
Lenta nr. 37.

reia este necesară Institui
rea unul control medical o- 
bllgatorlii al conducătorilor 
auto înainte de plecare In 
curse Iunal, așa cum 
procedează Ia C.F.R,

Rubricâ redactata do i 
Dumitru TIBCOB 
Ghcdrgbe POPESCU 
fi corespondenții „ScînfQÎj

yastuli.il
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Calendarul galopant

Aplicarea acestei Inițiati
ve la uzina brașov casta a 
dinamizat Întreaga activita
te economică a acestui co
lectiv, constituind un sti
mulent fără precedent in 
ridicarea, la un Înalt grad 
de perfecționare, a muncii 
In toate compartimentele. 
Ea constituie o expresie e- 
locventă n creșterii rolului 
în producție al organizații
lor de partid, al comuniști
lor, a eficienței mijloacelor 
și metodelor muncii pontice 
de masă, oferind, totodată, 
un cadru optim j>enlru Îm
binarea armonioasă a aces
tora cu activitatea econo
mică. De aici și cele două 
direcții principale in care 
s-a acționat. In ultima vre- 
me, pentru creșterea gradu
lui de conștiință a fiecăruia 
dintre membrii colectivului 
șl Îmbunătăți rea callta'dvă' 
a producției Asupra con
științei oamenilor se acțio
nează prin activizarea for
melor șl mijloacelor muncii 
politico-educative șl 'crearea 
unei atitudini Intransigente 
față de neajunsurile și ma
nifestările negallvo care se 
mal lniilnesc In unele sec
ții șl compartimente. In a- 
cesl scop, organizațiile de 
partid folosesc ‘ngentoase 
și eficiente metode : munca 

. de la om ta om, agitația
■ vizuală (In fiecare secție se 
găsesc panouri intitulate 
sugestiv : ’ „Prietenii mlrad-

■ nulul, gramului, secundei" 
sau „Certați cu micronul, 
gramul, secunda"). Sfl luăm, 
ca exemplu, panoul oftat in 
secțta strungărie; alei, prin
tre prietenii micronului, 
gramului șl secundei figu
rează numele unor munci
tori ca Ion Mllea, Costlcă 
Pândele, lom Lungu,. Ște
fan Szentpal șl alții care, 
pe lingă faptul că-șl lnde-

il: plinesc :-ln~m’od 1 exemplar, 
ec sarcinile' do"prtidilcțteri’-®u 

lucrat iernai- Cite douâ vzllel 
Da 

parte a jianoulul 
clțlva din cei car-

care a rebutat In septem
brie piese de 1 2.W lei, Con
stantin Maxinluc șl Ene 
Pielea, care și el nu rebu
tat piese de circa 310 lei fle
care. Pe ansamblul secției, 
rebutul a scăzut Insă de 
la 2,84 la sută In ianuarie, 
la 2,00 la sută in ultimele 
luni.

Tot In flecare secție se 
mal află vitrine ale calită
ții, unde slut prezentate, 
față In față, exemple buna 
și proaste in:ceea ce pri
vește respectarea ' cerințe
lor de calitate. Un efect 
nu ‘ mai puțin educativ il 
nu caricaturile care bi- 
cinlese o scrie de abateri de 
la normele de dlselplină. In 
secția rectificare, una din 
caricaturi satiriza pe re
glării Ion Blcșuscă, Gheor- 
ghe Sblm șl Vnleriu Chlnr- 
pesc.care au venit la lucru 
„obosiți", fapt care a făcut 
ca, In schimbul respectiv, 
să-șl realizeze sarcinile de 
plan abia in proporție de 
63 la sulă O altă caricatură

ii prezintă pe Vlrgll Mucea, 
dormind in timpul progra
mului de lucru.

Un puternic caracter mo
bilizator II au dezbaterile 
pe grupe sindicale. Aid 
sini supuse judecății '-exi
gente a colectivelor, abate? 
riie In muncă alo color cer
tați cu micronul; gramul șl 
secunda. Dezbaterile se ca
racterizează prinir-un ; 
temic spirit de intransigen
ță față de cei care încalcă 
disciplina muncii. In urma 
criticilor ce Ii s-au adus, a 
ajutorului primit, mulț.l 
dintre cel certați cu micro
nul, gramul și secunda și-nu 
reconsiderat atitudinea in- 
cadrindu-se in ritmul de 
muncă al marii majorități 
a colectivului uzinei. Este 
cazul unor muncitori ca 
Mlhal Sulgeru, loan Pățan, 
da ta secția forjă, loan 
Bahra, de ta slrangărle și 
aițlL

Rezultatele pozitive obți
nute prin aplicarea Iniția
tivei ’ „Micronul, gramul,

secundă In slujba eficienței 
economice" au fost deter
minate șl de un oil factor : 
îmbinarea muncii pollilco- 
cducatlve eu o. Intensă ac
tivitate lehnico-orgnnlzBlo- 
rlriL De exemplu. In scopul 
gospodăririi judJcloaso a 
metalului, ta forjă s-au re
vizuit (ehnploglile de fabri
cație. Ne referim la un e- 
xemplu : trecerea la tehno
logia de execuție « unor 
Inele de ndmențl prin la
minare, prin care s-a rea
lizat, In acest an, o econo
mie de peste 100 tone oțel 
special.

Efectele nplicărti aces
tei valoroase Lnițtatlve iși 
găsesc reflectarea, in re
ducerea cu 257 tone a 
consumului de metal 
ziiiă, comparativ cu 
trecut, in realizarea 
Indice' de utilizare a

pe Ji
anul 
unui 

mași
nilor de 94,81 ta sulă, a unul
coeficient de folosire a fon- 

pu- dulul de timp de peste 93 
ta sulă șl, in sfirșiE, in eli
minarea aproape in Întregi
me a reclamațtllor privind 
calitatea rulmenților.

îmbuearător este faptul 
că inițiativa constructorilor 
de rulmenți brașoveni a gă
sit un larg ecou in rlndu- 
rlle colectivelor de muncă 
din municipiul și Județul 
Brașov. Ea este aplicată 
astăzi, cu rezultate deose
bite. tn multe din unitățile 
Județului, ca uzlneîe ,,1-ik- 
dromecanJca", „Electropro- 
cîzta", „Tractoral" ‘șai.

de njustaj). A continuat, In 
același ritm susținui, ac
țiunea de modernizare a 
„zestre!" tehnice In exploa
tare, s-au introdus capete 
mulliaxa pe linia corpuri ți 
capace la mașinile de gău
rit ; In alte mașini s-au a- 
pllcat dispozitive cu pernă 
de‘aer șl altele. Avantajele 
acestor perfecționări : s-au 
economisit circa G5 mp do 
spațiu uzinal, in care se 
montează noi utilaje.

— Dar volumul de pro
ducție, in ce ritm a crescut? 
— l-om Întrebat pe. șeful 
serviciului planificare.

— Dacă la sflrșltul lunii 
mat, ne-a răspuns el, uzina 
ajunsese la o producție 
globală de 23 ewa lei pe mp, 
prin noile redistribuiri și 
modernizări ' de mașini și 
utilaje s-a obținut in sep
tembrie o producție de 
13 800 Id. Mal avem in față 
aproape un trimestru pinii 
Ia încheierea anului întreg

eolectlriil acționează pentru 
ca, la 30 decembrie, si ra- 
porleze Îndeplinirea inte
grală a angajamentului luat 
In Întrecere, adică realiza
rea ’a 2fl IOT Iei producție 
globală pe metrul pătrat 
uzinaL

Pentru a afla prin ce mij
loace se va realiza noul 
spor de producție, ne-am a- 
dresat inglnerului-.șef al u- 
zinel. Mlhal Slmionescu.

— Acționăm după un plan 
complex — ne-a relatat in
terlocutorul. Sectorul n<w- 
tni de nutotiEltaro va pro
duce alte citeva mașlnf-a- 
gregat de mare productivi
tate, plnă ’ la sflrșltul n- 
nulul. Circa 30 mașini din 
vechea .zestre" tehnică vor 
lucra In trei schimburi, ceea 
ce va contribui ta obținerea 
unei producții suplimentare, 
plnă ia finele anului, de cir
ca un milion lei. Concomi
tent, ne gindlm din nou ta 
reamplasarea unor utilaje.

Căulăm mereu, după cum 
vedeți, noi „petice" de spa
țiu, pe care să le utilizăm 
cit mal bine. Pentru că, să 
realizezi o producție supli
mentară de 13 milioane pe 
aceleași suprafețe , (acesta 
e angajamentul nostru din 
acist ' an) nu-1 un lucru 
ușor.

— Dar pentru anu) viitor, 
cită producție vă propuneți 
să’realizați. In plus față de 
acest'an?

— -O creștere a produc
ției de 3 700—3 OM lei pe 
metru pătrat uzinal. Cifra 
arată că ne preocupăm In 
cri- mal înalt grad do buna 
gospodărire a spațiilor uzi
nale, de pe care trebuie să 
scoatem’ producții maxime, 
de natură să permită Inde- 
C’ ■ea.' pionului dndnal 

te de termen.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Sdnteîi®

La fabrica de car-, 
toane ‘„Mucart" din 
Cluj s-a creai un ca
lendar mal, puțin obiș
nuit : „Calendarul cin
cinalului*'. ‘ El indică 
sugestiv ziua In caro 
se nM colectivul com
parativ cu prevederile 
cincinalului. De î pildă, 
In ziua de 28 septem
brie, „Calendarul cin
cinalului" arăta data 
de 14 decembrie. Se 
Înregistrase deja, In 
acest an, un cișllg de 
timp, de circa două 
luni șl jumătate, anga
jamentul anual fiind, 
depășit cu mult la toți" 
indicatorii.

Ritmul In care cresc 
producția șl, producti
vitatea muncii dă po
sibilitate colectivului 
de aici să încheie cin
cinalul In pumni 4 ani. 
La baza unul asemp- 
nea rezultat do presti
giu se află măsuri 
tehnice ■ șl organizato
rice precise. In atelie
rele fabricii au fost

E'cetate șl executata 
tehnologice, s-au 

construit mașini și uti
laj o cu randament 

înalt. S-au obținut re
zultate deosebite șl In 
ceea ce privește redu
cerea . consumuril or
specifice, astmllarori 
unor sortimente noi dă 
cartoane pentru amba
laj și articole de pape- 
tărie. „în curlnd, În
treprinderea noastră 
sărbătorește 90 de ani 
de existență, ne spunea 
lng. Constantin Ștefă- 
nescu, directorul fa
bricii. La această
virată, fabrica este,
mai tinfer5 și mai fru
moasă ca oriel nd. Min- 
drla și mulțumirea co
lectivului slnt cu aiit 
mai mari, cu cit vom 
reaLLza dncinalul In 
4 ani". Cu un așeme- 
nea colectiv ,șl un ast
fel de... calendar galo
pant, angajamehtuf a- 
pare pe depUn Înte
meiat.

Nlcolae MOCANU 
corespondentul „Sdnleii'

cu scule economisite, 
ceaial lă 
Intîlnlm
tați cu micronul, gramul, 
secunda : Romus Căprarii,

După aproape trei luni, 
sdln nou am investigat la 
Uzina de mecanică tină din 

. SiMta modul in care, In 
cadrul" întrecerii socla- 

Jisirj. Xe acționanză- 
‘obi fogrearijeii prodiicțlirinii-” 
|jtlmet*pe'’nccare metru pă
trat uzinal. In secțll șl ate
liere s-au produs noi schlm- 

.bări, cu scopul final — creș
terea productivității mun
ci L în tocul unor mașini, cu

potănțiai funcțional scăzut, 
au fost instalate agregate 
de'mare randament, reali
zate, prin auioutilare. Iar In 
locul unor tehnologii mal 
vechi' s-nu- Ințrotlus altele, 
“WEWșWk
ne spuncâ directorii 1 ifzinol, 
tovarășul Aurel Boghic!' — 
In lupta pentru gospodă
rirea spațiului consihilt, 
principala acțiune este a- 
ceea do ridicare a randa-

meniului mașinilor și-utila
jelor". In sectorul de prelu
crări prin așchlere, bună
oară’, ,a început recent să 
dtsț producție o mașlnă-a- 
gregaț<de -frezai zșj?centrui t 
nrhnrf cu care'e^ care « In- 
icr.uif b freză'.orizontală șl 
o mișină de găurit': in ate
lierul de njustaj și-au făcut 
apariția, de asemenea, două 
utilaje de debavurat cu vl- 

(Inloculitd A bancuri
utilaje 
brator

în luna Iulie a acestui an, 
colectivul Uzinei de uUlaj 
petrolier din Tlrgovlște a 
lansat inițiativa ca produc
ția unei zile pe trimestru să 
se obțină pe baza utilizării 
materiilor prime econotni- 
slîe, respectiv, a metalului.

— Nu de mult, om citit 
In ziarul „Scinteta." despre 
primele roade ale acestei 
valoroase Inițiative — no 
relata tovarășa Stela Clu- 
botaru, secretar al comite
tului sindicalului de ta U- 
zlna de fibre chimice dLn 
SăvlneșlL Anaiizlnd posibi
litățile de care dispune co
lectivul nostru, am ajuns la 
coneiuzta că această Iniția
tivă poate fl preluată și in 
secțiile uzinei, dar pe o 
s-eară mai largă. începutul 
a fost făcut ta secția mo
lanii III, al cărei colectiv 
litcre.TZfUîn .prezent sub de- 

!vlta : ’„CINCI ZILE PE AN 
CU MATPRII PRIME ECO
NOMISITE-. Calculele do
vedesc că, prin aplicare» 
acestei Unițtatlve, numai ta 
secția amintită se var eco-

nontlsl anual materii pri
me necesare realizării ■ unei 
producții suplimentare in 
valoare de peste 1 5®0 OM 
lei. Există condiții ca șl a- 
ceat nivel să fie substanțial 
depășit, să obținem dubla
rea lui. Astfel, chiar din 
prima lună de la preluarea’ 
acestei Inițiative, s-au eco
nomisit materii prime șl, 
îndeosebi, acrilonltril eu 
care se-poate realiza pro
ducția pe o zȘ.

— Clnd am Îmbrățișat a- 
coastă Ințțlaillvă, am pornit 
de la calcule foarte precise 
șl de ta experiența acumu- 
lălă 'plnă In prezent pe’li
nia economisirii materiilor 
prime, 0 Intervenit In dis
cuți e, maistrul Adrian Pi
sai tu. Ștlfn precis ce avem 
de făcut, șl acționăm con
cret’ pentru respectare® ln- 
tocr^al artghnioioglefc de fa
bricație. Ani' perfecționat 
unele Instalații pentru a- 
daptarea lor ■ la condițiile 
concș-ete ale procesului nos
tru,‘do producție. De ase

menea. «ni introdus contro
lul interfazlc, acolo ■ unda 
apăreau cele ma! multe de
șeuri. . ’ Pe de altă parte, 
toate dețeurile uscate da 
melonă. care nu pot fi evi
tate Ih industria fibrelor 
chimice, sini In prezent re- 
cuparald, iar prin • retopire 

'le reintroducem In circuitul 
productiv.

în prezent, conducerea 
Uzinei de fibre chimice din 
Săvineștl, Împreună’cu or
ganizația do partid și co
mitetul .sindicalului șe pre
ocupă de gencrallzârca »- 
ccstel Inițiative In toa
te secțiile productive. Ca 
atare, rezultatele de plnă 
acum ale chimiștllor din 
Săvlneșli — in domeniul 
realizării unor cantități lot 
mai mari de produse peste 
plan rdin s materiale ’econo- 
■misite-^-i'cr j!l CoKs'â’lcirite 
Ih Intervalul care-a mal rii- 
mas' pînă ta sflrșUul anului.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînleii'

PITEȘTI

Produse noi
cu funcționalitate sporită
PITEȘTI (Corespondentul 

„Sclnlell". Gheorghe Clrstea). — 
Harnicul' colectiv de muncă al 
Combinatului pentru Industria
lizarea lemnului din Pitești 
este cunoscut.nu. numai .pentru 
modul in care Iii îndepli
nește sarcinile de plan. El’ 
și-a dștlgat un bun renume și 
prin strădania pe care o de
pune pentru lărgirea gamei de 
produse cu o valoare de între
buințare din ce In ce mal mare, 
atlt pentru piața Internă, dt și 
pentru cea externă. A!d se

realizează ta ora actuală peste 
30 de tipuri de garnituri de 
mobilă. Garniturile prezintă li
nii concepțlonnle moderne șl o 
funcționalitate sporită. Printre 
ultimele tipuri de mobilă fabri
cate la combinatul plteștean se 
numără biblioteca „Astoria*. 
pentru care s-au executat nu
meroase comenzi din partea be
neficiarilor din țară, precum sr 
din R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R, F. a Germaniei sl 
ol le, țări. Sectorul de pregâtiro materialului lemnos

(Urmare din pag. I)

special constituite muncesc Ia supralnăl- 
țarea barajelor, la consolidarea lor.

„Din oră In oră, la comandamentul 
județului Teleorman se urmăresc cotele 
apelor. Cu excepția rlulul Vedea, care 
scado ușor, deocamdată apele cresc. Dar 
In Întregul județ.cresc continuu și cotele 
răspunderii, alo hotărlrli oamenilor de a 
nu-și precupeți eforturile pentru a strin- 
ge recolta, pentru a nu lăsa apele să le 
smulgă roadele muncii.

BlJZâU 3u<^elul BuzStJ excesul 
de umiditate a făcut impracticabile a- 
proape 15 80'9 ha aflate In cultură. Cele 
mal afectata zone slnt ta Mlb&Ueșll, 
Gtodeanu-Sărat, Glodeanu-Slllștea, Pa
dina, Pogoanele, Brădeanu, Scutelnld șl 
altele, unde apa băltește pe Întinse su
prafețe cu porumb, sfeclă de zahăr, car
tofi, furaje. ’

Cooperatorii, lucrătorii ?I mecanizato
rii din S.hLA. slnt in dmp de dimineață 
plnă seara.

Ne-am oprit 1a citeva cooperative. în 
ciuda greutăților ne-am putut da sea
ma de optimismul robust al oamenilor.

Cooperatorii din Mlhălleștl au curățat, 
In ultimele zile, peste 7 5©9 rn 1 șanțuri 
care fuseseră Înnămolite.

Apele trebuie degajate cu orice preț. 
Pesta 3C®0 ml șanțuri eu refăcut coo
peratorii din Glodeanu-Siliștea. Aici 
mecanizatorii de ta S.M.Ă. au pus mina 
pe lopețl șl sape, ajullndu-i pe coope
ratorii.

Cu Pclre fonlță, primarul comunei 
Glodeanu-Slllțlea, ne-am Intilnit in mij
locul unul lnn de porumb. „Nu putem 
ala nici o clipă. Apa s-ar putea să 
băltească, iar porumbul trebuie dus la 
hambare" — spunea primarul comunei.

Munca- intensă d!n ultimele zile a adus 
șl rezultate meritorii. La cooperativele 
agricole din Glodeanu-Siliștea s-au re
coltat plnă acum 010 ha porumb și 2S3 
ha sfeclă de zahăr. Concomitent s-nu 
realizat semănături pe G9 de ha. De nse-

menea, ia Mihălleșli s-au Insămlnțat 
190 ha și s-uu tecoltat 151 ha porumb.

Apele, ploile nu pot fi mai puternice 
ca oamenii.

Galaji. Cu. 5—fl zile In urmă, In 
comunele Fuhdenl, Tudor Vladlmlrescu, 
Piscu, Independența, Braniștea șl Șen- 
drenl, pe digul de proiecție dip zona Cos- 
rheștl, Lungoci-Șendrenl, comandamentul 
județean și comandamentele comunale 
Împotriva Inundațiilor au acționat cu

promptitudine. Instailnd puncte dă ve
ghe. In compartimentul de îndiguire I 
din dreptul comunelor Tudor Vladimi- 
rescu șl Braniștea, viiturile au depășit 
malul rlulul, lovind cu furie digul aflat 
In execuție. In această situație perico
lul mare 11 prezenta zona din raza co
munelor Tudor Vtadlmlrescu șl PlsciL. 
in care digul n-a fost încă ridicat. In 
noaptea de 3 spre 0 octombrie, digul de 
la punctul „Tăiăbasca-scurgcre" o cedat 
pe o porțiune de aproape metri. Au 
fost întreprinse măsuri urgente Io fala 
locului pentru prcinlimplnarea pagube
lor materinle. încă inainte de re
vărsarea dpelor au fost evacuate ani
malele șl mașinile agricole’ aflate in 
această zonă. S-a intervenit cu prompti
tudine, creindu-se un puternic baraj 
Împotriva apelor. Aproape 20 de ore 
s-a lucrat continuu, ziua șl noaptea, 
n'nă clnd șuvoiul a fost zăgăzuit La 
fel s-a acționat șl In comuna Piscu, un 
alt loc unde apele Șiretului și Blrladu- 
li.il se arătau mai amenințătoare.

Cum ne informa, ieri, inginerul NI-

colae Popa, apele rlulul Șiret au în
ceput să scadă, retrăgindu-se de pe su
prafețele inundate. Acolo unde apa Încă 
băltește, moiopompele lucrează, zi șl 
noapte, pentru evacuarea ei.

Mehedinți. in M^^inți ploua 
continuu. Cum s-ar spune, practic nu 
șe poale ieși in cimp. Și totuși, con
vinși că salvarea recoltei din acest 
un șl asigurarea unei baze trainice

recoltei. Acțlonlndu-se zl șl noapte, In 
numai citeva zile, peste 609 tone po
rumb au fast transpcrtale șl Înmaga
zinate In condiții corespunzătoare.

La Salcia, Glrla rMare, Vrata, Gruia, 
Izvoarele și In rnâlte alte locuri, 
mii de cooperatori, țărora 11 s-au a- 
lăt'irat, In aceasta acțiune patrio
tică, peste 10 O'M de tineri, lucrea
ză cu spor la amenajarea unor di
guri de apărare, ta ■ construirea 
canalelor pentru evacuarea apel de pe

gume. Aici, eroismul, bătălia pentru re- 
coita cunoaște, așaaar, contirmări* foarte 
concrete. La Cloroiu. o alta unitate a- 
tec.ata de inundații, au fost smulse a- 
pator peste ri) tono de porumb. Mari 
canUtăji de cereale au fost salvate și ta 
cooperativele agricole Fălcolu, Tătulești, 
Movileni, Mlitaieșll, Crlinpola ele. .

La Dobroreasa, ta Movileni. oamenii 
au repurtai victorii In lupta cu apele. 
Iar, acum, apele Oltului sini in scă
dere... C

Vîicea. A fost' o „fereastră" da

producției viitoare este pentru el o 
Înaltă Îndatorire patriotică, coopera
torii ți lucrătorii de pe ogoare
le mehedințene 'ac tot ce este posi
bil, liierlnd zi și noapte fără odihnă. 

Aslgurindu-se o organizare Judicioa
să a muncii In cooper"i,"'-,“ '—'—'■

suprafețele de teren ce urmează a fl 
lnsămlnțate In această toamnă. Un 
examen greu, o confruntare care cere 
eforturi mari Dai oamenii au-conștiin
ța că le fac pentru binele lor, pentru 
salvarea muncii lor ȘI le fac 1

_„ ...__j_ arajlifole agricole’
din Biiriln Mnrej Țigănuș, Bateți șl VI- 
oșu, Rogova, Breznița de Ocol. Malovăț, 
'Făuroaln, In termele agricole de stat,— 
Vrntâ, Glrla' Mnie ți Gogoșu — ml! de 
cooperatori șl lucrători au asigurat În
cheierea ‘ recoltării porumbului de pe 
ultimele parcele De asemenea, In alte 
20 de unități agricole din județ s-a 
reușit "să se siringă recolta de porumb 
de pe mai b!ne de 97 la sută din su
prafața:' cultivată

Din cauza revărsări! apelor, este 
amenințată Insă o parte din producția 
de porumb, recoltată ți rămasă r In 
cimp. La Inițiativa comuniștilor, In 

■cooperativele agricole din Ghelmegloa- 
la, Slșești. Gemeni, Pătule șl Pristol, 
sute de cooperatori, .vlrstnlcl șl tineri, 
au trecut fără Inllrzlcre la transportul

on. în OIL oamenii au fost puși in 
situația de a re înfrunta direct’cu apele. 
Șl aici, ca șl In alte județe, au fost lăr
gite vadurile pentru n permite circu
lația apeior ; au fost suprainălțate digu
rile șl consolidate bara.ele lacurllo'’ 
de acumulare ; s-su efectuai șanțuri 
pentru evacuarea apelor de pe culturi 
etc.

La Scărișoara, peslc MO de coopera
tori. in frunte cu Dumitru Nițu. secreta
rul comitetului comunal de partid, șl cu 
șefii de fermă Dumitru Clobanu. Du
mitru 'Plopeanu ș! Ilarie Popa au trans
portat cu saci și coșuri, prin apa plnă 
la genunchi, peste 10 vagoane de po
rumb. Intr-o singură zi. cooperatorii au 
recoltai și adăpostit peste 10 tone de le

patru zile. In rest, de o lusiă de zile 
p.ouă și în județul VIlct-a ian) între
rupere. Ajieie au umplut albiile du
rilor și s-au revărsat peste pămlnturl. 
Oltul, Bistrița, Luncavățul, Oltețul și 
locale celelalte duri au ieșit dm maică.

Plouă de o lună. De o lună se re- 
■collează fără preget. Dar șl acum că
ruțele trase de cile șase sau op’, boi 
poartă continuu pove-iie spre magazlL

La C.A.P. Drăgolejll, Oltul amenința 
să intre in porumoLșie, apoi In magazia 
de griu. Porumbul a fost recoltat in două 
zile de pe toate cele 20 de hectare aflata 
In pericol. Jar cele zece vagoane de griu 
au fast mulate și ele. la loc sigur. A- 
pale bu dat pesta loc gb!... Nebănulnd 
că valurile au să se repeadă peste 
ostrovul Calina, membrii cooperatori 
din Zăvldeni au lăsat cele 39 de bovine 
și 000 de oi in tabăra de aici. „Vine rlul 
mare s-a dat sfoară printre oameni. 
Timp de 8 ore, 15 bărci șl lot ntițla 
membri cooperatori au înfruntat primej
dia apelor. Și nu s-au dat bătuți plnă ce 
ultima mioară n-a ■ Cost salvată.

ieri au fost culese, roadele de pe 
mai bine de 2M de hectare de po-
rumb. de legume, de fructe. La fel a 
fost și alai tăieri șl in zilele anterioare. 
Se dă o luptă aprigă pentru flecare 
știulete de porumb—

Luptă in care vor ciștiga. fără îndo
ială, oameni! 1 Ciim este firesc I Cum 
este normat

în ultimul an. In 
unitățile de desfacere 
a dulciurilor din Bra
șov șl din jude,ț (fe
nomenul pare să albă 
insă un caracter mal 
generai) se observă un 
sortiment foarte, sărac 
de produse „zaharoase, 
iar cele existente slnt 
mereu aceleași — crea
te cu 7—0 ani In urmă.

— De ce rtu Îmbo
gățiți gama produse
lor dv. ? Ie-am adre
sat întrebarea tovară
șilor din conducerea 
întreprinderii de pro
duse zaharoase din 
Brașov.

— Noi dorim să fn- 
acest lucru, darcem

nu sintetn sprijiniți.
Despre ce sprijin 

este vorba ? Așa cum 
se știe, legea- nr. 19 
(art. 129) arată că pro-

rilor noilor 
trebuie, mizeze 
maximum 39
Dar acest termen nu 
se respectă riguros. 
Iată citeva exemple : 
pentru bomboanelo 
fine de ciocolată „Flo
ra,", .deși întreprinde
rea a Înaintat docu
mentația la 8 martie 
1972, aprobarea prețu
lui a sosit la Brașov la

noiembrie 
s-a opro-

de îngrășăminte
I.n începutul primă, 

verii tu 
ducerea

iccstul an. con- 
i întreprinderii 

Etru exploatarea șl 
unătățlrea pajiști

lor — Rimnlcu-Vilcea 
avea pe Inimă o pia
tră dt roata carului. 
De ce 7 întreprinde
rea avea In stoc 8 W3 
kg sare potaslcă șl’ o 
cantitate mai mică de 
superfosfat pe care le 
ținea sub cerul liber, 
undeva Ia 
comunei BăbbnL Cum 
s3l le apere de Intem
perii ?

Desigur, existau două 
soluții, deslul de sim
ple : să le ndmlnîstre- 
ze, ori să le pună in- 
tr-un loc acoperit. 
Ambele erau Insă'prea 
simple. Șl, de aceea, 
le-a oferit ooopera-

marginea

Uvei agricole Bught- 
leșlL S-a stabilit șl 
prețul 9'0'00, lei. în
treprinderea a luat 
repede banii. Iar coo
perativa agricolă Bu- 
giuleștl — Ingrășămln- 
tele. ..A Iun” e un fel 
de a spune, Iritruclt 
și azi ele — sau mal 
blne-zls ce a mni ră
mas din ele după atl- 
tca ploi — n-au fost 
mișcate din loc.- Adi
că in loc să fie ferll- 
ljzale, ogoarele coope
rativei agricole, au 
crescut „golurile* In 
rara de bard.

Da unde întrebarea t 
oare e scump 0 0®3 
lei o fantomă de In- 
grtșămint ?

Și răspunsul : depin
de cine plătește I

se pricep
la contabilitate ?

La cooperativa agri
colă din Comeșli-Ni- 
raj. In baza unul- pro
iect de execuție elabo
rat in anul IM, s-a 
nrevăzut plantarea cu 
vil a unei suprafețe 
de 61,83 ha, din care 
plnă acum s-au reali
zat 15 ha. • Cu ocazia 
unei verificări recente 
a sucursalei Băncii 
pentru agricultură. In
dustria alimentară din 
Tg. Mureș a reieșll că 
amenajările 
in urmă cu 
nu inzhlțlt 
sumă de ocale B03 GM 
leL In anul 1939 s-au 
plantat alei un număr 
de peste 72 OM butași 
.cu care practic amena
jarea trebuia să fie 
terminală. Dar ce s-a 
Intimolat ulterior ? In 
1970 s-au efectuat alie 
cheltuieli pentru 29 om 
de butași, in 1971 d-n 
nou pesle 39 OM de 
butași și. culmea'. In 
anul acesta peste

începute 
trei ani 

onorabila

50 COD de butași au 
fost plantați pa ace
eași suprafață. Deci, 
s-a cheltuit in plus o 
sumă de peste 288 000 
lei. fără să aducă mă
car un, leu beneficiu. 
Consiliul de conduce
re, specialiștii'din uni
tate justifică pagube
le prin faptul că bu
tașii ar fl de. vină, a- 
vlnd ..vicii ascunse- 
șl, ca atare, golurile 
din vi! an de nn tre
buie să fie înlocuite. 
E drept, butașii da 
viță slnt cam igno
ranți la contabilitate. 
Dar, se pune între
barea : de ce nu nu 
fost descoperite „vi
ețile” ta recepțlona- 
rea butașilor? Poa
te că o temeinică ve
rificare va scoate la 
lum'nă că „anumite 
vid!" .s-nu manifestat 
!ri primul rind la cei 
puși să conducă trebu
rile aceste! coopera
tive.

li
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profilului protestai
Priiri® a tan

-’a
B

tul de plecare a tehnolo
giei In industria 'bumbacu
lui. și plnă la ajustarea 

ca să dau e- 
noastre

Ing. Ioan FI.OAREȘ 
directorul uzinelor 
textile „Molifova"

’ din Botoșani
i 1 . r-'.' ! . ’’i j '•

SC I NT El A- miercuri 11 octombrie 1972

Mircea MICU

noastră se Imbogățeș-

OiiTr

Știri culturale

9; cinema
â-

11,15; 1343; 15.13;

norocului : JJNI- 

• Mary Pappins — 9 — 18 In con
tinuare, Program de tllnus •docu
mentare - 39,45 : TIMPURI NOI.
O Fata care vinde flori t AURORA 
— S,«; 13; 13,13; 17,43; M.13.

ROVIA.R — 8; 
18.18: 13 3®.
• Gentlemenii 
REA—18; 18:»; , 
- Mary Pappins —

— is.3.5: ÎS, COSMOS
S3,13.
• Nevăzut, neenhenent: flacA- 
RA — 18,20; 18; K,18.
• Creierul : 
ni 4®.

că și lu- 
mlșcnre. 

proiectate 
șl umbre

o TToslănacilI — 10: 13: 14
18.13. Cel 7 magnifici — 1'543 
NEMATECA (saia Union).
• Mesagerul: GRIViTA — 9; 1.1.73; 
U45: 18; 18,18; S540.-
@ Agenlul nr. 1 s CIULEȘTI — 
15,33; 19; M4J.
o Aventurile unei prințese ger- 

■ mane Ia curtea regelui Soare i
EXCELsrOR —9: 1149; 13.45: 15;
1849; 93,45. MELODIA — 9’, 11 18:
1343; 18: 1843: 93.45, GLORIA —
9.45: II; 1345; 15: 18,3®; 30.41.
o Misiunea subiocotenentulul SI- 
pos : PACEA —18,43; 19;'».

PAGINA 4

care 11 am ta producție 
m-au condus la aceste opi
nii, considerind practica de 
producție principalul mij
loc de instruire profesiona
lă. de educare prin mun
că șl pentru muncă, de afe

gete o meseriei pentru car» 
are vocație Unărui.

i'.". J: "■ J
în săUle clubului uzinei de 

ulilaj chimic „Grivlța roșie” din 
Capitală a fost deschisă recent o 
expozifie 
mentele principale ale exis
tenței de trei sferturi de veac ale 
acestei mari unltăti' industriale 
Bucureitene. Numeroase fotogra
fii, documente; ertraze din presa 
vremii refac o istorie densă, de 
luptă revoluționară necurmată 
care a situat uzina de-a lungul 
anilor in auauparda mișcării 
noastre muncitorești. Bogat ilus
trate sint momeniele grevei ge
nerale din 1020, ale bătăliilor ce
feriste din anii crizei economice 
din 11)28-33, ampla acțiune de re
facere a urinei distruse de răz
boi, ajutorul rnasiu acordat 
țărănimii de colectivul urinei in 
primii ani ai revoluției populare. 
Dezvoltarea țl modernizarea u- 
rinei in anii socialismului, mal 
ales din 1&61 cind uzina s-a re
profilat pe construcțlâ de utilaj 
tehnologic pentru industria chi
mică ți rafinării, creșterea per- 

'manentă a volumului producției, 
principalii parametri cdliiatici șl 
cantitativi ai activității ei, per
spectivele amplificăm producției, 
'preocupările organizației de 
partid de aici oglindite in nu
meroase alte panouri, grafice și 
fotografii' alcătuiesc o imagine 
de ansamblu asupra unor ani 
efervescențl, cum sint aceștia In 
care se scrie istoria contempo
rană a urinei ;l a țării întregi,

Invitație Ia cunoașterea unui 
trecut glorios și a unui prezent 
dinamic, retrospectiv^ documen
tară de la clubul uzinelor „Gri- 
vlța roție“ reuțețte să fie un 
autentic fapt de cultură, un prim 
pas spre alcătuirea unul verita
bil muzeu al uzinei.

Rareori In ultima' destihuful. Literatura singură dlpă să cadă ----- »---------- ■ - ■------ ln Qjit obișnuitul 
păcat al formulării di
dactice...

Nu vreau , să răpesc 
cititorului i plăcerea 
do-a.; descoperi ol In- 
Kiișl 'multiplele valențe 
ale acesiei cărți ; de 
aceea mă voi feri de 
,■analiză". RJndurlie 

l sint expresia 
_ bucuriei unul scriitor 

dim- In fața reușitei unui 
confrate. Aș vrea să 
subliniez vitalitatea
cărții, sensualitatea el 
robusta sănătoasă,
de □ mare decență a 
expresiei: poezia frus- 

de lectură" Sro ^e
, din . matca lor

.vreme am avut o bucu- _ . . .
rie atlf de completă, te cu o figură din fa- 

■ ca Jâ lectura micii■* mllla accloj femel-
mame ri forțe ale na
turii clin care s-au piă-

...... ^,.^2±iX;;,::ri^lvitorta.
gur 'nu numai pentru Lipan. Monomania răz

bunării n-o llnsește no 
„Bătrlnh'T din „Pat!-; 
mă" de o adlncfi urna- . ----
nltate. de o mare te- acestea 
țategere a vieții ; n-o J ’ 
dezumanl zeazâ. (’

volte nu numai intaligen-. 
ța spiritului, ci șl inteligen
ța.., mîlniîor. în acest fel 
orientată. Întreaga activi
tate desfășurată in clasă, 
la lecții. Ini laboratoare. In 
cercuri. în ateliere, in fa
brică va cultiva dragostea 
față de munca productivă 
șl de creație a tineretului. 
Că este așa o dovedește și 
activitatea practică desfă
șurată de elevii noșlrFcare 
au contribuit și Ta realiza
rea unor lucrări Importante 
de modernizare a școlii : 
laboratorul de chimic, pro
iectat și realizat In cadrul 
planului de autodotare. mo
bilierul șl Instalațiile cabl-' 
netului de științe sociale. 
Înzestrarea sălii de gimnas
tică cu mobilier și Instru
mente sportive necesare. 
Instalație de Încălzire cen
trală. semnalizatoare elec
tronice ele. Elevii fac pro- 
S rapide In însușirea

etnlclrilor, puțind exe
cuta produse cu calități si
milare celor realizate in 
întreprinderile speciali
zate. De aceea, cred că 
Ia sflcșltul anilor de li
ceu Ie putem acorda cu 
toată încrederea un cer
tificai de calificare, ob
ținut in fața unei comisii de 

.specialitate, care să le In

ce ilustrează • mo- Iul, dar densului, ro
man „Patima" de Mir- ...
cea Mlcu.. în mod sl-. mădlt' .Hora, 

că. am regăsit peisa
je spirituale familiare 
— pusta aceea miste
rioasă. pentru prima 
dală intuită gonial de 
Slavici — d pentru 
că. o daifi in plus, un 
talent autentic certi
fică Infinl'tele valen
țe tale realismului. In
clusiv aceea de a fl 
mult mal modern de- 
cit scflllmbăiellle de o 

' tristă inconsistență‘ale 
unor tloărHuri cu ve
leități beletristice.

De la Început auto
rul se Înscrie ce linia 
majoră a prozei nooA- 
Ire ; iar referirea la 
marii el înaintași — 
Slavici, Rebreanu. Sn- 
doveam; — e o refe
rire la o substanță a- 
slmltată creator, nu la 
„Influente”, ln Împru
muturi de stil sau dc 
viziune. Nimic sche
matic. nimic făcut in 
aceasta . corle n unul 
timp apus, dar dc ne- 

“ uitat : oameni duri, 
lntr-o epocă dură. In 
cllpn-llmllă cind trans
formările sociale fun
damentale sint, pre
sant anticipate, stat ce
rute do fiecare des
tin In parte, conștient 
sau nu. O meditație 
firească asupra 'vie
ții. mortll. relațiilor 
Intre oameni, asuora 
dreptății ca formă a

dezbaterea declanșată prin 
Articolul „Diploma de ba
calaureat — cu carnet de 
muncitor calificat1" o con
sider oportună, venită la 
un moment, de asemenea, 
oportun» Se simțea necesi
tatea rediscutării cadrului 
organizatoric prin mijloci
rea căruia tlnfirul ataol-

lui. șl pl..
țesăturilor, 
xemplul ramurii 
do producție. Vorbind de 
unitatea noastră —-este 
posibilă o profilare a ele
vilor do liceu pe meserii 

_ __ _ ______ _ _ ca filator, țesător, finl- 
vent nl școli! generale sau sor, lăcătuș snu electric!an 
liceului să șe poată Integra

, cit mal repede șl eficient 
ln munca productivă, tn 
condițiile cind, din diver- 
r.e motive, nu-șl continuă 
studiile. ' ;

Două sint, după părerea 
mea, căile, care pot condu- 

' ce-Ia’6 temeinica pregătire 
profesională a bacalaurea
tului ; atellerul-șroală. pe 
care-1 consider abecedarul 
viitoarei meserii, și practi
ca In producție, care asigu
ră adevărata pregătire a ' 
mesertașulul de mllne. Plnă 
ln prezent, accentul s-a 
pus pe atellerul-școal! 
Cred Insă că acesta singur 
nu poale asigura elevului 
un bagaj suficient de cu
noștințe tehnice șt expe
riența profesională care să 
motiveze’ eliberarea unul 
carnet do muncitor califi
cat. Pe lingă faptul că do
tarea atellerelor-școalâ cu 
mașini și utilaje este Încă ndșttațelor și a Interesului 
insuficientă, climatul de 
muncă al secției, al uzinei 
este de neinlocnlt pentru 
formarea llnărultil ca viilor 
muncitor, lata de ce <țp‘.- 
nez pentru obligativitatea 
efectuării periodice a unei 
practici sistematice ta fa
brică, pentru Însușirea ge
nerală a procesului de pro- 
ducțto — de ia bataj, puna-

pentru servirea utllajți- 
lul textil. Susțin necesita
tea anei fructuoase șl res
ponsabile conlucrări dintre 
școală șl uzină (motivat și 
de faptul că nld un absol
vent al Școlii generale nr. 
10 sau al liceului „A. T. 
Laurian",, pe rare le patro
năm, nu lucrează In prezent 
direct în producția uzinei).

înfăptuirea acestui. dezi
derat — participarea ele
vului la producție — 11 văd 
prin stabilirea de comun 
acord, școală-întrcprindcrc, 
a unei programe de practi
că care să cuprindă in a- 
mănunt și modalitatea de 
efcciuare a acesteia : no
minalizarea responsabililor 
de practică, a muncitorilor 
cu cea mal bună califica
re _po Ungă care vor lucra 
devii; notarea Însușirii tru

manifestat pentru meserie 
ele. și," in final, modalită
țile acelui examen — pre
ia do lucru — care să stea 
la. baza eliberării carnetu
lui do muncitor calificat, 
examen susținut In fața u- 
nel comisii alcătuite din 
cadrele școlii șl ale între
prinderii.

Cel aproape 20 de ani pe

Note

oi Mor t In
Articolul la care r,e refe

rim ridică intr-adevăr o 
problemă deosebit de ac
tuală privind finalitatea 
practică a lnvățătnlnlului da 
cultură generală, eficien
ța «a. SI la noi, Ia Liceul 
de cultură generală nr. 2 
din Rechin, unde sint di
rector, Încercăm de doi ani 
de zlte să conturăm o ex
periență ln direcția îmbi
nării pregătirii științifice 
a elevilor cu una p-acticâ- 
producllvă. în nconstâ pe
rioadă e-nu reliefat c!te-„ o 
va aspecte șl cerințe.
"în primul rind, se «ravi

ne avut ta vedere profilul 
pregătirii practice a elevi
lor de liceu, pentru că nu 
este Indiferent spre- ce 
meserii se îndreaptă. în a- 
cesi sens, colectivul școlii, 
cu ajutorul specialiștilor 
dta întreprinderi, a elaborat 
uii studiu asupra structurii 
economice a orașului, asu
pra perspectivelor solo dc 
dezvoltare eoonomlcă-gocîa- 
1! Aceasta din două moti
ve : pentru a asigura pre- • 
gali rea tinerilor absolvenți 
al liceului ta acele mese
rii solicitate de întreprin
derile din localitatea unde 
funcționează școala și pen
tru ca întreprinderile «ăfie

»companiei

americane de dans
■■A 'iȘl'SliW
.' r.VfMT'lT’

Interes.Bte să contribuie ta 
Instruirea și calificarea e- 
levlior. prin specialiștii lor 
șl prin baza materială a- 
decv’ală. Liceul nostru este 
patronat de Întreprinderile 
I.R.U.M. și I.TLE.M.. care 
au făcut eforturi de a In- 
zesira aieUcreie-școală cu 
Instalații'și utilaje necesa
re însușirii unor mese
rii — cum sint : lăcă- 
tușeria, mecanica, forja, 
electrotehnica, radlotehnl- 
ca etc. — naigurind 

> asistență permanentă  ----- -—---- , ——„■-
și in privința Însuși- dreptățească încadrarea ta
rll tehnologiilor și n dlfe- meseria pentru care s-au 

j. -----,.... pregătit practic și teoretic.
în încheiere, o propune

re : cte multe o-l s-a ri-
rllelor procese de. produc
ție. a procurării materiilor 
primo șl a valorificării "—prime și a valorUlcârll pro- re: cw multe ori s-a ri- 
jdiis-șloT coniecțiOBate de ■ ■ dlcaft problema maJ^IMor- 
leyL ț instructori care — numeric

în al doilea find. trebuie «L chior calitativ - stat
dată atenție nivelului teh
nic de însușire a meserii
lor. La acest capitol aș 
sublinia necesitatea ca în
treg .procesul de fnvăță- 
mlnt și educație din liceu 
si fie orientat spre viață, 
spre tehnică, spre produc
ție, nu numai orele pro- 
priu-zlse de atelier, per
mitted astfel o angajare 
a tuturor calităților psihice 
și fizice aîe elevului, fa- 
clnd ca acesta să-șl

sint 
sub necesități. Pe de altă 
parte, avem suficienți pro
fesori de fizică .ri de chi
mie. Nu s-ar puica iniția 
completarea calificării a- 
cestora prin cursuri cen
trale sau la nivel județean, 
Incit să poală lucra cu ele- 
vil Ia Instruirea iehnico- 
producllvi ?

Prof. SZASZ Gyula 
directorul Liceului 
nr. 2 din Reghin

potrivă, iar calma el 
remușenre pentru sa
crificarea lui Allman- 
dru vorbește trist des
pre vanitatea dreptății 
făcute de unul singur. 
O nouă lume Încear
că „din goluri a se naș
te”. dreptatea, leit-: 
motiv al gtadlrit este
tice românești, 1?1 lăr
gește aria de manltes- . 
tare, dreptatea tai ton i- 
că, dc la Individ la 
individ, cu tot ro
mantismul. cu toată 
scurta șl otrăvită el 
satisfacție, nu mal e 

■de ajuns.. Trebuie alt- 
ceva. trebuie schim
bate relațiile Intre oa
meni. si acest lucru 
Mircea Mlcu îl su
gerează excelent, l-a 
gindit ca o componen
tă principală a roma
nului său, fără ca

epoci in 
Ieșiseră 

. ne- 
dreaptă șl ca o apă 
revărsată Ișl "căutau 
matca firească ; pu- 
teralv.il sentiment al 
naturi!, vâzutâ și sim
țite nu ca decor sau 
pretext de pagini „fira- 
moajte" ei cri o Inte
grantă spirituală " a 
eroilor, ca o patrie 
larg cuprinzătoare n 
zbuciumului lor, al 
Împlinirii dincolo de 
neimplinlre.

îi prevăd acestei 
cărți un frumos și 
meritat succes și- aș
tept din partea noului 
nostru confrate depă
șirea difJcJlulul mo
ment al succesului , șl 
puterea de-a Împlini o 
lucrare căreia, acest 
prim roman. II pune o 
durabilă piatră de te
melie.

TIlus POPOVIC!

Silviu ACHIM

Programul 1

Dfsschtderea emisiunii. Teica 
Steaua polara,
O viață pentru o idee : Mărie 
Curie.

19.M Curs de limba franceza. Lec- ■ 
(la a 94-a.

1843 Comentariu la 49 de steme. 
Judelui Argeș.

«.a® Telecinemateca pentru tine
ret : „Lovitura puternica" — 
comedie muzicala polonifzâ.

,124® Telex tehniixi-știtalific.
13,3® TelcjurnaL
17 3® Deschiderea emisiunii de 

dupa-amlazâ. Curs de limba 
germana. Lecția a 33-a.

18.9® Timp șl anotimp In agricol- 
’irfJitaj Hit! ,ul:m. te . -> nț-Hi.îjJU'te- .alint. J D¥B:>!i<

i xțSițec ănt^ițJr sofia’ (repriza a Uza). ■ ■ 
directă de la

brie 1873. Transmisiune di
rectă realizată de Marllena 
Rotaru șl Adrian Munțlu. / 

85,43 Telecinemateca : „Romeo. Ju
liets șl întunericul”. Ilegia 
Jlrl Welss. Cu : Dona Smutna, 
I. NIstrik. J. Lcjbatova.

22.13 Teleobiectiv.
22.13 „94 de ore”. ,
a.M Campionatul european de bas-

i ._  _ _ _ _ _ _ “T 
chei' feminin : România —Iu
goslavia (repriza a n-a). 

• Transmisiune de Ia Burgas.
Comentator : Anton Gromân.

’ Programul s

9’5.915 România In lume.
35,3® Moment folidoric cu Raveca 

Sânduleseu, Pușa Poenaru, 
Octavia Isna, Radlrta Oprita, 
Valeria, Vărzaru, Constantin 
Bordelanu șl Felldan Fârcașu.

91,45 Arta plastleâ. Arta olandeza 
a secolului 17. Comentează 
Ion Fninzet’.l. I

31,09 Agenda. 1
t’tta, uȘOarâ eu 
■MPgrta Gorea, 
zeu. " Mariana

Zece dansatori, con
duși do celebrul co
regraf Alwin Niko
lais, colindă lumea șl 
pledează pentru o 
nouă semnificație a 
dansului. Nu coregra
fia pașilor, a mișcări
lor clasice, nu dans pn 
ritmul „muzicii”, nu 
costume și butaforii... 
Mișcările trupurilor, 
sunetele „muzicii con
crete" electronice, cu- ■ 
tarile proiecțiilor pot 
compune <— In viziu
nea lui Alwin Niko
lais, așa cum nl s-a 
relevat în spectacolele 
susținute pe scena O- 
perei Româno — o o- 
peră teatrală com
pletă. Se deschide cor
tina șl scena ore cu 
totul oile dimensiuni 
dedt cete obișnuite. 
Apar dansatori! șl în
cep să se miște după 
cu totul alte comenzi 
dedt simplul ritm sau 
simpla melodie. Iată 
,,Divertismentul". Pe
cortlna-fundal sint 
proiectate arabescuri 
de alb-negru sau 
dungi multicolore ver
ticale, apoi orizon
tale. Formei umane 1 
®e adaugă un nou e- 
lement: o eșarfă elas
tică căreia mîlnlle șl 
picioarele li dau Infi
nita modelări. Actorul- 
baJerln nu povestește, 
ansamblul nu descrie. 
Eslo un simplu joc, in
teresant, cu care Niko
lais dorește să capteze 
atenția spectatorilor. 
ComDlnnțll cu care se 
poate merge Ia Infinit. 
Muzica impulsionează, 
dirijează. Face pauze 
de respirație, obligtad 
ln nemișcare sau la 
continuarea mecanică 
a ritmului ta tăcere.

Cinci fete propun 
„Vodevilul elemente
lor” ; stat ca niște 
piese de șah, fustele 
lor amintesc de um
brelele Japoneze. Sa 
mișcă curios, por să 
alunece, se rotesc. Tot 
un joc, de aslădată 
simplu, fraplnd prin 
colorit, prin mersul de 
mecanism, fjrmărind 
tr!o-ul „sacilor roșii", 
lucrare ta sine, numită 
„Noumcnan". dta ca
drul „DivertLsmenlu- 
lul“, te puteai gindl la 
Încleștări crlncene. Ia 
un zbor spre înălțimi, 
la un tablou dantesc. 
Sau nu le puteai gln- 
di la nimic fiindcă, 
de fapt, jocul do su
nete. mișcare și lu
mină rămlno circum
scris jocului formal 
de lini! și pate lumi
noase. Personajele oă- 
reau sculpturi in miș
care. simboluri care a- 
minte’c vag de forma 
umană. Vag. Mal con
cretă este îmoresla u- 
nor mecanisme. a 
dezumanizării.

Jocurile Iul Nikolais

singur deco-

sb’hwS __
t«:re < ,PrHah.dj'jCorneL ConstanUnlu, 

Cristache Belu. Redactor 31- : 
moaa Patraulea. nsgla ‘ Sorin

■ Grlgoțeseu- ■■ ■
11'48 Roman-folleton 1 „Contele (d®

Transmisiune ......
stadionul „$3 August” d!ri Ca
pitala. Crainic comentator : 
EfUrnle lonescu.

D,« urci de seri.
• 18,30 Telejurnal, • în cinstea ani

versării republicii — cronica 
marii întreceri.

compune
rurlle, mișcarea, ada
ugă muzica, calcu
lează unghiurile de 
lumină, se inspiră din 
E’ -ile spontane aîe 

lorilor. l0 fixea
ză sau renunță !â' eJe..- 
Nu este un ritm me
tric, dar rigiditatea 
tempilor nu poate fi 
negat! Nu este ușor 
să abordezi ca dansa
tor lucrarea- sa. Fle
care este solist, an
samblul este un lot, 
este elementul fizic, 
motorul imaginilor pe 
care le derulează. To
tul se mișcă, șl corpuri 
șl lumini, totul invită 
la o sultă intermina
bilă dc variațlunl. Su
netul electronic, com
binat cu cel concret-— 
respectiv cascada arne- 
lodlcă. de asonante — 
formele trupurilor, 
fascicolele de lumini, 
petele de culoare, di
mensiunile spațiului, 
vibrațiile mișcărilor — 
stat modelate astfel 
Incit comunicarea 
impresioneze, ®ă 
mine.

Virtuozitatea Iul Ni
kolais și a echipei sale 
este recunoscută, râ- 
min vizibile insă și 
numeroase goluri care 
vorbesc de o anume 
monotonie, dată chiar 
de diversitatea care, 
nutoapuizlndu-se. 
junge la stereotip, de 
Infinitele posibilități 
de combinații la care 
ești invitat să as'ștL 
Orie’" de Ingenioase ar 

.fl variațlunîle în ca
drul aceleiași formula, 
vor lăsa senzația de 
repetare obositoare. 
După cum o anume 
gratuitate a unor sce
ne. unele note natu
raliste, senzația de joc 
In sine diminuează 
gravitatea spectacolu
lui. Coregraful apelca-

dezvoltă firele incan
descente ale picturii 
modeme. Amintesc de 
„op-art” prin jocurile 
geometrice cu care 
obține efectele optice. 
Aduce rețele de fire șl 
personajele, se mișcă 
în Jurul lor compli
nind un tablou, șter- 
glnd totul intr-o clipă, 
relulnd o imagine. 
Jocurile sale sint spa
țiale. Dar riu numai 
atlt Prin efectele op
tice și in limbajul ar
tei cinetice ®e de
monstrează 
mina este 
Obiectele « 
cu lumini . 
se gigant izează, mi
niaturizează sau anu
lează. Plesele-pereo- 
naje fac un ansam- 
plu intr-o mișcare 
complicată, amintind 
de „Mobilele” iul Cal
der. Nikolais operează 
cu efectele ariei cine
tice, ale artei optice. .

Șl totuși, ceea ce 
compune el nu este, 
întotdeauna, numai 
un simplu , Joc.,;,Cor
tul” a fost semnifica
tiv din acest punct 
de vedere. Se vorbea 
ta desfășurarea ima
ginilor. acestuia de u- 
manltate, de omul caro 
se simte apărat tind 
este alături de n| sfii. 
Se Înfățișa apoi o lu
me selenară, o lume 
astrală. Cite unul din- 
trei cel afieți In cort 
(un simbol evident) 
vrea să evadeze. Sin
gurătatea 11 apasă, re
vine șl redescoperă 
aici mișcările trupuri
lor, frumusețea lor, a- 
flă câ legăturile tater- 
umnr.e nu,se pot rupe.

Cu deosebire me-
rgajul „Tumulul” a
fost receptat de spec
tatori, acest protest 
în imagini împotriva 
claustrării șl solltudi- 
nii. patetica pledoarie ză. insistent la tehnică 
pentru eliberare din ‘ ri uneori se arată a fi 
singurătate. Momen
tele vieții cotidiene 
sint transpuse scenic ; 
in zgirle-nori sint oa
meni care privesc, 
vorbesc. dorm, se 
ceartă, se iubesc. Miș
cările ]R>r Improvi
zate, de fapt Insă fie
care vibrație este bine 
știută, bine orinduîiâ, 
Totul este pus la 
punct plnă la cel mai 
mic amănunt. Se con

țin

• Drum In penumbra s PATRIA 
— 19; 12,K; 13,13: 18: sa.3®, favo
rit— 8J3: 114®; 13.43: 13: sa.is
»,3®rf MODERN —8; 11,15; 13 3®; 15 
18.15; Sfl,W.
O O poveste vecileCAPITOL - 
m; is: ii; 15,15; ia 3>a: ».«.
o Daurla : LUMINA —«jj; 13 
18,43: 18 30.
Bans data nu are gtoilurl 

UZESTI — 150:5: 18; ZP.13.
o Eliberarea lui L.D. Jones 
CEAFARUL — 9; 11,13; 13J 
18WZI.
o Aleargl repede, aleargă. liber : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 5»T) : S1.15 (seria de
bilete—1SI). FESTIVAL — 8: D.1S; 
13,3®: 18:118,31: 11.
O Opiul sl bila: CENTRAL—19; 
11,30: 18: 17.33; S5. .
o Sflnta Tereza șl diavolii : DA
CIA—8; 11.15; 1340; 15; 18,13; M.3®, 
LIRA— 13.33; 18; 99,15.
o Marea hoinăreală ; SCALA — 
8.30: 11; 13»; 15; 1®4®; îl, BUCU
REȘTI - «.3®: 11; 1349; 18; 18,8»; 31.
• Un adevăr pe jumătate : FE
RENTARI — 1549; 17,45; M.

SBambl i DOINA —9,15; 11.18;
; 15: 15,«; 15,45: 25.3:. MIORIȚA

— 8t ll,B; 1345; 13,45; 18; 904®.
• Un candidat ta președinției FE-

• Cillrețll î BUCEGI-10,43; 19 
K,13.
o Dlneeuvtntațl animalele șl co
piii-: DRUMUL BARIL- 1843; 17.48;

• Dragoste șl amenzi t CR1NGASI t
- 1543; 18; 33.18. ț
• Tara : Tora t Tora 1 ; COTRO- 1
CENT-18,3®; 18, FLOREASCA— ț
1345: 19. i
• Cornul de capră : VIITORUL 1
18,45: 15: KJ8. ' l
• Mania grandorii: VOLGA —8;
11,15; 1343: 15.43; 18,15; K.Î®. TO
MIS— 5; 11.15; 13.30: 18.45: 18;
33.13. FLAMURA —9; 11,18; 13,13;
19: 18.15: 91543.
O Sorgul roșu : MUNCA —18,FM;
18; M.18.
• > Ferma «lin Arizona i MOȘILOR
— 15.3®: 18.
• Osceola, RAHOVA —1843; 18; 
9943:
• Doamna șl vagabondul : POPU
LAR—14; 15; 18; I®.
a Orizont abrupt : VTTAN — M,15. 
o Dacă e marii, e Belgia : V7TAN ...... .. 1B;-

• Teatrul «Se operetă ; Contele de 
Luxemburg —1943.
• Teatrul Național ..I.L. Cara- 
glale* (sala Comedia) : Dultrea pa
săre a tinereții — SI, (sala Studio): 
Dvspre'unele Unguri, neajunsuri și

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de 
la nașterea marelui Învățat român 
Vcslie Pârvan. la Universitatea din 
Iași a avut loc marți după-amluză 
lin simpozion omagial, organizat de 
Facultatea do Istorie. In colaborare 
cu Institutul de Istorie șl arheolo
gie „A. D. Xenopol”. Despre viața șl 
opera lui Vasllo Pârvan au vorbit 
prof. dr. Iile Grămadă, decanul Fa
cultăți!‘de istorie, prof. Mircea Pe- 
trescu-Dîmbovița, directorul Institu
tului de Istorie, cercetătorul Alcxan-' 
dru Zub șl lectorul universitar Vir
gil Catargiu.

Cu același prilej, la Muzeul de 15- ■ 
torie ș! științe naturale „Vasllo 
Părvnn" din Blrlad a fost organizată 
o sesiune de comunicări științifice la 
care au participai Istorici, cercetători, 
cadre didactice,

* ’Un colectiv a! Operei Române a. 
părăsit, marți dimineața, Capitala 
pentru a Întreprinde un turneu da 8 
zllo in Grecia șl Iugoslavia.

j,u„iuii~î„.i< ..cuutr.r ne
Monte Crttto* — dună roma
nul cu același -nume de Ale
xandre Dumas. Reala A. Ver
nas’. Cu : Jean Marais, lila 
Amanda, Folco Lulll (episo
dul 2).

deficiente ln domeniul dragostei — 
s®. ;
• .Teatrul de comedie : Fata mor-

. garta — M.
• Teatrul „C.I. Notlara” (sala 
Magheru) : Adio Citările — 1845.)
• Teatrul „Târ.dartcâ” (sala din 
sir. Acatlenilcl) : MgrLțorul Petre 
— IS.
o Teatrul satiric musteai . C.T6- 
îiase” (sala Savoy) : .Revista are 
cuvlntul — 1945.
• Teatrul dc revistă șl comedie ,
„Ion VasUescu” : Hanul piraților — \

( premiera — 18,95. /

■ Artiști! români vor prezenta. In 
cele două țări, mal multe spectacole 
cu opera „Trubadurul” do Verdl și 
cu baletele „Giselle” do Adolphe 
Adam șl „Romeo șl Julieta” do 
Prokofiev.

în aceste spectacole vor evolua Ni- 
coiae Herlea. Elena Cernel. Octav 
Enigărescu, Magda lanculescu și Cor
nel Stavru. Magdalena Popa. Ileana 
ni&scu. Gheorghe Cotovelca. Alexa 
Mezlncescu șl al ți Interpret! de sea
mă ai primei noastre scene lirice. 
' i (Agerpres)

festivalului „Toamna 
'.'..'."J.?.?

___universitarilor din

APTA

(Urinare din pag. I)

în cadrul , „
muzicală clujeană" marți scara, 
dala mare a Cosei universitarilor__
Cluj, a avut loc un concert la care 
și-au dai concursul soliștii Gabor 
Gabos (R. P. Ungară) și 11. Engblur- 
Uu. Programul a cuprins lucrări de 
Bortok, Britten, Cornel Țărahu, D, 
Voîculescu și Anatol Vlefu. A dirijat 
Mtecea Cristescu.

. (Agerpres)

B D ' 'B : O ' Q- B

OTEANU

xpusă ln acest an. se poate axir- 
cft ea este integra! structurată pe 
' probleme abordate ln lucrările

Conferinței
„Eleclromagnellcn" din Capitală, toate 
expunerile susținute ln octombrie și

Smaranda

struieșto int joacă 
trim cu explode de 
lumini, „Tumul lui 
Babei" poate fi, și oa
menii so caută unul p« 
celălalt, se adun!

șjșțemul sincron al 
proiectoarelor, muzica ' .concrete, 
preparată, integrarea 
mișcării în ansamblul 
pictural. imaginea 
complexă sudio-vlzn- 
ală impresionează 
fără îndoială.

Alwin Nikolai® lșl

subjugat puterii - el. 
Uită să treacă de sen
zorial, de audio-vizual 
pentru n accede la 
sentimente, fellșizJnd, 
ataoîutlrind posibili
tățile tehnice.

Sint dteva impresii 
generate de spectaco- ■ 
Iele susținute de for
mația americană de 
dans modern pe scena . 
Operei Române.

Conduși da imagi
nația șl tâlc silul lui 
Alwin ' Nikolais,, zece 
dansatori colindă lu
mea, străduindu-sp să 
slujească ide! coregra
fice ingenioase, pen
tru pledoariile lor 

convingă
toare. circumscrise in 
orizonturile unor pol • 
laturi, chiar colaterale, 
ale artei coregrafice.

■ noiembrie vor aborda problemei® 
___________________ , , discutate la Conferința Națională, 
vliațll lecloritar de către cabinetele. <we privesc bunul , mera al produc-
... -------i_ țlei, creșterea eficienței economice a

acesteia — concret, pe secții. In con
dițiile îndeplinirii cincinalului Înain
te de termen, Spicuim dta temati

de partid, mai ales th ce privește le
gătura acestora cu organizațiile la 
cere urmează să țlrifl expuneri. Fap
tul că. âtml trecut, unii lectori nu au 
cunoscut dccit in ultimul moment au
ditoriul i-a pus ta situații neplăcute, 
in sensul de a conferenția pa margi
nea unor probleme care nu’Interesau 
pe «tei de față, sau de n nu fi In mă- z 
sură >ă j elucideze ‘ anumite aapocie 
ridicate , dta sală. Asemenea situații, 
in care ’ s-au aflat ș! unii lectori nl 
cabinetului de partid ol sectorului 6 
din București, a impus recomandarea 
c-prcsă ca flecare lector să meargă 
In organizația de partid respectivă 
ca cltcva zile înaintea expunerii, 
pentru ă se documenta temeinic asu
pra problemotor întreprinderii, ex
punerea1 urmînd s.ă înglobeze șl să 
valorifice, pe înțelesul oamenilor 
muncii, aceste probleme.

în ceea ce privește tematica ce va 
fi expusă in acest an. se poate afir
ma eft ea este integral structurată pe 
morile probleme abordate Irs lucrărite 
"—"—Naționale. La uzina

rană șl al națiunii socialiste In clapa 
societății socialiste multilateral dez
voltate ", „P.C.R. — detașament activ 
al mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale”. Așadar, teme axate 
Se cele mal actuale probleme alo po-

Ucll partidului nostru,

prlrut ideea că-trebuie acordată mai 
multă Importanță studiului Indivi
dual ; faptul că. In cadrul instruirii 
lor. lectorii audlază expuneri ale lec
torilor centrali, ale secretarilor eomi-- 
tetelor județene de partid nu-1 scu
tește de efortul pentru aprofundarea

PREGĂTIREA LECTORILOR

si edificatoare pentru toți curaantli, 
In fine, se pot perfecționa tematlcile 
prin propuneri formulate de cursanțl.

Există, așadar, toate condițiile ca 
propaganda prin conferințe să de
curg! in acest an, la un nivel supe
rior anilor trecuți — lucru necesar, 
avlnd in vedere sardnllo.ee decurg 
d!n programul adoptat do Conferința 
Național! Totuși, se mal constată, pe 
alocuri, că lectorii așteaptă să li se

die stabilite pentru ace#t an : ia ca
binetul de partid al sectorului S — 
„Importanța hotfirirllor adoptate de 
Conferința Națională pentru perfec
ționarea organizări! șl conducerii 
economiei naționale, pentru adlnrires 
democrației socialiste”. .„Conducerea 
științifică a societății Tn etapa socie
tății socialisto multilateral dezvolta
te” ; la cabinetul județean do partid 
Timiș — „Creșterea roiului conducă
tor nl partidului in etapa actuală”, 
„Rolul națiunii- In epoca contempo-

principale reilefate de conferință. cunoștlnțeli
relevind clementalo noi pe care le-a sb ridică o
adus aceasta (de altfel, in multe 
lacuri, s-au organizat grupe speciale 
de lectori, pregătiți Intr-o anume 
problem! pusă ia conferință, pe care 
o expun in primele cursuri).

Dar, oridl de bune sint planurile 
tematice, esențial rămlno efortul lec
torilor de auteperfccțiOnare, ca o 
eondițle-cheie pentru Imbanât&ți- 
rea propagandei prin conferin
țe. Din discuțiile purtate s-a des-

lor politice. De asemenea, 
.... . ....... o serie do probleme ale me
lodicii expunerii ; este In folosul lec
torului, dar, in primul, rlnd, al 
cursantilor, ca expunerea să fie li
beră, ,să se utilizeze diverse mijloace 
audiovizuale pentru exemplificare, 
să se solicite părerile curâanțllor, ‘ 
trebărlie lor asupra unor nelămuriri.
Bă se solicite părerile cursanțlior, în
trebările lor asupra unor net '_ .'l.L
Numai astfel se poale evita forma
lismul, prezentarea abstractă n unor 
probleme, se poale instaura atmos
fera do dialog, de dezbatere fertilă

niocum. ca icctotu așteaptă sa li se 
dea toiul (sau anroan-e toiul) pregă
tit de către cabinetele eau comi
tetele de partid (cifre. probleme 
concrete de abordat, bibliogra
fie, citate, dacă se poate chiar 
și expunerea dactilografiată) lor 
nerămtelndu-Ie dedt datoria sâ 
citească textul. Este o mentalitate 
eronată, caro dovedește că organele 
de partid trebuie să acorde o mai 
mare importanță activității lectori
lor, prin controlarea șl orientarea 
sistematică a activității ce o depun, 
prin informarea lor permanentă asu
pra preocupărilor majore ale organe
lor de partid, pentru ca propaganda 
prin conferințe — bine organizată, 
atractivă — Kă devină un Instrument 
tot mai puternic al muncii polltlco- 
educnllvc.

teralv.il
sardnllo.ee
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Gînduri ale tinerilor muncitori despre rostul muncii lor, despre datoria și răspunderea fiecăruia fața de societate

IRINA

Răspundem pentn

;i de a îmbogăți

spinare.

noastra
se

pe cins te și echitate

Petre DRAGU, Emil MAR1NACHE, 
Ion POPA

, rihiulioarea 
iABETA a-

singură luna la 
pi 1 s-a desfăcut 

contractul pentru absențe 
nemotivate.

pentru educarea

tinerețe. Alții, mai

de generație

problema, 
ihdo- 

l de

munci pe măsura

, J UJ Ji lui. lă IUI, B, V I

•’njustorul MIHAI 
de In F.M.U.A.B.,

constructiv, efl- 
leratle 

inte- 
gubiert de 
constituit».

EMILIA LUCAN : „Am 18 anij și multi mâ întreabă de 
ce slnt zorită cu munca, cu învățătura... Mie, 'dimpotrivă, 
mi se pare că sîntem înlr-o permanentă criză do timp

Părinții ce zic 7 
Stau numai cu tata».

LOGIGAN : „Cînd nu cunoști bucuria muncii, 
poți cunoaște nid bucuria timpului liber"

colegul
chiar pentru cei cinci de la 
care a pornit discuția 
noastră, eu tonte că nu-l 
cunoaștem personal — tre
buie s-o poarte tinerii. 
Dacfi e să vorbim despre 
solidaritatea de generație, 
cu așa o înțeleg".

La acest capitol > al dls- 
■cuției,, generozitatea spiri- 
jjtjjaliM. tinerilor care mun- 

W0S. lor față de co-porlajul noitru, opiniile acestor tineri. Le Trarudrîom 
aid, convinși, că adevărurile,. înțelepciunea și căldura 
pe care le degajă, vor avea darul să alunge cit de 
dt ceața nefastă de pe ecranul • aforva minți spe
riate de muncă.

miercuri 11 octombrie 1972

strivit: pe nc.idcmîcla 
Molâll l-am văzul

anului universitar, 
ul general al partj- 

țdului a spus limpede lucrul 
'acesia... Dacă l-ar Învăța, 
Atunci și pentru asemenea 
tineri șaiba ar reprezenta 
ceea- ce roprezlniă • pentru 
noi. cel din uzină... Pcalru 
'mine., șaiba înseamnă tot 
ico reprezint, ca muncilor și 
ca pm. Demnitatea mea de 
om, folositor societății, fa
milia pe care nu ml-ani în- 
iemefat-o pini nu m-sm 
simțit In siare s-o întrețin 
prin munca mea, adică prin 
«trasul Ia șaibă», aparta
mentul în care locuiesc...".

le polltchnlcfi... Șl 
din ultima bancă 
dențl.»

— Dumneata care ești 7
— Copilul din banca 

treia. Bălatu* de ilngă mine 
e strungar. Acum e însu
rat...

ați slnt de toți 7
Cinci. Cum arată 7 Așa 

cum slot tinerii de virata 
lor. Unii volnici, zdraveni. 
Cu gesturile sugerind ener
gie, . 
scunzi, nelmpllnlțl poale la 
trup, dar la fel, puternici 
prin virsta frumoasă pe 
care o trăiesc, prin aspira
țiile Înalte pe care ar tre
bui să le aibă.

Clnd to uiți cu aten
ție insă ceva totuși frapea
ză. Să fie oare privirea 
lor 7 Posibil. Pentru că la 
nici unul din acești cinci 
n-am Intllnlt privirea a- 
ceea dreaptă, luminoasă, 
demnă, pe care o au oame
nii la această virată. Era 
In privirea lor, puțin opa
că, ceva din sentimentul 
Insului nesigur pe el. care-1 
face pe cel mal frumos om 
să meargă cu umerii aduși, 

■apul plecat. Atitudine 
ițind, vrind-ncvrlnd. de 
io mia omului carc-șl

uitat la tinerii aflațl acolo. 
Oare nu pentru o slujbă 
veniseră 7 Li se oferea o 
slujbă, posibilitatea cali
ficării Intr-o meserie. Iar 
ei... Nc-am adresat dlorva 
cu Întrebarea : do ce nu 
la „Semănătoarea* 7 Iată șl 
răspunsurile :

• Orldiu Dumitreicu, 2D 
de ani, do un an ișl „caută" 
serviciu :

— Eu nu-s fraier, domne, 
să trag la șaibă.

— Șl ce-ol să fad 
totuși 7™ ■

rea", IDEEA DE ȘAIBA. 
„După mine, a spus el, 
«șaiba» asta do care se 
sperie atlțla, despre caro — 
unii vorbesc cu ironic, alții le ; nm văzut 
cu- dispreț, reprezintă, în 
primul rlnd. o valoare mo
rală, Vorbesc in cunoștință 
de cauză, 'ca unul plecat, 
cum se «pune, «de la 
șaibă». Am terminat școa
la profesională ca șof de 
promoție. Clnd am fost 
primit In uzină, toți se 
uitau la mina cercetător : 
•Știe să tragă la șaibă sau- 
e doar un tocilar cu mlini 
de domnișoară 7- A trebuit 
să fac față, să justific pre
miul din școală. Eram deci 
Intr-o permanentă compe
tiție. Și ce poale fi mai 
frumos pentru un tlnar 
dealt competiția 7... De ta 
șaibă om trecut pe băncile 
facultății. Deci, lot la 
șaibă. Din facultate rr.-am 
Întors tot oicl. în mijlocul 
celor core m-au Învățat să 
stăplnesc «șaiba». Acum 
slnt Inginer, dar, sub ra
port clic, munca pe care o 
desfășor eu o pun tot Sub 
semnul șaibei." Idee» este 
preluată șl ilustrată plastic 
de iinărul sudor MARIN 
POPESCU, din aceeași u- 
zluă. „După mine, spune el,, 
șaiba este o unealtă uni
versală. Fiecare om core 
muncește cu adevărat lși 
are «șaiba» Iul. Conducăto
rii noștri, marile noastre 
personalități, indiferent do 
domeniul In care lucrează, 
s-au ridicat de la șaibă șl 
trag In continuare la șaibă, 
îmi vino acum In .minte un 
gind po care nu-l socotesc 
nid prea îndrăzneț, nid

cu capul 
amin!' 
fizlonoi» 
poartă absurd greaua po
vară a inutilității.

Pornim să descifrăm 
sensul exact nl necunoscu
telor din privirile celor 
cinci eroi al Însemnărilor 
de față... 0

— Asta 7 Acum e student 
11 ăștia doi 
i slnt glu-

— Treaba mea 1 Mă des
curc eu».

A plecat fără să-șl „gă
sească" serviciu» Contlnuind 
să se mintă pe el Însuși.» 

o Gigei Valcan, 21 de 
ani, nici o calificare, n lu
crat c 
I.T.LA.

Împreună am 
drum T? ,'2 
ar veni ta noi în echipă 
pot să jur că s-ar face 
băieți de treabă, in echipa 
noastră toți sîntem tineri 
șl toii KÎntem prieteni) ; fie 
Ia. cel „neiertători", ca 
lăcătușul TUDORACIIE FI
LON dc la „Semănătoarea"; 
(„Părerea mea e că o lege 
care să aplice riguros prin
cipiul nostru «Cine nu 
muncește nu mănlncă- ar 
rezolva problema. De fapt, 
asemenea legi există, dar, 
după părerea mea, slnt 
mult prea bllnde").

™ Legi scrise șl nescrise, 
norme ale raportului Intli- 
’vid-socletaie, itaăi'-muncA, 
însoțite de exemplificări 
din propria experiență a ti
nerilor chestionați. Toate 
nu fost evocate, cu pa
siune, în mod expresiv, în 
dorința de a se da un aju
tor real, constructiv, *' 
dent, colegilor dc gem 
aflațl in Impas.» Un 
resanl și viu i 
discuție l-a 
ȘAIBA sau, după expre
sia ilnărulul inginer TU
DOR FINAT, locțiitor-de 
secretar ol comitetului 
U.T.C. de ta „Semănăioa-

GH. 'BO
IERII, se mol ridică b pro
blemă :■ De unde nu unii 
dintre ei banii po care-și 
permit să-1 cheltuiască o 
dată eu timpul nemuncil 7 
Cițl tineri care trag din 
greu ta .șaibă merg noaptea 
in bar 7 Cițl slnt dispuși 
să-și arunce munca de-o 
zi. pe un pahar 7..." Iar 
strungarul CONSTANTIN 
FRÎNCU de la F.M.ILA.B. 
adaugă : „în general aceș
tia slnt întreținuți: părin
ților. Dar eu l-aș numi 
victimele propriilor lor pă
rinți. Pentru că dtndu-le 
banii pe care el Ii cheltu
iesc sndlndu-ne pe noi cei 
ce mimam, nu fac decit sfi 
le dea... i 
tare". „O: 
ciuctat, 
strungarul 
III.IE. asemenea 
«grijulii» șl 
națl» nu sinj 
nlț'.e - 
ei, părinții; au deja o pro
fesie, o situație sodală, pe 
care și-au cișllgal-o mun
cind din greu. Șl-ntuncl, 
In loc să depună un efort 
In piua » -. 
fiilor lor • in spiritul muu 
cil, «rezolvă» 
fără bălaie de cap, i 
pindu-i cu bani. Deși 
cele mai multe ari Implică 
sacrificii materialo, sub 
raport etic aste mai co
mod. Șl, Intr-un fel, 6 mă
gulitor pentru asemenea 
părinți să-șl audă fiii ușu
ratici lăudlndu-se : .«îmi 
dă babacu’ cit nm nevoie. 
N-am treabă cu existența». 
Și chior «n-nu treabă». 
Nici ta propriu, nici ta fi
gurat. “ 
-babacul' 
tot 
să-mi im 
tre acești 
părinte, 
răspund;

-Tn vaniunea inițialii, reportajul de mai «u« avea 
fl o concluzie, un gind al reporterilor pe marginea 
celor consemnate la „Forjele de muncă” ale secto- 
,nilul 7. Dar™

Dar, recitind replicile mterioculorilor, am consta- 
lat că,,încercînd sâ-șl ■ justifice atitudinea, „cei cinci 
caro nu.muncesc" nu.fâcuserâ altceva decit să omită, 
chiar .dacâiîihcliredijpâreri deipro.,tinerii. cărp™mu8-' 
cesc, despre’ mediul lor — uzină — despre modul lor 
do viață, ritmat de pulsul muncii. Juslificindu-ți inac
tivitatea, „cel cinci care nu muncesc" puseseră im
plicit un somn de apreciere negativ asupra colegilor 
lor de generație, coi mulji și hărnici, cei care mun
cesc. „M-au primit frumos în uzină,' dar ora prea 
greu, nu era de mine..." (Va să zică, greul era™ „de

CONSTANTIN GHEORGHE.
puterilor tale — o chestiune de cinste, de echitate'

plinirea nobilei misiuni de a crește 
astfel pădurea caro i-a dat viața.

... Și-atunci, de ce o concluzie a reporterilor î Do 
ce sa nu-și spună părerea cei direct vizați : '„tinerii 
de la șaibă"?

-Am supus spre iodură șpaltul reportațuiui do 
mai sus âiorva tirieri „care muncesc-dired la șaibă",

Dnr anii trec . șl 
• pină ta urmă 

îmbătrlnește. încerc 
ir.cz unul din- 
încrl cind va fl 

și mă întreb ce vn 
Io el copilului său 

clnd acesta 11 vn întreba : 
Tată,, tu ce ești 7 La ase
menea întrebări ar: trebui 
să se glndcască părinții 
care-și cocoloșesc copiii. 
Dar cum cel mnl mulți 
dintre asemenea părinți 
nu prea se glndesc la nșn 
ceva, eu zic că, In ultimă 
instanță, cel care trebuie 
să se ocuita de propriul lo- 
destln slnt înșiși tinerii. 
Căci, la drept vorbind, 
orice educație ai fi primii, 
de pe la 1B anî nu mai poți 
spune că nu iți ctal seama 
ce o bine și" ce e rău. Eu 
.cred că rispunderea, pen
tru noi înșine șl pentru ti-, 
nărui de alături, pentru

Două caiegorii do tineri, față-n față : cel de la 
șaibă și cei care so lom de muncă. Un dialog in
direct, dar puh'nd, credem, să prezinte coordona
tele unui raport : raportul tinăr — muncă. Și, do 
asemenea, puțind să pfere — prin ipoteza : „Tine
rii să so ocupe in mod direct do devenirea tineri
lor" — o rodnică temă do meditația tuturor co
lor implicați in procesul de creștere a tinerei ge
nerații. Un dialog care, desigur, nu se încheie aici. 
Tn ce no priveșto, așteptăm din partea cititorilor 
tineri — și nu numai tineri — noi „replici".

hopoi_____„
nul MoLWl l-am văzut și a- 
îizlt de-atltea ori' ta televi
zor, l-am dill nrticole- 

. ' rf. despre
orice ar -vorbi, este .preocu
pat mereu de murscă. Slnt 
convins că dacă m-nș duce 
la dlnsul d i-aș spune așa, 
direct: «Tovarășe acade
mician; după cile Înțeleg 
eu, dumneavoastră toată 
viața nți tras la șaibă» nu 
s-ar supăra. Și atunci, cum 

”feă te sperii sau să te ruși
nezi de șaibă 7*. ‘ „Șaiba, 
continuă DUMITRU EFTA 
In felul său metodic, defi
nitoriu, este, în mod con
cret, acel' dispozitiv caro sa 
folosește pentru a micșora 
distanța Intre, capul șuru
bului și piuliță. Spun asta 
pentru că sirs', convins că 
mul ți dintre tinerii caro o 
'disprețuiesc nici măcar nu 
știu cum arată. Șl asta pen
tru că, In primul rlnd, 
școala nu i-a învățat și 
încă nu-t- învață îndeajuns 
să ’cunoască, "să prcțutască 
numen practică. La deschi
derea

, Pe această temă, lăcă
tușul ION VRABIE de ta 

7 -Semănătoarea- spune : 
„Pentru noi, col care mun
cim, timpul apare concret: 
atliea ore — atltea piese 
lucrate, alllcn zile — ati- 
tea mașini produse, alita 
muncă efectuată atita 
salariu. Pentru cel Învăța ți 
<~i nemunca Insă». Ceea ce

dnugă Midi

Andrei Mircea Dan In- 
ghțle In soc șl rememorea
ză :

— Eram Intr-a doua. Azi 
sîntem oameni mari, avem 
peste 20 de ani ! Cu un 
gest scurt lasă fotografia 
de o parte.

— Te mai. vezi cu el 7
Nu răspunde imediat.
— Drept să spun, li cam

cl ca un adevăr obiectiv 
din ale cărui trăsături se 
poate închega, în ultimă 
instanță, un profil spiritual 
al tinărulul pîcrde-variL 
O oglindă in apele căreia 
cei vizați se pol privi, desi
gur, cu neplăcere, dar eu 
convingerea ■ că Imaginea 
reflectată este dreaptă. 
„A sta de pomană, spune 
lăcătușul GIL DIRVA (19 
ani), de Ia «Semănătoarea», 
ml se .pare cea- mai sUnlcă 
trudă. Chiar la mine In 
bloc locuiesc dțlva leneși 
din ăștia, pe care-1 cunosc 
de clnd eram elev... Toată 
ziua 11 găsești în cofetăria 
de peste drum, de n-al toc 
de el. Se fac că dlscirlâ 
die ceva cu aprindere, cu 
«pasiune». Dar eu știu că 
de fapt trăiesc tn panică : 
panica uciderii timpului. 
„De fapt, prefăcătoria asta, 
teama do a nu se da de gol, 
de.a nu se vedea dt slnt 
de descumpăniți, spune 
CONSTANTIN STRECIIE, 
lăcătuș fa «Semănătoarea», 
11 face să exagereze In tot 
c@ întreprind. In felul, cum 
vorbesc, cum gesticulează, 
cum se Îmbracă. Trebuie să 
•arate» că fac șl el ceva pe 
lumen asie, că nu le pasă 
de cel din jur. că, adică, 
slnt independenți».". „Cu

negii de generație aflațl m 
impas șl-au găsii ilustrări 
dt se poate de expresive, 
pilduitoare pentru acel ti
neri care, nemuncind, stat, 
îndeobște robit unui e- 
golsm exacerbat. „Trebuie 
să ne gîndlm mai cu grijă, 
mai frățește ta tinerii care 
vin să facă practică In ti
zi na noastră, spune GH. 
CURCA, lăcătuș 1a «Semă
nătoarea», dar, cred eu, ți 
profesorii cnre-1 însoțesc 
ar trebui să-l pregătească 
mal bine pentru mediul 
uzIneL Uneori Insă nm 
impresia că Înșiși profeso
rii se simt printre noi ca 
șt dnd ar fi aduși 1a o... 
corvoadă. Organizația de 
U.T.C. al cărei secretar 
slnt a luat Inițiativa orga
nizării unor facțiuni per
manente, menita să-l facă 
pe tinărul nou venit în u- 
zlnfl să se familiarizeze cit 
mal repede cu noul mediu, 
să-l îndrăgească și... să 
nu-I mal părâseaitcă". JEu 
am o propunere concretă, 
hdaugă ..... .  "
DINU
chior in sprijinul tinerilor 
despre care se scrie in re
portaj și al altora ca el. 
Ce-ar fi ca aceștia, dnd 
se prezintă la serviciul for
țelor de muncă, Înainte de 
a li se face repartiția să 
fie aduși in grup în între
prinderile unde urmează 
să fîe angajați 7 Dar nu 
așa, «protocolar», sau ca 
într-o excursie. Să fie lă- 
sațl să stea de vorbă cu 
noi, tinerii de aceeași vlr- 
stă cu ei, să le spunem noi, 

- direct, de ce lucrăm, cui 
folosește ce producem — șl

■ dt cLștlgăm. Să nu se 
sperie : uzina este locul

; unde te vindeci Tn mod 
sigur de trindăvie.» Ar -fi 
bine, poate, să ne viziteze 
chiar în zilele de plată. 
Ca să vadă pe viu ce dife
rență este , intre a sta de 
două ori ,po lună Ia ghișeul 
unde ți gc plătește salariul 
ciștlgat prin muncă cinsti
tă și a te ploconi zilnic, 
în mod nedemn, cu spaima 
și rușlnca-n mafiei, ta ghi
șeul cu bilele de film po 
care urmează eâ le vinzi 
— dacă nu tc prinde ml-

4 llțta •— cu suprapreț. Să 
i vină in mijlocul nostru,

le citești In suflet, ca să-n- 
țclcgi pe dne contezi. Șl nu 
trebuie să te mulțumești cu 
gtndul că cei leneși slnt 
clțivn. dteva excepții. To
varășul Ccaușescu vorbea, 
de curițid, 1a Cluj, despre 
serioasa4 preocupare a tine
retului nostru pentru cunoș
tințe practice,, despre în
clinația certă 'a tineretu
lui pentru a se Încadra în 
producție. ȘI pe bună drep
tate. In cuvirșitMrea ma
joritate, asemenea Înclina
ții au tinerii noștri. Asta 
nu Înseamnă Insă ’.că nu 
trebuie să ne intereseze ce 
&e intlmplă cu ceilalți, cu 
cel dțiva. care nu mun-

A privi în ochii, a' dtl în 
sufletul colegilor de gene
rație. Un sentiment gene
ros, o idee prezentă Ia 
toți tinerii care au răs
puns anchetei noastre. Fie 
ta cel inal „blinzi", ca 
lăcătușul GHITA DRAGOȘ 
din secția montaj-ușor de 
fa „Vulcan" : („Eu consider 
că asemenea tineri, în
cadrați intr-un colectiv do 
muncă, ajutați, ar putea f>ft 
Intre din nou in ritm cu 
noL Pentru că, de fapt, 

pomii fa 
Uita, dacă cel cinci

î„ în „Pravila" sa," eu- 
prlnzlnd sintetizări ale fi
lozofiei poporului privitoa
re la muncă, marele artist 
Constantin Brâncuși spune: 
„Lucrurile nu sint greu de 
făcut ; greu este să ne 
punem în siare de a Ie 
face". O aserțiune eu va
loare de proverb, lzvorUă 
din experiența unei pildui
toare vieți de creație, de 
muncă îndirjltă, concretă, 
cu dalta și ciocanul în 
pumn-. O aserțiune a cărei 
parafrazare aveam s-o au
zim, revelator, din gura 
tinăndiil lăcătuș DUMI
TRU EFTA, din sectorul 
JH-montaj de Ia „Semănă
toarea". Ne-a spus : '„Dacă 
i-aș avea In față pe tinerii 
ăștia despre care scrieți și 
pe alții cn el. doar ailt le-nș 
spune : „Măi băieți, nflațl 
de ta mine, nu e greu să 
muncești ; greu e să te Iași 
de lene Eu știu ce 
se-ntlmplă cu asemenea ti
neri, știu că le este frică 
dc munca pentru că n-nu 
avut niciodată' de-a face 
cu ea. Șl n-au avut fie 
pentru că i-au ținut șl 11 
mal’țin părinții In puf, fîe 
pentru că nu s-n găsit ni
meni ta momentul potrivit 
— un tută, un dascăl, un 
prieten, un cunoscut mai 
in vlrslă, un activistde 
U.T.C. — să le deschi
dă ochlb să le arate că 
munca, ,^albn“, nu este 
nici de rușina, nid peș
te puterile omului.. Drept 
să spun, citind părerile 
unor asemenea tineri des
pre noi, cel care mun
cim, care ne străduim să 
fim în rlndul oamenilor, nu 
ra-am simțit Insultai, in
dignat Am trăit, mal de
grabă, ' un sentiment de 
milă. Nu-ml este Indiferent 
ce se Intlmplă cu tinerii 
din generația mea. Este 
ușor, clnd Intllneștl un 
plerde-vară, să spui dispre
țuitor : Parazit! ți să treci 
mal departe, fără gind. Dar 
acest leneș o să fie mllne, 
dacă Tiu este încă de pe 
ticum, un bărbat In toată 
firea și o sâ Intre la număr 
in rlndul celor chemați să 
ducă societatea mai depar
te, spre comunism. Asta 
nu e treabă ușoară, asta 
Înseamnă zbatere, luptă și 
clnd 'pornești Ia luptă nu 
e de-ajuns să-ți numeri to
varășii ; trebuie neapărat să 
le șl uiți in ochii lor, eă

— Lasă-1 domTc pe RIc,ă, 
Spune-ml mai bine ce au 
făcut dlnamavlștli tăi». „

Apriga discuție In jurul 
fotbalului nil are Joc la 
„pătrățlca" din Cișmigiu, 
ci in sala de ' așteptare 
a serviciului forțelor de 
muncă al sectorului 7. Ci
neva Întrerupe discuția :

— Slnt ’ reprezentantul 
uzinei „Semănătoarea". U- 
zlna noastră are nevoie do 
strungari, frezori, lăcătuși, 
în continuare, slnt amintite 
încă vreo 7—8 meserii.

Indcpendaița asta, Inter
vine tovarășul său de ate
lier. DUMITRU ION, ti
nerii pjcrde-varfl lși jus
tifică ; cel mal adesea 
trlndăvla. Dar despre ce in
dependență poate fi vorba, 
dnd flecare bucată de pline 
pe oaie o mănlncă, flecare 
haină. pe cară o îmbracă, 
fiecare: c'.lpn de distracție 
li fac să depindă de dne- 
’va : de părinții caro de 
multe ori trag din. greu la 
șaiba pe care el o dispre
țuiesc, 1 de Îngăduința so
cietății;. In ultimă ''Instanță 
do munca mea și â altora 
ca mine, care sîntem !n- 
tr-ndevâr independenți 7" 
„Chiar’șl In asta, Intervine 
lăcătușul • Constanțiu Stre
che, găsim, ta ol, o dovadă 
de tristă dependență. Co
piază servil iot'ce văd urit, 
prin filme... Nu copiază un 
gind bun, o atitudine băr
bătească, un gest frumos, 
d lucruri de suprafață : 
piele, pantaloni peticiți ai 
piele, pantofi bălța1,i, că
măși pestrițe... Dacă a fi 
independent dc... săpun și 
pieptene înseamnă liberta
te și bucurie spirituală, 
apoi ce să mal spunem-.." 

„Bucurie 7 Clnd nu cu
noști bucuria muncii, nu 
poți cunoaște nici bucuria 
timpului liber; a ciiiftrjicțli- 
tor, lși spune părerea 
IRINA LOGIGAN, mași- 
nlslă fruntașă- ta F.C.TJ3. 
Djj ce credeți-că e« țin el 
numai, do scandaluri In 
localurile publice șl ta 
reuniuni ? Pentru că nu cu
nosc prețul șl, deci, nici 
rostul timpului liber".

Iar colega el; " ' ' 
BELLA EI.IS.
daugă : „Cunosc șl eu ase
menea tineri. Cu unii din- 
tre el am copilării, om mers 
împreună ta grădiniță.» A- 
cunr prima lor Întrebare, 
dnd mă intllnosc este : 
Cit cișilgl ? Deși mal nor
mal ar fi să mâ Întrebe : 
Cum cîștlgi ? Și dnd Io 
răspund câ muncesc In fa
brică, culmea,, lot ei mă 

.privesc cu, superioritate. A- 
dlcă, dc, el slnt «cineva», 
băieți cu' liceu „Nici 

■«superioritatea» asta, a bă
ieților ș da Hani, care hu 
muncesc, nu este reală. Șl 
nu numai din punct do ve
dere clic, d și In Ințdosul 
cel mal propriu al cuvln- 
tulul. aduce o precizare 
CRIȘAN FLOBICA, secre
tara comitetului U.T.C. 
La hol in fabrică slnt 5 COT 
de tineri. O treime din el au 
liceul făcut In timp ce 
munceau In producție sau 
slnt In -curs do a-1 absol
vi la seral. Șl asta nu 
pentru a scăpa de «șaibă», 
el, dimpotrivă, pentru a so 
pregăti dt mai bine pen
tru producție".

în Icgâlarii cu 1 tinerii 
care-și fac studiile conco
mitent cu munca In pro
ducție, parlldpanjll fa an
chetă au formulat idei pe 
dl de valoroase pc atit de 

' cald exprimate. Iată, pe 
scurt, cltevă dintre aces
tea. MIBCEA MAZILU, 
ascuțitor in secția Sculărle 
a F.M.U.A.B. : „Am școala 
profesională și slnt intr-a 

-Xl-a fa seraL Nu mi-e u- 
șor, dar n-aș schimba pen
tru nimic in lume serile 
mele de trudă asupra căr
ții, cu serile pierdute prin 
baruri de tinerii care dis
prețuiesc munca". Ing. RI
NAT TUDOR: „în uzină am 
crescut, aci am învățat să 
Învăț și continui să Învăț 
și acum. Datorită uzinei 
am Izbutit, pa clnd eram 
student, să obțin un pre
miu național pentru un 
studiu tehnic ; datorită .el 
pot acum să-ml dezvolt 
aptitudinile. Dar, bineînțe
les. muncind*. EMILIA 
LUCAN, sudoriță ta „Vul
can* : „Am I8:anl șl mulțț 
mă Întreabă da ce slnt zo
rită, do ce mă grăbesc cu 
munca, cu Învățătura.. Dar 
mie nu ml sa pare că mâ 
grăbesc. Slnt atltea de fă
cut, Tn uzină, In'țară, In
cit mie ml se pare că, 
dimpotrivă, evoluăm prea 
Încet, câ ' sîntem într-o 
permanentă criză dc tlmp".

'„.Așadar, MUNCA ÎN
ȚELEASA CA FRUMU
SEȚE A VLEȚIL Un prin
cipiu egal cu o profesie de 
credinți, căreta l-au sub
scris toți partlclpanțil fa 
ancheta noastră. De pildă, 
sudorul ION VASILE dis
pune, fa eeî 22 de ani al 
săi, de suficiente argumen
te desprinse din propria-î 
experiență: ..Clnd m-am 
angajat’ ta «Vulcan»; unii 
m-au întrebat : «La ce sec
ție 7» «La Cazangerie», 
le-am răspuns. «Oho, să te 
ții, acolo e mutică, verlcule, 
nu glumă». F. drept că nu-l 
nici glumă șl nici ușor. Dor 
satisfacția de a Învingă zil
nic greul nu țl-o poate da 
nimic altceva» Am citit tn- 
tr-o. carte despre un erou 
care avea toi timpul senti
mentul unul învingător. Nu 
e lipsă de modestia dacă 
voi spune că cu știu, pe 
viu, ce Înseamnă să tră
iești un asemenea senti
ment". „Sigur că nu este 
ușor, afirma lăcătușul GUI
ȚA DRAGOȘ, din seeția 
Montaj de Ia «Vulcan», dar, 
la drept vorbind, nici nu 
este bărbătațte să cauți 
munca-ușoară. Uite,' dnd 
am terminat .cele 7 clase, o 
mătușă miloasă m-a dai, ta 
o meserie' oșa-zls «ușoară», 
ta tapițerie. N-am stat decât 
o lună. Nu zlc,! e meserie 
frumoasă —Tși bănoasă — 
șl nlcl ușbară nu este. Nici 
o muncă, făcută cum tre
buie, nu , este ușoară. ■ Dar 
eu am plecat ta. strungărie. 
Pentru că am socotit că 
energia, capacitatea mea de 
efort se pot valorifica mai 
bine acolo. Și astfel am ve
nit In uzină”. CONSTAN
TIN GHEORGIIE, lăcătuș 
J* Construcții metalice, in 
aceeași Tnireprinde-d, cora- 
^plclează : „A mumii pe 
măsura pulcriler talc, adi
că a hu fațeta tovarășii de 
muncă, secția, lntreprinde- 

’ren, societatea, este o ches
tiune do rinsle, de echitate, 
pa care nm deprlns-o de Ja 
muncitorii vlrsfalcl care 
m-au Învățat meseria. Si
gur câ nu este ușor. Dar aș 
vrea să Întreb : Tor, tineri
lor care nu muncesc, le 
eiste ușor să omoare orele, 
zilele, anii, sub privirile 

■pline de, reproș ale celor 
din jur 7“.

Leneșilor nu le este ușor! 
O Idee exprimată tie tinerii 

’ muncitori, nu cu com
pasiune, nu cu „înțelegere",

speze pentru ra
id t ar părea de 
dezvoltă ideea

il IULIAN PAM-
părlnțl

_  ?1 «bine tatențlo- 
sinj, Iri fond, dedt 

egoiști? Să mă explic: 
irințli I, au deja o pro-

*z"'’
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țării, in vedere* aplicații utile șl obținerii unor pro-

producția agricola răspund inginerii 
mediului incon- agronomi, de !cea zootehnică — cei

topurile magne- zootehnlcienl,; de cea silvică— cel

cuvc-,

it •!

r

de

producerea, în procesul de fotosinte-
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In culturile cerealiere, zootehnie, în valorificarea florei și faunei

Mobilizate de sarcinile șl Indicațiile 
formulate la recenta „Conferință Na
țională a P.C.R., colectivele de cercc- 
tători-bioloai și-au Intensificat acti
vitatea dc îmbunătățire a Investiga
țiilor și a bazei tehnlco-materlălo 
pentru viitor. într-o asemenea con
centrare d© eforturi se urmăresc, ln 
principal, citcvn pista mai importan
te. Una se rfeteră la continuarea cer
cetărilor menite a asigura o mai bună 

•■’-șl cuprinzătoare cunoaștere a rezer- 
5>1’*vclor biologice ale țî " 
” „(rueliflcărll lor praciiee. Drept ur-
' 'mare,,In botanică, o atenție sporită se 

acordă elaborării unor lucrări de 
'’„‘'Înalt nivel științific. Xnchelndu-se lu

crarea monumentală „Flora plunte- 
' lor superioare din Republica Sccta- 

• •■ listă România”, se va trece la în
tocmirea unor monografii privind 
plantele Inferioare din țara noastră ; 
se vizează desfășurarea mal Intensă 
a cercetărilor privind adindrea- cu-

- noștințelor referitoare ln evoluția vie
rmuitoarelor și stabilirea gradului de 

Înrudire dintre formele diferite de 
plante, precum șl cartarea florei și 
vegetației pe diferite medii de viață. 

.. Zoologii au în vedere grăbirea ritmu- 
inchil lucrărilor de elaborare a mono- 
in grafiilor ..Fauna Republicii So- 

’cinlhte România3, un alt instru- 
h; ment indispensabil unor activl- 
..B.tățl teoretice șl practice impor- 

tnnte de profil. Concomitent, aceștia 
si.Vor iniția și cercetări menite să ducă 

ta realizarea unei „Zoogeografll a 
Republicii Socialiste România3. 
Ecologii trebuia să adincească 
cercetările in legătură cu relațiile 
organlsm-mediu; productivitatea pri
mară și secundară a asociațiilor te
restre șl acvatice ; lupta biologică 
împotriva dăunătorilor ; combaterea 
efectelor poluării aerului, solului . șl 
apelor (indlcindu-se posibilitățile 
concrete ln acest sens) ; resursele de 
creștere a productivității apelor țării 
'noastre ln pește și stuf.i Fltofizlologll 
vor aprofunda cunoștințele privind 
unele fenomene . esențiale din vlaia 
plantelor (absorbția șl asimilarea In 

' ‘'.corpul acestora a sărurilor minerale;

:'fâ i A

r

-<r

„fi O

producerea, în procesul de folosințe- Ilploldleî șl mutageneze!, de pll-
zfl, a unor substanța organice cu c- . dă, oferă posibilități de obținere a

.........q mnuențare unor noi soiuri do plante șl animale,
itățll și a repartizării lor . cu însușiri superioare), in biochimie,

speologie (unde, Intro altele, pe baza 
cunoașterii microclimatului peșteri
lor, acestora II se vor putea da noi 
utilizări — In vederea creșterii ciu
percilor, a tratamentului aslmol), în 
microbiologic (cu ramurile el moder
ne — mlcrobloiogta solului, a apelor, 
geomicroblologla ș.a.).

Prin dezvoltarea biologiei In viitor 
înțelegem, deci, lărgirea șl adln- 
clrea cunoștințelor asupra plantelor 
șl, animalelor, dar mai ales spo
rirea contribuției la dezvoltarea pro
ducției agricole, zootehnice și sil
vice din țara [noastră. Pentru aceas
ta trebuie create noi posibilități de

venlunle posibilități dc Influențare 
asupra caJitățll și c , L" 2 ’ 
ln diferite organe ale plantelor) ; ela
borarea unor principii de cultură a 
unor rfilge microscopice, eu conținut 
bogat In .'substanțe proteice șl cu 
coeficient .ridicat' de folosire a lumi
nii. în general, el vor adinei studiul 
condițiilor optime de creștere a plan
telor, In vederea conturării unor noi

grese ln practică. ■
Un mal pregnant caracter practic, 

flnaUzator, vor avea și cerceiArile din 
domeniul fiziologiei animale. în acest 
sens se vor concentra eforturile spro 
aprofundarea nutriției anlmalelor,do- 
meslice, ln vederea folosirii cit mal 
raționale az furajelor ; UuiuaLua .uu 
nutriția animalelor domestice șl a 
omului a unor noi surse de substanțe 
proteice (blomasa unor ciuperci, olge 

.microscopice șl bacterii) ; comporta
rea animalelor față de concentrația 
în săruri minerale n i 
jurâtor șl- față de cimi 
tlce ; bazele;- neurofizlologice alo 
comportamentului .animalelor șl rolul 
glandelor «/secreție internă ta dife
rite grupe de animale ș.a. O altă di
recție Importantă vizează dezvoltarea 
în ritm mai susținut a'unor ramuri 
și sectoare — ih genere, de mare în
semnătate pentru practica actuală. 
Astfel, în biologia celulară (așa cum 
s-a relevat și 1a recenta Conferință 
națională de biologie celulară și mo- 
lecutață) este de așteptat să fie in
tensificate ' cercetările,.- cu alît mal . 
mult eu dt, pe, plan mondial, ele nu 
fost stimulate masiv dc progresele 
microscopiei electronice. Direcțiile 
principale.de studiu trebuie să se re
fere ln structura fină a constltuen- 
țllor celulari ți a membranei (in le
gătură cu funcțiile lor), la 'diferen
țierea celulară șl determinismul În
mulțirii celulelor, ta reglarea sinte
zelor de substanțe organice care au 
Ioc ln celulele vii. Se .impune dez
voltarea cercetărilor In genetică 
(unde experimentările • asupra po-

fel, temntio respectivă vizează cer
cetări .asupra substanțelor organice 
produse în foloalnteză și a celor refe
ritoare la fotosinteza algelor microsco
pice, cu eoefielant ridicat de fo
losire a luminii ; cercetarea Dunării 
șl a afLuențltor săi ; cercetarea unor 
specii de plante șl. animala din 
munții Carpați ș.a. Colaborări nud 
nmole au loc- In cadrul Programului 
biologic internațional, care se vor 
dezvolta in cadrul organizației știin
țifice internaționale „Omul șl bio
sfera3. . .

în rezoluția Conferinței Naționale 
a P.C.R. se arată necesitatea concen
trării, pe baza unul program unic, a 
eforturilor tuturor cercetătorilor, in
diferent de locul unde lucrează, în 

ifffr — ~T‘ “x" "x scopul elaborării de .soluții do certă
„ acces ale cercetării eu speclUe blolo- eficacitate. Ținlnd seama de numărul 

cit soluțiile noastre au o Influență, do 

producției." Astfel, in țara noastră," de

■•vvv» tuu L V1VUI..HH VIJ 9JIH.UUU U1U1U- 4, S1U HLI UU 11 SJLUJ43.lt LU

gic In practică. Cu allt mal mult, cu relativ mic al unităților de cercetare
<dt soluțiile noastre ou o influență, do cu .specific biologic din țara noastră,
regulă, mijlocită, intermediată asupra aplicarea principiului concentrării nu 
—j.. or trebui să ducă Ia dezmembrarea 

unităților existente, ci la o dezvoltare 
n acestora. Concentrarea poate fi 
asigurată, eventual, prin colaborarea 
biologilor la îndeplinirea planurilor 
de cercetare, in așa fel îndl flecare 
cercetător să fie antrenat Ia o temă 
mai largă, păstrindu-șl locul de mun
că in unitatea sa. Pentru unele ra
muri ale biologiei Insă,- In' care 
slnt necesare intr-un timp scurt un 
număr relativ marc de cercetări bio
logice, pot fi create noi unități de 
cercetare, prin dezvoltarea unora 
dintre subunitățile' existente.. Sini căi 
prin caro cercetarea biologică romă- 

. : . " „ . j-
forturile pentru realizarea sarcinilor 
Conferinței Naționale a P.C.R. din 
Iulie 1972, câutlnd să contribuie," În
moi mare măsură, ta rezolvarea pro
blemelor. specifice ce-i revin In le
gătură cu sporirea producției vege
tale șl animale, cu’ asigurarea sănă
tății populației țării noastre.

Acad. NIcoBae SALAțGEAMJ 
directorul Institutului de biologie 
„Troian Sâvulescu" din București

roa Imbotoâvlrllor și tratarea boUlor 
ta oameni și animale domestice s© 
ocupă medicii umani și veterinari, 
biologii nvlndsacces-coT mult In flto-

, patologie. Există, deci, un cimp destul 
de larg deschis colaborării mal. strln- 
se dintre ramurile biologiei aplicate, 
în producția yegclală și animală, și 
cele ale biologiei fundamentale sau 
teoretice. Biologii pot aduce contribu
ții însemnate,^ de pildă, in ceea ce . ______ _____________
privește cunoașterea condițiilor, pro- neoscă se poate integra rapid In ©■ 
ducțiilor superioareicu'ajutorul vie- ' • -----
țultoareior sau prin'combaterea dău
nătorilor. ■

Se va acorda întreaga atenție șl 
cooperării Internaționale eu țările 
C.A.E.R., in primul rlnd ln cadrul 
programului complex menit să con
tribuie la progresul multilateral al 
fiecărei țări membre, cu celelalte 
(Ari socialiste, precum șl cu alte 
state. Biologia oferi multiple pasljd- 
Utițl In direcția cooperării. De alt-

• -.j ■ .

, ■ > , ' ■ : .■ > ■ - j
unul-simpozion, care șl-a fixat pe ordinea; do 
zl teme cu • Investigarea obiectivă a oboselii ; 
îmbunătățirea - mediului 
tori : aspect a pslhofizlotoffli

' proffrâniarcâ.’îajțorilmilor8 _ _______
electronice ta efectuarea explorărilor I 
ționale cardiovasculare, respiratorii șl rne- 
cano-senzllive ; studii ergonomlee medicale, 

...--------- ----- ca rolul factorului psllile in diagnosticul „sta-
șl realizat în laboratoarele In- re (jB surmenaj”, precum șl unele aspecte

Strînsâ conlucrare 
între Politehnica bucureșteanâ 

îjr șl cMflfțicIțtfd^șfnl-'
Uzinele „Steagul roșu3 din Brașov au Înce

put recent să folosească, la construcția auto
camioanelor, carburatorul românesc „V.T.

■ &02“, conceput șl r—2—’ 2
stilutulul politehnic din București, de cadre 
didactice ale catedrei de motoare ru ardere 
internă. In cadrul colaborării cu unitățile de 
producție, specialiștii institutului au realizat, 
de asemenea, noi tipuri de segmențl pentru 
motoarele auto șl au conceput o metodă ori
ginală de optimizare a funcționării lor.

Pentru noul an universitar, intre- Politeh
nica bucureșteanâ șl Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a fost Încheiată o 
convenție de colaborare, atil ta nivelul prac
ticii studențești, cit și la cel de cercetare des
fășurată de cadrele didactice, care va Întări 
legătura intre fnvățămînt șl producție.: în ca
drul acesteia, ministerul respectiv va spriji
ni activitatea productivă a studenților, prin 
dotarea atellcrelor-școaJă cti mașini-un el te, 
materiale și scule, precum șl prin repartiza
rea unor maLșlrl cu experiență, care să îndru
me practica viitorilor Ingineri. In ce privește 
activitatea alellerelor-școală ale Institutului, 
ea se va desfășura pe baza unui plan de pro- 

. ducțle, constituind, de fapt, secții ale uneia 
sau ale mal mulior întreprinderi din cadrul mi
nisterului. Cercetarea- științifică șl proiecta
rea desfășurate de profesori șl siudențl. din 
anii superiori va fi îndreptată, In special, 

. spre modernizarea anumitor faze ale produc
ției, precizate de întreprinderi.

Un nou centru de calcul electronic
Un nou centru teritorial de calcul electro

nic șl-a început activitatea ta Suceava. Con- 
luerind direct cu oficiile de calcul din marile 
unități eeonomice, el va furniza date ope
rative pentru luarea deciziilor privind optimi
zarea investițiilor, programarea șl urmărirea 
producției, gospodărirea stocurilor de materii 
prime și materiale, aprovizionarea șl desfacerea 
mărfurilor, folosirea Judicioasă a capacităților 
de producție șl a forței de muncă.

Studii de ergonomie 
în întreprinderi

In nlllmul timp, cercetătorii de ta Institu
tul de medicină șl farmacie șl rostitului de 
medicină a muncii și sănătate publică din 
Cluj, Împreună cu specialiștii de ta Întreprin
derea „Industria Sirmcl" din Cimpia Turzll, 
an efectuat o serie de studii ergonomlce în 
mal multe secții ale uzinei amintite. Conclu
ziile au fost prezentate șl dezbătute ln cadrul

de < muncă ■ Ia trăgă- 
’ Iceitu lan irclllatorl ; 

Sn calculatoarele 
fuhe- 

io-senxlUve ; studii ergonomlce medicale, 
rolul factorului psihic In diagnosticul „sia- 

pslhojoglce la secția trăg-ăioric de oțel tare 
nr. 2. Asemenea manifeslărl științifice, 
sacrale studierii șl ameliorării condițiile 
manei șl de viață din Întreprinderi, 
avea Ioc șl In alte unități de producție 
Județ.

ji

'i "ră ' - 'iî '- >'"

Imblnînd activitatea didactică cu cea de cercetare, legată ' anula! 1972, 
tot mal sirius de i 
neUcfi economics do la'

Laboratoarele de cercetare ale catedrei au 
realizat, pe bază de contracte cu diferite unități econo
mice, lucrări cu caracter aplicativ, a căror valoare echl-

problemeje practicii, catedra de cUxs- 
Je la A.SJS. din București*— pe Ungă 

pregătirea cadrelor de speetalltate — elaborează soluții ce
rute de producție. Aslfel^ ln cursul celor trei trimestre-ale va.Ieazd cu planul de Încasări din primul an al clncinalutal.

colaborarea
dintre 

cercetare 
și producție

Etapa de experimentare, la nivel 
semilnilusirîal, a soluțiilor date de 
cercetarea științifică, in așa-numita 
FAZA-l’II.OT, nivel la care sint pre
zentate tot mal multe dintre rezolvă
rile oferite de laboratoarele științifice, 
are o marc importanță In valorifica
rea operativă șl deplină in practică a 
cercetării științifice. Nu Intlmplător, 
in actualul cincinal s-au amplificat, 
in acest scop, fondurile destinate în- 
erd'ăHt bn C’ ‘chnJco-malc^,e Q <7- taro ;;ăcdrdâi însemnătatea 
cclaril. Dar in ce proporție acestea

J -:i t? .J ’ - i_ ■ ..a i.\1 .. ’ L : ș J Bl'”» , ' k? V'.

Tehnologii eficiente Be pe înlocuirea frazniul mclan rece
, .<’,la furnaJ cu ffaz metan prclncălzlt, Inre-

înnfîțrajrii ii A. : jx"i'vii«î i '* î* ii 1 l’^lî<^u“S(l.P?V.a5.P^ă,,catc,.Q reJueere-a xon-
rttosfliuiar jercțștari metalurgice din Buca- tlBumulul de cocs eu clrcOO-lî'kg ta low ~ 
reștl.— care șl-a.propus ca o Importantă te- fontă.

Modelarea matematica 
optimizează producția 

o *

r- . v- ,. ca.o iinpo
mă de studiu reducerea consumurilor speri- 
flce — a elaborat un interesant procedeu-leh-’, 
nolofrlc, aplicat cu succes ta furnalul de 1 "00 
mc de ta Combinatul siderurgic Galați; Este 
vorba de îmbogățirea aerului utilizat la fur
nal cu oxigen plnă ta 21 ta sulă, concomitent > 
cu mărirea debilului de gaz metan. în felul ț„._. . ................. ... ^lllllc ralllukrll llucu.
roraUeuSeei?rat!T5 kfta ‘fteeare" to“foui° ™ ițești,. .
Același Institut a pus ta punct șl un alt pro
cedeu, folosit, ta uzinele 6VIctoria“-Cătan. El

î

In sfirșlt, au Injrat ln funcțiune sla- 
țUle-pilot necesare — mr a putut con
tinua cercetarea dincolo de faza de 
laborator. S-a lntirzlnt, astfel, valori
ficarea unor importante surse de ma
terii prime,șl ,s-au cheltuit impor
tante fonduri valutare pentru efec
tuarea unor experimentări ln Btrăinli- 
tate.
.— In funcție de specific, In undo 

domenii ale cercetării primează ale-; 
livrele • de prototipuri, în altele — 
stațillc-pilol. Care sint domeniile din 
această ultimă, categoria a cercetării 
ftilnțiflce î

— Industria metalurgica, conștruc- 
■ țla de mașini, chimia ș.a., adică ra-j 
muri de. bază In general și esențiala 
pentru noL Dor, inexplicabil, necesi
tatea dezvoltării stațlilor-pllot na a 
fost înțeleasă prea bine de unele din 
ministerele respective. Inlîrzlerea o-- 
nllcăril^unor. soluții oferitei de instij 

'v-.7. 7, p’-'î i.,a fost cea lei ‘ " :i J

țlllor-pliot ? Ce Ioc ocupă o astfel de 
preocupare in cadrul diferitelor Insti
tute și In ce măsură se fructifică, ta 
maximum, utilajele dc acest nivel e- 
xlstenta ? Pe această temă ara avut 
o convorbire cu Ing. PANATT - TEO- 
REANU, șeful sectorului de valorifi
cări din cadrul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, care, 
la început, ne-a spus : ,

— Multe din Institutele, do cerce- 
cuve-,

- - ■ ; --------- nită stațHlor-pllot. Cu allt mal mult,
contribuie la consolidarea dotării sta- cu cit ele asigură Jmplngerea” mai 

departe a.soluțiilor de laborator spre 
nivelul semllnduslrtal, permit verifi
carea calității acestora In condiții mai 
apropiate de realitățile tehnice și c- 
conomlce in rare urmeaxă să fie apli
cate. Important est© că iu aceasiă 
fază a stațlilor-pllol se imbunăiă-

In vederea vatorlficlrll în producție ‘“U'’ 12n 1
-4» eereeMrU științifice, impIetlril;nud,<K

*jj&dhhdj și priri
— Acfiîritatca din ultimii ani a re- ’ neglijarea realizării la timp a plloțl-; 

țelci științifice proprii' a scos, deși- „Jor.strict indispensabili în acest scop! 
pur, in evidență numeroate expe- Tot ln fel, ln cazul Institutului do
riențe țMzitlve pe această linie. Se cercetări șl proiectări pentru Iiulus-

r vorbefte, în oceit sens, in termeni ---- -
fat-orobiii despre o experiență inte- 
rciantd de la Cluj.

— Este vorba de modul de lucru al 
colectivului Centrului de izotopi din 
Cluj, de sub conducerea prof. dr. 
doc. Victor Mercea. Duclnd pină - ta 
faza-pilot unele rezolvări de labora
tor, cercetătorii respectivi au reușit 
să se Impună, mal grabnic șl 
decisiv, in fața beneficlariii 

tulul greu, necesar producției do in-

. prin forțe' proprii, o stațlc-pllot. în , . . , .
acest fel, soluția amintită a putut fi ce pol fi folosite ta experimentarea 
perfecționată mal operativ, njungln- —---------•-----
du-se ln acest domeniu ln performan
țe mnl bune decil cele cunoscute, in 
prezent, pă plan mondial, O expe
riență deosebită n acumulat șl Insti
tutul de cercetări pentru construcții 
șl economia construcțiilor din Capl-

■ tnlă (ÎNCERC), cure și-a sporit apor
tul experimental — ta nivel micro- 
Intlustrlai și chiar Industrial —la 
realizarea elementelor de beton pre
fabricate și prccomprlmnte, precum 
șl ta montarea .unor hale dc profil 
— șl aceasta, pe baza atenției aparte 
acordate fazei-pilot a cercetărilor 
respective.

Sint șl Institute care Ijfnorcazit 
dotarea cu stațll-pliol, sau ne
glijează exploatarea tor intensi
vă, ta întreaga capacitate. Astfel, 
în unele , institute, atenția este 
îndreptată aproape exclusiv spre 
asigurarea mijloacelor materiale 
necesare activității dc cercetare pro- 
prlu-zlsă șl, într-o mal mică măsură, 
spre consolidarea tehnicii de Invcsti- 
Îațle șl de maiertallzarc a soluțiilor, 
ucluslv a stațlllor-plioL Institutul, de 

cercetare și proiectare pentru In
dustria lemnului clin București, 
de pildă, deși dispune: de o bază 
materială bine dezvoltată ln ge
neral, resimte, totuși, lipsa uno- 
pollgoane experimentale, standuri de 
■încercare, stațil-piloL Consecințele 
lipsei de stațli-pilol slnt bine cu
noscute unor institute. Bunăoară, 
Institutul de proiectare și cerce
tare pentru metale neferoase și rare 
(I.M.N.R.) n dispus, la un moment 
dat, de o soluție bună de obținere a 
aluminei din matcrinle nebauxilice. 
Totuși, pină in anii 1970—1071 — tind,

, Tot ta fel, In cazul Institutului 
r trla celulozei țf hlrtlel din București 
absența unor șiații-pllot, (necesare 
pentru filtrarea și spălarea celuloze 
și inălblrc.i hlrtlel) a făcut cn unele 
soluții să fie trecute direct din faza 
de laborator‘In producție. Aceasta a 
dus la reveniri, ta pierderi de timp 
și cheltuieli suplimentara. |

___r__ — Cum vedeți îndeplinirea cerinței 
In mod co investițiile alocate cercetării țliin-- 

_____ _ ___ _________ jor. Un țifice in actualul cincinal să fie orien-- 
exemplu 7 Soluția de fabricare a nzo- , .
tulul greu, necesar producției de Ln- “c stații-pllot T

Colectivul Institutului de cercetări șl pro
iectări pentru utilaj chimic șl rafinării Bucu-
“ uiu * iurjjn, gț,
reușit optimizarea funcționării reactorului in
stalației de reformare catalitică, ceea ce a 
dus la obținerea unor economii, prin valori
ficarea superioară a malerinor prime, esti
mate ta circa 2 milioane Ici pe an.

După cum ne Informează conducerea Insti
tutului, ta acest rezultat s-a ajuns prinlr-o 
analiză complexă a tuturor categoriilor de 
reacții ce au Ioc în procesul de reformare ca
talitică, analiză pe baza .căreia a fost elaborat 
apoi un model matematle, care simulează fe
nomenul din Instalația InBuslrială respectivă. 
După verificarea practică a datelor’ obținute 
pe modelul matemhtle,-s-au„stabilit condițiile 
optime de funcționare a reactorului respec
tiv. Examlnlnd rezultatele acestor cercetări, 
Ministerul Industriei Chimice a propus ex
perimentarea lor șl ta oile rafinării din țară.

Procedee moderne de valorificare 
a minereurilor

La Ioc de 'frunte pe agenda preocupărilor 
actuale ale ccrce'lătorilor de 1a Institutul de cer
cetări șl proleelări pentru minereuri neferoa
se șl rare din Bata Mare (I.CJ’.MJfJL) se 
află și găsirea șl aplicarea cil nuzi rapidă in 
producție a u'nbr tehnologii moderne, eficien
te, de preparare a minereurilor, cu scopul de s 
spori gradul de valorificare a acestora, de a 
obține economii.cil mal substanțiale, ta chel
tuielile de prelucrare, de a evita poluarea ape
lor și atmosferei. Recent, in urma unei fruc
tuoase colaborări intre cercetătorii institutu
lui și compartimentul de, eercetare de la Gru
pul industrial de chimie* Rimnlcu-Vlleea. s-a 
trecut.ta utilizarea pe scară Industrială (în 
procesul de preparare de ta Uzina centrală de 
preparare a minereurilor din Bala Marc și 
Uzina do preparare de ta Sisor) a unul reac
tiv nefenolle', mal cficlenl șl mal economicos. 
Rezultatele slnt încă de pe acum meritorii : 
noul reactiv nu numai că păslrenză, dar și 
îmbunătățește Indicii de preparare, ehelinlell- 
le specifice fiind reduse ta numai 0,10 lei 
pc tona de minereu (față de cea a spumanțl- 
lor importați, de 3,08 lei pe tonă) ; de aseme
nea, diminuează cheltuielile valutare pentru 
import șl nu poluează nici apele reziduale, In- 
irucil reactivul ’ nu conține fenoli.

-Sf* UiiOMxWtM* LMMHUt ffi-U. J8-13 
tale mnl judicios spre întărirea bazei 

___ _  ,_____ .... <*« stâții-pUdt 7 ' ■ 
grâșămlnte, pentru care s-a realizat,- —Opinia noastră pledează pentru 
....i„______ „-.....I, „_____________ r„ dezvoltarea xtațlllor-pllot universale;

- ____ ‘ !
mal multor soluții date de cercetarea 
științifică. în scopul remedierii -dlfe-- 
ritelor deficiențe — cum au fost și 
cele semnalate pină acum — este ne-- 
cesară . Insă .o acțiune convergentă s 
Institutelor și a ministerelor de re
sort, forurile cele mal In măsură aS 
asigure fondurile șl dotarea materială 
corespunzătoare, unele mlnlxtcre au 
șl Început &ă acționeze lrș nces* sens. 
Astfel,, dacă. pină ln prezent .cela 
două Institute .do cercetări alo Ml-- 
nlsterulul Industrial Ușoare n-au fost 
dotate, cu stații-pllot, în aciua- 
Iul cincinal slnt atacate fondur. 
substanțiale pentru realizarea 
ccstora. Experiența dovedește că 
dacă, ministerele beneficiare devan
sează unele investiții do acest fel, 
ulterior se pot obține nu numai solu-i 
ții științifice la timp, dor șl de calita
te superioară.. O. astfel de performeri-' 
ță ar tl putut obține Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare și A- 
pelor dacă ar II repartizat din timp 
rondurile necesare realizării blopre- 
paratulul românesc „Thurlngln 
IBO-M* (un Insecticid bactcrlan, pen
tru combaterea omizilor defoltaloaro 
"din agricultură și silvicultură — 
netoxic pentru om șl animale) omo
logat tncă din 1CS5. Din păcate, acest 
fsrodus. fabricat In.puține țări din 
ume, nu este , nici în prezent Intrat 

In producție. Ceea co aduce preju
dicii agriculturii șl economiei In ge
neral ®i relevă, dnefl o dată. Impor
tanța asigurării nelnUrztate n sta- 
țlllor-pllot In cadrul rețelei de cer-~~ 
cetare științifică din țara noastră..

Convorbire consemnalâ de 
Elena MANTUJ

ț,■«Folosind tulpini selecționate de Ciavleeps purpurea, cu un conținut ridicat de alca- 
. lolzl, specialiști din cadrul Institutului pentru controlul de stat al medicamentului; șl cer
cetări farmaceutice din Capitală au pus ta punct un proces tehnologic de obținere a ergo- 
tamlnci, substanță de mare utilitate in terapia multor boli. Ulterior, procedeul respectiv a 
fost înaintat pentru a fi brevetat'ca Invenție. Ergotamina, importată plnă de curind, va fi 
produsă In țară, reaiizindu-se economii de circa 150 060 Iei pe un kg de:substanță pură. 
In fotografi© : cercetătorul științific principal Marla Manuehlan șl Inginerul chimist Iîll- 
ssbeta Covalschl pregătesc prima șarjă-pilot ce urmează șă intre în producție ta fabrica 
„Blofarm”’ din BucureșlL

mai si®
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conducător auto

Automobllul, „unul dintre 
principalii „acuzați* impli
cați In procesul poluării, 
Iți continuă aproape ne- 
sUngliesit cursa ihfesinntăj 
nesigură, zgomotoasă, o- 
bbsltoareț In timpul căreia 
(Intr-un an) aruncă In at
mosferă .10 milioane ’ tone 
de substanțe nocive, dintre 
care 7 OTfl tone pulbere de 
plumb, otravă deosebit de 
puternică pentru organis
mele vil, metal provenit 
din T.E.P. (telraeUl' de 
plumb), care se adaugă. In 
benzină pentru sporirea ci
frei octanice șl a... morta
lității.. La flecare BOOM km 
parcurși se consumă oxi
genul necesar vieții unul 
om pe un an.

De ce șl a... mortalității 1 
întruclt un recent raport 
al Organizației Mondiale a 
Sănătății arăta că, anual, 
tșl .pierd viața In acciden
tele de -Irculnțle (ieste 
2OTCOO de oameni, Iar alte 
3 milioane de. persoane ră
nite In aceste accidente râ

•i
3 J

mln Infirme. Ritmul do 
‘creștere a numărului de 

„accidente a sporit, In ulti
mul deceniu, cu peste 6 1a 
sută, cifră superioară rit
mului mediu anual de dez
voltare .economică n țărilor 
lumii ■

Este, deci, automobilul ac
tual susceptibil de îm
bunătățiri esențiale ln do
meniul ridicării gradului de 
securitate î Rezultatele ofe
rite de către vehicule pro
totip, puse ta punct plnă 
acum; slnt încurajatoare. 
Automobilul „sigur* nu se 
deosebește, ca principii, de 
cel de serie ; numai că ara
tă ca un adevărat monstru 

,.j>e roți. Deși, din punct de 
vedere constructiv, fabri
carea acestuia nu ridică 
aspecte de nerezolvat, to
tuși. nu se întrevede posi
bilitatea folosirii pe scară 
largă n automobilului „șl- 
gur“. Circulau. In iunie, ta 
Începutul anului trecut.

233,1 milioane' de auto
vehicule, dintre care ma
joritatea — 1'83,0 milioane 
— erau automobile. Schim
barea acestui parc necesită- 
In timp, după calculele e- 
fectuat®,'aproape două de
cenii; 1 Această : perioadă de 
tranziție, In. care auto
mobilele „sigure0 vor cir
cula alături do cele mal 
puțin sigure, mai fragile, 
va provoca — potrivit n- 
precierllor — o sporire ac
centuată a numărului de 
victime. (închlpulți-vă un 
carambola] pețo auto
stradă aglomerată, pe care 
circulă,eu.mare viteză cele, 
două tipuri do automo
bile;!).

Să presupunem- Insă că 
automobilul „sigur" este 
tot mai prezent pe șosele, 
că perioada de tranziție 

•despre care aminteam a 
I trecut. Vom fi oare in mfi- 
. sură să conducem ; aceste 
, automobile, puternice și 
sigure ? Vom fi noi. o®-

menii, șoferi puternici șl 
siguri ? Statisticile arată 
tă aproape IM ia sută din
tre accidentele rutiere șo, 
produc . din vina șoferilor. ' 
Electronicii, care a rivnit 
do mult la rolul de șofer, 
sa pare că 11 va.obține. So
luțiile de viitor vor răpi 
plăcerea de a șofa , con
ducătorilor auto, transfor- 
mlndu-i in,simpli pasageri, 
in porțiunile aglomerate 
ale orașelor, pe autostrăzi
le de mare viteză. Fiindcă 
se preconizează trecerea 
auloiurismclor pe căi au
tomate de ghidare, ce re
prezintă tocmai saltul ca
litativ care permite, in 
viitor. îmbinarea autono
miei automobilului cu n- 
văritajelc unei circulații 
eomplei automatizate.-

Cum vom circula, deci, 
peste clteva decenii ? Au
tomobilul ajunge Ia calea 
automată de ghidare. Iptră 
In această cale șl, Ia coman- 

șoferulul, comenzile

vohlcululul slnt transfe
rate benzii de ghidare. De 
la bordul automobilului 
se comandă unul calcula
tor electronic punctul de 
desținațle ; calculatorul 
conduce ghidajul fiecărui 
vehicul, 11 repartizează pe 
mneazete de intersecție, 

,dlrljlndu-l către punctul 
, do destinație. în schimbul 
plăcerii de a șofa, răpită 
do banda de ghidaj auto
mat; vom circula In sigu
ranță perfectă, fiind ellml- 

. note accidentele. Distanța 
Inire vehicule pe aceste căi 
rărhlne fixfl, tar rapiditatea 

, deplasării nu v. suferi..vl- 
.teza stlnglnd 110—120 km/h 
și chiar mai mult Un alt 
avantaj : se înlătură po
luarea sonoră șl chimicii.

Mal multe sisteme de 
transport In aglomerațiile 
urbane folosesc principiul 
telefericului.’: Astfel, firma 
franceză’ Neyrpic-AIsthone 
propune sistemul Teîcrall, 
in două versiuni : cabine

suspendate pentru B—10
■persoane, ‘care circulă cu 
viteze de pină In 40 km/h, 
cu opriri in stații Interme
diare din 2 in 2 minute, 
sau cabine care, circulă 
direct din stația de origine 

.piuă ta destinație, fără o- 
prlre, ocolind prlntr-un 
mecanism de deviere cele? 

, .lalle stații ale traseului.
în Statele Unite, sistemul 
Daahaveyor preferă o Im? 
binare n principiului tele

fericului cu cel ol ascenso
rului.

La prima expoziție In- 
-ternațlonală consacrată 
transportului, organizată In 
Washington, In vara aces
tui an, au fost- prezentate 
numeroase proiecte pentru 
o circulație rapidă și si- 

.gură In marile aglomera- 

.țlJ urbane. Ca nume, care 
de care mai atrăgătoare — 
Urba, Val. Aramis, Vec, 
Specdavvoy, Monocab. Al- 

■ den, Pomn 2 0©0. Wabco 
ș.a., — aceste proiecte nu

diferă mult. In privința 
principiilor ele funcționare, 
de sistemele automata, de 
ghidare, descrise mal îna
inte. Un proces do urbani
zare galopant, o creștere 
^vertiginoasă ’a numărului 
dc vehicule — lată limitele 
Impuse soluțiilor co vor fi 
adoptate in viitor.

Dar ceea ce apare esen- 
.țiul In prospectarea .viito
rului circulației urbane 
este faptul" că se vor 
realiza sisteme Integrate 
pentru pietoni, vehicu
le individuale șl pen- 
^tru .transportul In comun. 
.Pentru aceasta, după cum 
am văzut, nu slnt nece- 

tehnologii noi. ci. lr>- 
.deosebi, o abordare cu
prinzătoare a problemei 
viitorului civilizației ur
bane, in vederea rezolvării 
el in folosul omului, al so
cietății.

. Dan 
NSTANTIN

principale.de
SJLUJ43.lt


PAGINA 7

viața internațională

■ •

SClNTEIA miercuri 11 octombrie 1972

Sosirea in Capitală 
a Alteței Sale Imperiale, 

prințul Abdol Reza Pahlavi
Marți după-amlază a sosit In Ca

pitală, intr-o vizită de prietenie in 
țara noastră, Alteța Sa Imperială 
prințul Alxlol Reza Pahlitvl, fratele 
șahlnșahului Iranului.

Oaspetele a fost Intlmplnat, la ae
roportul OtopenK de Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Voslle PatUIncț. ministrul economiei 
foreștlere șl materialelor de con
strucții, Petru Burlacu, ■ adjunct, al

mlnlstratal afacerilor externe, do 
alte persoane oficiale române.

Au fost prezențl dr. Flushang An- 
®ary, ministrul economiei din Iran, 
care participă la lucrările celei de-a 
VIII-’a sesiuni a Comisiei mixte ml- 
nLslcrlalo romăno-iranlene. Sadegh 
Sadrieh. ambasadorul Iranului ia 
București, membri al delegației Ira- 

j filen’e și dl ambasadei.
(Agerpres)

ADULĂRI NAȚIONALE IN SUDAN
Marți dimineața a părăsit Capi

tala. pierind la Khartum, o delega
ție a Marii Adunări Naționale, con
dusă,, de. tovarășul Ștefan Voilec. 
președintele Marii Adunări Națio
nale.. Care va partirina la detritlde- 
rog primei sesiuni n Consiliului Po
porului din Republica Democratică 
Sudan. Din delegație tac parte depu
tății irig* Marin Enache șl .prof. dr. 
Ioan Pop D. Popa. ■

La plecare, pe aeroportul Otonenl. 
delegația a fo<rt salutată de. Marla 
Groza, Hie “ Murgulescu. Gheorgho

i/J'J.” 4 &>.’ f B' ■ t« - <.■■■>«« ..

iNccula. vicepreședinți al Marii Adu
nări Naționale. Constantin Slătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, Mlhal 
Dalea.'■Aurel Vljoll. Dumitra Collu. 
Constantin Dinculescu, Gheorghc 
Vaslllchl. Dumitru Balalla. Tralnn . 
Ionașcu, președinți, de Comisii per
manente ale M.A.N., Ion Mărginea- 
nu. secretar al M.A.N.. Petru Bur
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de deputațl al Marii 
Adunări Naționale.

Cu prilejul 
celei de-a XXVII-a 

aniversari 
a Partidului Muncii 

din Coreea

Gală de film
Sesiunea Adunării de Stat 

a R. P. Ungare

L-

v

(Agerpres)

Primiri, la Consiliul de Miniștri
Marți dimineața, tovarășul Emil 

Drflgănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. ol P.C.R.. vlee- 
președinlo al Consiliului de Miniștri, 
l-a primit pe cosmonautul sovietic 
V.I. Si'viiillur.ov. membru al echi-,' 
pajului navei .^oluz-D", rare a ofec- 
tuăt o scurtă vizită'de prietenie Ifi , 
țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat ln
tr-o atmosferă cordială, a participat 
V.Ș. Tlkunov, Însărcinat cu afaceri 
ad-lnlerlm al U.R.S.S. la București 
șl alte persoane oficiale.

- In timpul șederii In țara noastră, 
cosmonautul sovietic a avut o lntll- 
nlre, ta Consiliul Național pentru 
Știință șl Tehnologie, cu specialiști 
români In problemele acro-spațlale, 
u vizitat sistemul hidroenergetic șl 
de navigație de la Porțile de Fler, 
orașul Timișoara șl' cartiere bucu- 
reșteno.

In cursul zilei de marți, cosmonau
tul Vitali Sevasttanov a părăsit țara 

• noastră
(Agerpres)

il

Moscova o dele- *Marți a plecat la, 
gațle de activiști al P.C.R. condusă 
de Ton St ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, care, la invi
tația C.C. a! P.C.U.S., va face o vi
zită, in schimb de experiență, in 
Uniunea Sovietică. ■

La plecare, pe aeroportul Otoponl, 
delegația a fost salutată de Iosif 
Șzașz, .șef do secție.la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost prezențl reprezentanți ol 
ambasadei sovietice la București.

U

Contlnulndu-șl 
membrii delegației 
unii Socialiste Arabe al guvemora- 
tulul Cairo au .fost, ieri,-oaspeții co
lectivului Fabridl de confecțlf șl tri
cotaje București și au vizitat Insti
tutul politehnic București.

In cursul zilei de mani, delegația 
Comitetului Uniunii Socialiste Arabe 
al guvemoralulul Cairo, condusă do 
Sayed Znkl, membra al Comitetului 
Central al Uniunii Soclalijsle Arabo, 
prlm-secretar al Comitetului Uniunii 
Socialiste Arabe al guvernoratulul 
Cairo, a fost primită ta Comitetul 
municipal București al- P.C.R. da to

vizita în Capitali,
Comitetului Uni-*

varășul Ghoorghe Cioară, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prlm-secretar al -Comitetului 
municipal București al P.C.R. Cu 
acest prilej o fost realizat un 
schimb da Informări asupra acti
vității Comitetului municipal de 
partid București, respectiv a Comi
tetului guve.rnoratulul Cairo in con
ducerea activității poUilce, economice 
și sociale. La discuții au fost de față 
membri ai setxotartațylul șl biroului 
comitetului municipal.

Membrii delegației nu vizitat, de 
asemenea, unități ale cooperației 
meșteșugărești din Capitală.

I ii" ■ i: - '■ "" ;
Mărți a sosit In Capitală o delega

ție de activiști ei Partidului Munci
toresc Unit Polonez condusă de Kll- 
mozak Wieslaw, adjunct de șef de 
secție ta C.C., al P.M.U.P., care, In 
invitația C,C, ol P.C.R.. va face o vi
zită In schimb de experiență In țara 
noastră. . . [

Oaspeții au fost lntlmplnnțl pe 
aeroportul Otopenl de Alexandru 
Szabo, adjunct de șef dc secție la 
C.C. al P.C.R.. de acUvLșU de partid.

A fort prezent Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone La Bucu
rești. ’ ■

vremea
a.
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FINALA „CUPEI DAVIS<<

© Cine cu cine joaca vineri, în primele partide de sim
.1 I

,azi/fro- 4
leu de o valoare inestimabilă

.... ...4 „.-«■». «....... i , ' J6- ’SO “ - ! ■ ’’ : ’’ ■
. mnbllă. Cele 6-0 de Inscripții de plnfi 
azi atestă- faptul că doar patru țări ■ 
au cuîerlt trofeul : S.U.A. de 23 .de 
ori, Australia de 22 de ori, Anglia 
de 0 ori și Franța de 8 ori. Sansa in 
marea finolă și-au taeercat-o Încă 
opt echipe: Italia, SpanMi, Româ
nia (de cite două ori), Beigia, Ja
ponia., Mexic, India, R.F. a Garma- , 

■ nlel. , . '
Finala 61 a „Cupei Davls” consti

tuie o premieră pentru București !
Echipele S.U.A. și Romflniel s-au 

nud intllnlt de două ori plnă acum 
In finală, de fiecare data Irish pe 
terenul amertatiito” : ia Cleveland 
in-1969 (scor 5—0) șl la Cliarlotie în 
iffîl (3—2). Este do observat, de ase
menea, că din 1937 . ftna.la ,',Cupel 
Davls” nu a mal avut loc Intr-o ța- 

. ră europeană. în ultimii 35 do ani, 
In finale aii, mal ajuns clteva țări 
din Europa, dar o clauză a regu- 
lamentulul . (din acest an, abrogata) 
oferea clștlgătorllor „Salat&erel” nu 
numai- dreptul de a Juca, direct In 
finală, cl șl pe acela de... a alege 
terenul. ‘

In Încheiere. întrebări șl răspun
suri care credem că li Interesează pe 
cel mal mulțl dintre cititori.

— Ce știți despre distribuirea bi
letelor de Intrare ? Dacă timpul con
tinua să fie nefavorabil, finala mal 
are toc ?

La aceste două Întrebări — pe 
care le-am pus la rîndul nostru foru
rilor in drept — slntem în măsură 
să răspundem următoarele : 
. — eapacltatea actuală a -tribunelor 
de la Progresul este de aproximativ 
B 200 locuri. Evident cererea de bi
lete — amatori do tenis din tară șl 

.de peste hotare — ește cu mult-mal 
mare. Cota de bilete pentru publi
cul bucureștean se distribuie de ieri, 
prin Întreprinderi și Instituții ca si 
prin cluburi sporive. Reamintim că 
televiziunea va transmite in direct 
desfășurarea tuturor celor cinci 
partide ;

■— aprecierea stării terenului de 
Joc șl, in general, a condițiilor dc des- 
fășuraro a meciului, slnt de compe
tența exclusivă a arbitrului princi
pal. Acoperit, cum feste, cu prelată, 
terenul central de la Progresul per
mite. In mod -normal începerea par
tidelor. Dacă In timpul Jocului ploaia 
face terenul Impracticabil, arbitrul 
principal are latitudinea să întreru
pă' meciul, reluarea urmlnd a sa 
face — după caz — In aceeași zl sau

Finala bucurcșieană a ..Cupel Da
vis'* 's-a apropiat la numai două zi
le,: am putea spune. chlar...,la nu
mai o zl, iniruclt mllne, Jqî, va avea 
loc prima operațiune legată direct 
de desfășurarea competlijel. Este 
vorba de tragerea la sorți, de' fixa
rea, deci, a partidelor de ‘simplu, 
cine cu cine Joacă vineri, cine cu 
cine joacă duminică. Ordinea parti
delor satisface o curiozitate a pu

blicului spectator, dar are lmpor* 
:tanța el si pentru echipele finaliste, 
pentru jucători. Ședința tehnică 
respectiva — ale cărei lucrări ar 
urme să fie transmise, șl pe „micul 
ecran" de la ora 11,45 — va fl con
dusă de arbitrul principal,' dL En
rique Morea (Argentina), desemnat 
ca atare de. forul internațional, de 
tenis, cu acordul j comun al celor 
două federații de specialitate.

De fapt, ca șl/plnă acum, prepa
rativele organizatorilor, ale echipe
lor finaliste decurg Tn modul cel 
mul firesc cu-putință : singurele In
conveniente le „furnizează” ploaia. 
Din păcate, previziunile meteorolo
gice nu slnt nici ele dătătoare de 
Brea mari speranțe. Se așteaptă, 

duși, o’ surpriză — de data aceas
ta plăcuta I — a naturii...

Antrenamentele de ieri ale tenls- 
manilor nord-americanl * și români 
s-au desfășurat pe terenul do zgură 
din sala speciala a clubului Steaua. 
El se preocupă In această perioadă 
de conturarea, de fapt de definiti
varea tacticii speciale de Joc, men- 
țlnlnd Insă contactul qu racheta șl 
mingea — In general, slnt antrena
mente deconectante, de relaxare fi
zică șl nervoasă. în așa fel — ne 
spunea căpitanul echipei noastre. 
Șt. Georgescu — Incit intrarea In 
competiție să se facă cu o mare 
poftii do joc...

Pentru azi, cititorilor le Oferim 
un scurt Istoric... „Cupa Davls” — 
devenită pentru tenisul internațio
nal un campionat mondial pe echi
pa — se află, acum, ia București, 
înaintea celei de-a Gl-ă, finale. Ini
țiată In anul l&TO, ca o întrecere bi
laterală (S.U.A. — Marea Brltanle), 
ea avea să trezească un tot mai 
mare Interes In rîndul amatorilor 
de tenis din lumea întreagă. Inten
țiile donatorului trofeului — 
Dwlght-FUby Davls, campion de te
nis al Statelor Unite ale Amerlcll —

trei ;

j

aveau să fie cu mult “depășite : in 
lEfflio _ două echipe : In 1WM — trei ; ----- ------ ---------
în 1005 — cinci ; ,Jn 1972. la start in ziua (zilele) următoare, 
au lost 55 de reprezentative națio, 
nule, de pe toate, continentele, din 
care au rămas — prezente azi la 
București — S.U.A. șl Romănla. Cu
pei propriu-zise, O adevărată operă 
de artă (ce poate fi admirată ca 
atare și In soia Dalles), 1 s-ăii 
anexat mal Intll (In 1021) o tavă de 
argint, apoi (In 1034) un ent
masiv din lemn de alun ș In 1670, 
Încă un postament ' tor, toa
te acestea pentru a face posibilă 
înscrierea, pe plăcuțe sprelnl mon
tate, a numelor echipelor finaliste, 
a componcnțltor acestora șl, firește, 
a ciștlgătbrlior rospectlvL nSala- 
tlera <fe argint" — cum a rămas 
cunoscută In lumea tenisului — dn- 
tăreșto astăzi (cu anexele do care 
vorbeam) 6,C32 kg. înălțimea iota-

I. DUM1TR1U
*

Corespondentul nostru, Paul Dla- 
conescu, transmite că ambasada ro
mână din Barb a organizat o con
ferință c]e presă consacrata aprppta- 
tel' finale de la București a „Cupei 
Davls”. Cu acest prilej, M. Ghlber- 
nea, ministru consilier al ambasa
dei, a prezenta* redactorilor de la 
numeroase ziare sf reviste pariziene 
aspecte legata de mișcarea sportivă 
din Romănla, îndeosebi despre evo
luția tenisului românesc, pregătirile 
In vederea finalei „Cupei Davls”, 
precum șl date despre componențll 
echipei țârii noastre A fost prezen- 

___ ,____ ___ Tat. "apoi, un film documentar cu ca-, 
lă : 0,74 ra. Valoarea el este lnestl- racter sportiv.

La Skoplje, In cea de-a 29-n edi
ție a olimpiadei masculine de șah. 
după 12 runde in clasament conduc 
echipele U.R.S.S. și Ungariei cu cile 
33,5 puncte, urmate de Iugoslavia — 
30 puncte. România șl R. F. o Ger
maniei — 27.5 puncte. Cehoslovacia 
— 20 puncte. Bulgaria —- 23.5 puncte. 
Olanda — 23,5 puncte, S.U.A., Șpă-

OLIMPIADA DE ȘAH
nta șl R. D. Germană — 22 puncte 
etc Rezultate din runda n 12-u : 
Rornftnta—Olanda 2—2 : U.R.S.S.-
S.U.A. I - . ........ ..
4—0 ; Bulgaria—Iugoslavia 2—2 
R. F. a Germaniei—Spania 2,3—1.5 
R. D. Germană—Danemarca 2—2 
Elveția—Suedia 3—1 ; Cehoslovacia— 
Polonia 2,5—1,3.

din
-usaiiua i“a . —
3—1 : Ungaria—Argentina

' - ■■ ( 2—2<;
s;

Cu prilojul cele! de-a XXVH-a 
aniversări a.‘Partidului Muncii din 
Coreea, ambasadorul Rang lăng Săp 
a organizat, marți, o gală de film cu 
documentarul „Tara Livezilor".

Au parllcipat tovarășii Mlu Do- 
brescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. Vn- 
slle Gllga. adjunct al ministrului. 
afacerilor externe. Dumitru L.nzăr. 
adjunct de șef de secție ta C.C. nl 
P.C.R.. activiști do partid, funcțio
nari superiori diri Ministerul Aface
rilor Externe, generali1 si ofițeri su
periori, ziariști.

A’ urmat un cocteil, care s-n desfă
șurat lntr-o atmosferă caldă, prlele- 

-nenscă.
(Agerpres)

BUDAPESTA 10. — Coresponden
tul Agerpres. AL Plutea, transmite : 
Marți dimineața au Început la Buda
pesta,' In prezența tovarășilor Jânos 
Kădâr, Pal Losonczl, Jcnfi Fock ți a 
celorlalți conducători de partid șl de 
stat, lucrările sesiunii de toamnă a 
Adunării de Stat a R. P. Ungare. Pe 

* ordinea de zl figurează dezbaterea 
problemelor legate de dezvoltarea 
agriculturii șl

șl analizarea felului In care se Inde- 
f>llnesc legile și holărirtle adoptate 
n acest domeniu, precum șl dezba

terea șl aprobarea noului regulament 
de funcționare a Adunării de Stat.

Dezbaterile asupra primului punct 
al ordinii- de zl au avut loc pe baza 
raportului prezentat de Imra Dlmeny, 
ministrul ! agriculturii șl industriei 
alimentare.

Lucrările sesiunii continuă.

•nensc’i.

Cronica zilei

industriei allmenuire

BELGRAD

Ieri In (ară : Vremea s-a menți
nut umedă și închisă In Bahnt, Ol- , 
tenia, Muntenia, Dobrogea și sudul 
Moldovei, unde au continuat să ca
dă pld intermitente. în sudul șî es
tul Transilvanie! șl in Moldova s-au 
mnl semnalat ploi cu caracter locaL 
La vlrfurile Omul șl Țarcu, proci- ■ 
pltațiUe au fost șl sub formă ue la” 
povlță Șl ninsoare. Vlntul a suflat 
ștab pină ia potrivit, prezenilnd ln- 
icnslUcărl locale In Bărăgan șl Do- 
brogea. Temperatura acrului la ora 
14 oscila Intre 8 grade ta Cimpulung- 
Moldovencse șl Tulnic! și 19 grade 
la Supura de Jos. Pe alocuri. In zo
na de munte, s-a produs ceață. In 
București : Vremea a fost umedă. A 
plouat Intermitent Vlntul a suflat' 
slab plnă ta potrivit Temperatura 
maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de
—«îC i ,5 ■ ■'■ .J r-f ia* a,”

a-TSS-jL-——

LA I.I.S. TEXTILA- 
GALAȚI

■

;12, 13 șl 1-1 octombrie. în (ară. ; Ce
rul va fi mal mult acoperit Vor că
dea ploi Intermitente și burnițe in 
Munienia, Dobrogea, Moldova șl Ma
ramureș. în Banat, Crtșana. Transîl-. 
vanla și Oltenia va ploua local. Vin- 
tul va sufla slab plnfi la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se Intre 4 și 14 grade, lor maxime
le intre 10 șl 18 grade. In București 5 
:Cerul va fi mal mult acoperit in 
prima, parte a Iniervnliduf. dnd va 

' ' temporar. Apoi,
treptat vartablL

Marți, mlrdstral economiei din 
Iran, ■ cir. Ilushang Ansary, a avut 
întrevederi cu Ioan Avram, mlnls- 
tral Industriei construcțiilor de ma
șini, MlhaJl Fiorescu, mlnlstruil in
dustriei chimice, și Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice.

Cu arest prilej eu fost abordate 
probleme privind colaborarea econo
mică șl tehnlco-știlnțlffcă dintre 
România șl Iran.

La Invitația LR.R.C.S., in perioada 
30 septembrie — 10 octombrie a, c., 
domnul Gerald O’Brien, membru nl 
Partidului laburist, membru ol par
lamentului Noll Zeelande, a făcut 
o vizită In România, inw-eună cu 
soția, doamna Fausta O’Brien, In 
timpul șederii in țara noastră, oaspe
ții au fost primiți la Marea, Adunare 
Națională, Ministerul Comerțului 
Exterior, Camera de Comerț a Repu- , 
bilcll SoctalLste România, I.R.R.C.S., 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică șl Sport șl au vizitat obiec
tive sociai-culturalc din orașele 
București, Brăila șl Brașov.

(Agerpres)

Convorbiri între delegațiile
U.C.I. și

BELGRAD 10 (Agerpres). — La 
Belgrad ou avut toc convorbiri Intre 
o delegație a U.C.I., condusă do 
Stane DolanL secretar ol Biroului 
Executiv td Prcridlulul, șl delegația 
P.C. Francez, condusă de Georges 
Mnrchals, secretar general adjunct 
nl C.C., aflată lntr-o virilă In Iugo
slavia. Reprezentanții celor două

P. C. F.
•*â 
q 
o 
î

îi.

partide, anunță agenția Tanfug, 
s-au informat reciproc despre unele 
preocupări actuale pe pion intern șl 
probleme privind activitatea inier- 
națlonalfi. S-ă procedat, de aseme
nea, la un schimb de păreri asupra 
colaborării dintre U.C.I. șl P.C.F., 
exprlmindu-Ec dorința ca această co
laborare să se intensifice, Ln viilor.

.. :l " "a i 
rit> iți

Convorbiri economice sovieto-iugoslave
MOSCOVA 10 (Agerpres). 

Moscova s-au Încheiat convi 
Bovleto-iugwlave consacrate extin-' 
derll relațiilor economice șl cooperă
rii tehnice dintre. cele două țări. 
După cum Informează agenția 
T.A.S.S., Uniunea Sovietică va par
ticipă ta- construirea și reconstrucția, 
In Iugoslavia, a unor Întreprinderi 
industriale din metalurgia feroas-ă

La
convorbirile

șl neferoasă țl a-altor obiective' e~ 
conomlce. Delegația iugoslavă, con
dusă de Dragan Mlloevlcl. membru 
al Consiliului Executiv Federal; al 
R.S.F.I., a avut convorbiri cu Vla
dimir Novikov, vicepreședinte i al 
Consiliului de Miniștri al U.R.3.S., 
șl cu Semktn Skaclkov, președintele 
Comitetului pontru relații economice 
externe al Consiliului de Miniștrii

continua să plouă 
corul va deveni 
Vlntul va sufla slab, plnfi la potrivit' —.. .. -Temperatura ușor variabilă.

1

Expoziție de artă 
a cărții

NUMERELE EXTRASE
IA TRAGEREA -SPECIALĂ-'
DIN 10 OCTOMBRIE 1972 :

FOND GENERAL DE PREMÎIț:
3

j

1 S87"MB lei.

Extragerea I : 51 42 80 74 49 28 13
67 21

!
Importante lucrări j

de extindere 
și modernizare

G A L A Ț I (Corespondentul 
„Srintell", T. Oanceâ). — Da ei- 
leva zile, In I.I.S. Textila din 
municipiul Galați a intrat în 
funcțiune o rioufl capacitate de 
producție, dlntr-o primă etapă a 
lucrărilor de dezvoltare șl mo
dernizare n filaturii Prin lucră
rile de mo'demizare șl reulilwe 
ce au loc aid. se va asigura o 
creștere | substanțială a ■ poten
țialului productiv al acestei uni
tăți. :

— Deși lucrările dc moderni
zare și reutilare s-au desfășu
rat concomitent cu producția 
— ne spune tovarășul Inginer 
Ion Georgescu, director tehnic 
al I.I.S. Textila'din Galați — 
prlntr-o bună colaborare cu 
constructorul (Trustul Județean 
de construcții), prin urmărirea 
permanentă a stadiului de exe
cuție. noua capacitate a intrat In 
funcțiune ta termenul planificat, 
în acest fel. capacitatea ..filatu
rii ,A“ va crește In această pri- 
riiă etapă cu Încă 1 IOT tone fire 
do bumbac și In amestec.

înzesirarea noii capacități de 
■producție s-a făcu* In cea mnl 
mare parte cu utilaje românești.

LA „FLAMURA ROȘIE"- 
SIBIU

PRODUSE NOI NECESARE i 
INDUSTRIEI UȘOARE | 

SIBIU (Corespondentul „Sein- J 
leii", N. Brnjan). — Concomi- ! 
tent cu preocuparea .pentru n- t 
sfgurarea de accesorii necesare ’ 
Industriei ușoare, specialiștii In- 
u-eprinderil slbiene „Flamura i 
roșie”, apariinlnd de Grupul de 1 
Întreprinderi ale Industriei de l 
accesorii pentru Industria ușoa- ; 
ră-Siblu (G.I.I.A.LU.) acordă 0 
deosebită atenție conceperii șl t 
realizării uiior produse rare să > 
ducă la eliminarea importurilor. I 
Zilele acestea, ce pildă, a In- 
ceput producția de serie a, 8 ț 
produse noi care s-au anat dc i 
ani do zilei pa listele do lmpor- J 
turl ale Întreprinderilor textile. I 
Este vorba, printre altele, de as- J 
plratoare pentru lire și omortl- ț 
zoare hidraulice, care se utili- t 
zează ca1 piese de schimb la' răz- ) 
boalole tip I.U.I.U. Tg. Mureș l 
șl de no! modele de cursori din . 
material plastic pentru filat șl ț 
răsucit. ; (

— Toate aceste noi produse ' 
«ire. din anul viitor, vor duce t 
la economii valutare de miilea” i 
ho de lei. se disting prin Înalte ) 
ralltățl funcționale, tehnice șl 1 
de rezistență —' ne-a spus tngl- ’ 
nerul-șef al fabricii. Nlcolae Nl- \ 
chlmlș. Realizate in exclusivi- < 
tale din materiale Indigene șl J 
prin colaborare cu alte intre- 1 
prinderi, aceste noi produse au ’ 
și un preț avantajos pentru l 
beneficiari. i

B

PRONOSPORT
PREMIILE 'CONCURSULUI

NR. 41 DIN 8 OCTOMBRIE 1072

CLUJ (Corespondentul ,.Scln- 
leli‘, AL Mureșan). — In sălile 
Galeriei de artă din Cluj s-a 
deschis o expoziție de artă a 
cârtii, organizată de Consiliul 
culturii șl educației socialiste. 
Uniunea Artiștilor Plastici șl 
Comitelui județean de cultură șl 
educație socialistă. Ea cuprinde 
ilustrații originale realizate în 
ultimii 5 ani, oparțlnlnd unor 
graficieni de prestigiu, din „țara

6 Bnăslră'ji țireeum.șl îcfețffi cdltaloai 
în țară, șEdistinse cu diplome ,țf 
medalii In concursul internațio
nal de artă a ' cărții și la alte 
manifestări internaționale. Slnt, 
de asemenea, expuse materiale 
auxiliare de publicitate, afișe, 
embleme editoriale, coperțl. 
supracoperțl șl machete origi
nale de carte.

La deschiderea expoziției au 
parllcipat reprezentanți al orga
nelor locale de partid și de stat, 
graficieni, editori, precum și 
oaspeți de peste hotare.

Li

f

f

•?

Categoria I : (13 rezultate) ■=> 532,03 
variante a. 210 lei.

Categoria a. Ii-a : (12 rezulta
te) -a 5M9,(ffl variante a 48 le!.

IS' H E3 E3
(Urmare din pag. I)

trebuie acționat pentru ca acesta să 
se? adapteze cit mal bine? CIt.de 

-mare este perlatul diferitelor raze 
cosmice pentru organismul omului șt 
care sini, căita sporirii reztelentel față 
de ele 7 Cum se reflectă asupra cos-, 
monauțllor- limitarea mobilității In 
spațiul redus ăl navei și cu ce IrQ-

• bufe să fie ea compensata 7 Pentru 
, studierea acestor probleme șl a al
tora legate de zborul omului In Cos
mos nu numai că slrV. mobilizate 
științele tradiționale medlco-blologl-

* ce,-dar totodată aceste științe au do- 
bindii ^parteneri* cosmici. Astfel, a 
apărut genetica coamfcă, microbfelo-

■g!a. fiziologia, psiho-fiztologla. car
diologia. ecologia — toate cosmice. în 
afara Pămlntului, omului li revin tot 
mal des do îndeplinit munci care so
licită un efort sporit. în legătură cu 
aceasta sc pun cu deosebită acuita
te problemele determinării exacte a 
capacităților cosmonauțllor, căutării 
de modalități eficiente șl de-regi
muri optime pentru munca lor fizi
că șl Intelectuală, pentru odihnă și 
pentru educarea unor inalle calități 
ctfco-psiiioJoglce.

Este evident că în Cosmos vor lu
cra. peste un timp, nu numai eowno- 
nnuțl izolați, cl colective Întregi. A- 
ceste colective trebuie e-â se caracte
rizeze printr-o deosebită coeziune, 

"să fie apte de a Îndeplini misiunile 
cele mal dificile. De aceea, prezintă 
o deosebită Importanță alcătuirea a- 
ccstor colective din oameni cu o com
patibilitate psiho-fizioSoglcă maximă.

La rtndul lor. cercetările medlco- 
btologlce și psihologice cosmice sa 
repercutează asupra practicii teres
tre. In medicină au început să se 
aplice metode și mijloace ale’ bto- 
telemetrfei cosmice de depistare 
timpurie în organismul omenesc a 
unor Incipiente anomalii, a primelor 
slmptome ale diverselor dereglări șl 
maladii.

— Care slnt primele concluzii care 
au rezultat din această simbioză 
Intre științele comice și cele teres
tre ?

— Nu s-ar putea spune că pinft 
acum s-a obținut răspuns la toate În
trebările-privind starea șl comporta
mental organismului uman fn condi
țiile zborurilor cosmice de lungă du
rata. Experiența echipaj-eior noastre 
cosmice a demons:rai Iriaă că omul 
poate rfimtne timp îndelungat In sna- 
țlul extraterestrul Analiza activității 
echipajului de pe .Eoluz-9”. bazata 
pe folosirea metodelor medico-blpto- 
glcc șl pslhoflzlofoglce. a demonstrat 
Înaltul randament In muncă al cm- 
monauților In decursul tuturor celor 
18 zile, randament care n-a scăzut 
nici chtar spre sfirșlml Intervalului. 
Omul se acomodează foarte b!ne la 
condițiile de imponderabilitate. Zbo
rul cosmic nu Îngrădește cu nimic 
posibilitățile Iul de a asimila diver
se cunoștințe. Fi se simte excelent, 
poate lucra, poate crea.

7

încheierea celei de-a doua sesiuni a Comitetului
f ; r- r' ’ <•; '1

internațional de pregătire a Festivalului Tineretului
partid șl de stat, membrii comitetu
lui festivalului, precum ți reprezen
tanți al unor organizații de tineret 
do peste hotare. Cu acest prilej, 
primul secretar al C.C. al P.S.U.G. 
a spus : ..Vom face tot ce no slft 
In putință pentru a justifica marea 
Încredere pc rare ne-o acordă line-- 
rctol lumii șl vom asigura solilor 
săi o ședere plăcută In capitala rer 
publlctl noastre”. '

-------------- -—--------- ț

BERLIN 10. — Corespondentul A- 
gerpres. ȘL Deju, transmite : Cu 
ocazia Încheierii celei de-a două se
siuni a Comitetului 'internațional de 
pregătire a Festivalului Tineretului, 
caro va avea loc la Berlin, primul 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Erlch 
Honecker, președinte al Comitetului 
național al, R.D.G. al festivalului, a 

■oferit o recepție, la care au partici
pat reprezentanți ni conducerii de

aisAorii;
’I.rlhje

s

— Și chior să joaee' jeh...
— Da, con firmă‘zlmbind Vi tali Șe- 

vaitlanov, amlntindu-sd do acel In
termezzo sportiv, pe care l-a consti
tuit partide de șah Pămlnt — Cos
mos desfășurată' In timpul zborului 
navei ..Soluz-9".

— Cum . apreclațl posibilitd|ile de 
readaptare a omului la condițiile te
restre ? Zborul pe cafe l-ați între
prins se pare că a ridicat unele-pro
bleme in acest sens. , .,' ,

— Im! amintesc, Intr-adevăr, că, 
revenind pe Pămlnt, după 1B zile de 
zbor, aveam continuu senzația că mă 
aflu lntr-o centrifugă, ‘ simțeam o 
mare apăsare exterioară. In oondl- 

(UHo 'zborului îndelungat omul se o- 
b.'șnulește ln;r-ar.lt cu starea de Im
ponderabilitate, incit la Întoarcere 
para inapt pentru .viața de pe„.

Pâralnt. Inima parcă nu mal .jjllc" 
In ce ritm să bată, .au loc 
o serie de tulburări cardiovasculare. 
Consultul medical demonstra Insă că 
slntcm perfect ranfitoțl. A fost ne
cesară doar o perioadă do readap
tare. Iată o problemă din cele mai 
serioase care a trebuit rezolvată : 
evitarea trecerilor bruște de la o 
stare la alta. Ulterior, cu ocazia zbo- 
nilul primei stații științifice orbitale 
■pilotate. ,.Soliut\ această problemă 
a fost soluționată. Echipajul său. 
constituit din G. Dobrovoîskl, V. Vol
kov. V. Pațaev, dotat cu -■ eostumo 
sneclnle. o fost bine pregătit pentru 
readaptarea ta condițiile terestre. 
Dar tragedia zguduitoare de ia sflr- 
șitul misiunii, datorată, nșa cum se 
știe, unor factori pur tehnici, i-a 
împiedicat să revină vil na PămlnL 
El au îndeplinit’ Insă un vast pro
gram de experiențe șl cercetări, de 
excepțională însemnătate pentru 
știință, pentru viitorul omului fh 
Cosmos.

— Inceplnd cu zborul navei „So- 
iur-SU se vorbește tot mai mult des
pre „rentabllizareffi” cosmonauticii,

,,POPORUL CIPRIOT "lȘt‘bVff"APĂRA ȚARA’
- r

Șl DREPTURILE SALE DEMOCRATICE"
NICOSIA 10 (Agerpres). — Rcfc- 

rlndu-so la activitatea desfășurată 
de unele organizații dc dreapta din 
Cipru. Dlnos Constantlnou. secretar 
nl Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), a 

.declarat : „Poporul, cipriot nu so va 
supune nlctadntă violenței. r'.Unîn'- 
du-se In jurul guvernului, el tal va 
.apăra țara șl drepturile sale demo-

1
X

cratlce”. Arăiind că ..cel care com
plotează urmăresc să saboteze con
vorbirile interclpriole șl să provoace 
.In țară o nouă criză”. Dlnos Cnn- 
Btnnfinou a relevat că In situația jic- 
tuală este mai necesară declt ort- 
clnd unitatea tuturor forțelor pat 
otice, care trebuie sfi se ridice J in 
ai 
prlot. ,

conj-

Dlnos Con- 
sltuațla jie- 

tuală este mal necesară declt ori'- 
clnd unitatea tuturor forțelor patri
otice, care trebuie să se ridice 1,1 In 
pfirarea independenței statalul

■
In sensul folosirii rezultatelor cerce-, for In condițiile extraterestre facili
tărilor cosmice, pentru impulsionarea ^ează crearea „modelelor” lor In pro- 
progresulul general al omenirii. .— ....------- •_.

— Zborurile îndelungate pun in 
ievidență In mod deosebit însemnă
tatea cercetărilor cosmice pentru 
rezolvarea multor probleme știliitl- 

j flce șl tehnlco-economlce. Se poate 
afirma cu curaj că știința contem
porană. înarmată cu noile' mijloace ' 
tehnice de cunoaștere — aparatele 
cosmico — este capabilă să pătrun- • 

■ dă In tainele cele mal ascunse ale 
naturii, care'înainte păreau inacce- , - . , , .

.Klblle. O dotă cu folosirea tehnicii . lare. care sint folosita 
rachetelor s-a Ivit posibilitatea ob- P° "amlnt. Cueerirea -- ■ ....t-.a- ----- - - re>

riale

.ducBe. cu alte cuvinte utilizarea fac
torilor' cosmici In procesul munciL 
în prezent mii de tipuri alo pro
ducției' industriale îșl datorase exis
tența cercetărilor din natura extra
terestră. realizărilor din domeniul 
rachetelor șl al aparaturii ‘cosmice. 
Astfel, in cursul cercetărilor cosmice 
au apărut aol generatoare de erier- 
gle, avind caracteristici tehnțcd~ 
econdmlco ridicate : generatoare; de 
radlolzolopl. baterii atomice șl so
lare, \ care slnt folosite cu succes șl 

Cucerirea Cosmosului a 
contribuit la crearea unor noi mate
riale: — oțeluri transparente șl tot
odată dure, mal ușoare șl mal're-

Una din direcțiile importante -ale 
influențe! cosmonauticii asupra eco
nomiei este de asemenea determinată 
de utilizarea sateliților artlflclalf in 
domeniul transmisiunilor, navigației, 
meteorologiei, pentru studierea [re
surselor naturale etc. Eficienta apa
rate J ului șl cercetărilor cosmice spo
rește considerabil in cazul in care 
omul iese In Cosmos. Acest lucru a 
fost confirmat Încă o dată de zborul 
navei „Soluz-9”. Echipajul recepțio
na de pe Pamlnt întrebări referitoare 
la starea timpului In diferite regiuni 
de pe globul pămlntesc, elabora prog
noze meteorologice pentru zone geo-

t
servnțlilor ' astronomice — ca și a 
cercetărilor In alte domenii — de pe , .

I sateliții Pămlntului șl dope stațiile t XntataL
automate interplanetare. Datorită a- 

icestel posibilități, se studiază feno-

grafice din cuprinsul U.TLS.S. (De 
pildă, noi am pronosticat apropierea 
de Novosibirsk a unui ciclon). Potri
vit aprecierii speclalLștiior, sistemul 
saîelllllor artificiali destinați studierii 

’ ied

pronostlcat aproplțjrei
, _ ____ :- a unui ciclon). Polrl

vil aprecierii specialiști' . '
sateliților artificiali dcstlnoțl studie 
resurselor terestre va avea un efi 
economic anual de circa 44 miliarde 
de dolari.

Apariția sateliților cu destinația 
practică șl orientarea navelor-sate- 
îlțl pilotate spre rezolvarea tinor 
probleme economice, apropie vremea 
pătrunderii in Cosmos a unor /ra
muri de producție, ca și crearea de 
no! activități productive extrate
restre.

Astfel, cueerirea Cosmosului apare 
Z "i măsură ca un rezultat ai 

. - jluției tchnleo-științlflce contem
porane șl ca unul din ce! mnl puîcr- 

ggMMNMI-—.,.. ------------ .arfi.i a!
acesteia,

In încheiere. Vitali Sccattianoo a 
ținut să-fi exprime satisfacția dc a 
se afla In RomdnJo, de a cunoaște 
cite cetra din realizările poporului 
român. „Voi pistra amintiri din 
cote maț plăcute, ne-a spuș el, ‘des
pre Inillnlriie cu prietenii români — 
oameni de iliință, piloțl, cercetă
tori din domeniul coimonautlcli.’ Af 
dori să transmit poporului rotpân, 
acum, In preajma Jubileului republi
cii, urdrl de noi și mari succese in 
construcția socialismului, fericire fi 
bunăstare, tml exprim totodată‘.în
crederea că prietenia lovleto-română, 
fundamentată pe idealuri jî nârdinfe 
comune, se va dezvolta și tistări 
continuu*.: '

I ■ I-.'; , |

mene cu totul neașteptate, se des
coperă noi legi ata naturii. Scoaterea 
in afara planetei noastre a mijloa
celor tehnice da cunoaștere permite 
studierea fenomenelor păminteștL jn egală
prin metode calitativ no!, realizarea. “evoluție

[de observații vizuale, fotografierea j™
șl. speClrogrnfierea PAmlntulul ca șl nicl“ stlmutatori"“®F" accelerătorpril
a altor corpuri cerești. Asemenea .

• experiențe au fost efectuate In mare 
număr in timpul zborurilor navei 
„Soluz-B^ șl a stației „Saliut".

Timp îndelungat munca omului s-a 
concentrat asupra unor obiecte (Spe
cific terestre, acțiunea obleci-unealtă 
desfășurată de om a avut un caracter 

"geo-centrie. Acest lucru reiese cu cla
ritate dacă comparăm aceste acllvl- 

‘ tățl cu cele, deocamdată puține la 
‘număr, care au fost Înfăptuite in 
■Cosmos. Ultimele necesită cu totul 
altfel de gesturi, slnt conjugate cu 
altfel de unelte-obiecte șl au loc fn 
antei do condițiF de muncă.

Este știut că procesele șl condițiile’ 
din diversele ramuri da producție 
slnt specifice 'îndeobște condițiilor 
naturale din Cosmos — micro și ma- 
crounlvarsuluL De aceea, cercetarea

CIt.de
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NEW YORK 10 — Trimisul

Sovietică

-A ‘ ’I

Howoi. Duminica trecuta, docherii cu pus pichele în urma disputelor cu 
compania „Haslevedoring“, asupra contracleior, Aslfel, a început prima 
grevâ dedcnțalâ In Hawai, dupâ 23 de ani. In fotografie : pichele alo 

docherilor grevijli

MOSCOVA 10 I 
nu început la Kr‘e.____
dintre Leonid Brejnev, 
nersl C=C^ nl ■ r.C.’ 
Podgomll, președintele Sovietului

schimbul Instrumentelor de ratifica
re a Protocolului adițional. Încheiat

- ; '

nuare, un proiect de rezoluție privi
tor ta înfăptuirea unui program dc 
acțiune, sub auspiciile Națiunilor U- 
nlte, in vederea prevederii șl reduce-

DESîmOEREA Șl ÎNTĂRIREA
COEXISTENTEI pașnice 

răspund intereselor tuturor- statelor
<?s, C. Vlad, transmite : La 

’ .eral^, în cadrul
NEW YORK 10 — Trimisul special Agerpri 

sediul Națiunilor Unite continuă dezbaterile ae politică generalii în cadrul 
ședințelor plenare ale ceM de a 27-a serlunl a Adunări! Generale a O.N.U.

în discursul său. șeful delegație! 
Blrmanicl, U. Lwln, a remăritat eă 
în relațiile internaționale a Interve
nit o nouă perioadă. Toate țările, a ___ _ ______ _________ ,r.______
adăugat el, au Interesul evident ca rit efectelor nefaste ale calamităților 
lumea să evolueze spre pace și co
existență stabilă. Dar. a menționat 
rebrezentarițul Blrmanlei. in Indo
china ®i“in Oriental Apropiat, situa
ția “este In contrast cu tendința spre 
destindere manifestată în alte zone 
ale lumii.

în ciuda tuturor eforturilor naționa
le și Internaționale, a continuat repre
zentantul Blrmanlei, prăpastia dini-o 
țările dezvoltata șl cele in curs de dez
voltare continuă să so adlncească. 
El a subliniat interacțiunea perma
nentă intre eforturile propj-11 visând 
dezvoltarea diferitelor state și na-

. tura raporturilor dintre țările dez
voltate șl cele In curs de dezvoltare.

Vlcepremierul Siriei, Alxlel Halim 
Khadtlam, a apreciat că lucrările Con
ferinței miniștrilor de externa din 
țările "nealiniate, desfășurate In luna 
august la Georgetown, au marcat un 
paă înainte In lupta pentru victoria 
mișcărilor de eliberare din lume. îm
potriva impertaltenului. colonialis
mului șl discriminării rasiale.

Pledlnd pentru Înfăptuirea ’ princi
piului universalității In cadrul O.N.U. 
Bl al Instituțiilor sale specializate, 
vlcepremierul Khadtlam a remarcat 
schimbările pozitive Înregistrate prin 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Chinei la O.N.U. șl 8-a pronunțat

na turale.
în discursul său. reprezentantul 

Republicii Arabe Vemen, Geghnan, 
a subliniat că responsabilitatea față 
de lichidarea subdezvoltării în lume 
Incumbă, in primul riad, țărilor an
gajate pe această cale. R.A.Y., a 
spus el, este ferm decisă să mobilizeze 
toate resursele sale umane șl mate
riale pentru a realiza Imperativele 
dezvoltării economice.

Șeful delegației It-S.S. Bieloruse, 
Gurinovlci, a remarcat afirmarea. In 
viața- internațională n principiului 

, coexistentei pașnice Intre state cu 
structuri sociale diferiie. Abordlnd 

‘problemele securității In Europa.. el 
n opinat că Inviolabilitatea frontie
relor. nerecurgerea la forță, coope
rarea pașnică, relațiile de bună ve
cinătate, respectarea Intereselor - tu
turor statelor, dezarmarea si spriji
nirea O.N.U. trebuie să stea in 
atenția conferinței europene pentru 
securitate șl cooperare,

DEJUN OFERIT
DE MINISTRUL ROMÂN 

DE EXTERNE 
ÎN ONOAREA

UNOR DELEGAȚII AFRICANE
NEW YORK. — Ministrul afaceri

lor externe al României, Cornellu 
Mănescu, șeful' delegației țării noas
tre la cea de-a 27-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a oferit un 
dejun In onoarea unor delegații din 
țările, africane participante ta lucră
rile sesiunii. Au luat parte miniștrii 
de externe al republicilor Africa 
Centrală șl Burundi, reprezentanții 
permanent! la O.N.U. al Algeriei. Re
publicii Africa Centrală, Republicii 

■ Burundi, Camerunului, Republicii 
Populare Congo, Etiopiei, Republicii 
Mnlgașe, Maurltanlcl, Nigeriei, Slcr- 
rel Leone, Somaliei, Sudanului, Vol
tei Superioare și Zairuilul.

Viata șahmșahuW Iranului
în Uniunea'

( I '"I î ‘r,, ț
(Agerpres). — Marți,

Kremlin convorbirile
___ _ , ". . . secretar ge

neral al C.C. al P.C.U.S., Nikolai 
Podgomll, ■■ ■ ■
Suprem, Alexei Koslghln, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și șahlnșahul Iranului; Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
care se află înlr-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

în cadrul convorbirilor, o o rut loc 
un schimb de păreri privind relațiile 
sovielo-tranlene, precum șl unele 
probleme internaționale de Interes 
comun. Convorbirile, precizează agen
ția T.A.S.S., au confirmat dorința re
ciprocă a conducătorilor celor două 
state de n extinde și întări relațiile 
de colaborare dintre U.R.S.S. șl 
Iran, în interesul ambelor popoare 
șl al cauzei păcii.

Sini necesare eforturi susținute

-. pentru edificarea unui sistem 

de securitate și cooperare in Europa

© UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL ELVEȚIEI ACORDAT TELEVIZIUNII ROMÂNE 

trlbuie la crearea unul sistem de 
securitate în Europa.

Pierre Graber a apreciat, in conti
nuare, cK principiul renunțării la fo
losirea torței șl amenințării cu forța 
in relațiile dintre state trebuie să-șl 
găsească la conferința general-euro- 
peană o expresie concretă, că acest 
principiu trebuie să rezulte dintr-un 
sistem pașnic do soluționare a con
flictelor.

(Agerpres)

Ministrul do exlcme al Elveției, 
Pierre Graber, a acordat televiziunii 
române un Interviu, In care, relevlnd 
rolul Elveției in procesul general de 
edificare a unul sistem de securitate 
șl cooperare in Europa, a subliniat 
că slnt necesare eforturi susținute 
pentru a ajunge la un astfel de sis
tem. Este sigur, a spus el, că Ia con
ferința pentru securitate și coaperaro 
europeană vor £1 numeroase state 
mici și mijlocii care vor dori să con-

Sosirea Sa Pekin a ministrului 
de externe al R. R a Germaniei 
PEKIN 10 (Agerpres). — Waller

Scheel, ministrul de externe al R.F. 
a Germaniei, a sosit, marți, la PeWn 
pentru o vizită oficială in China, 
anunță agenția China Nouă. La aero
portul din Pekin, el a fost Intimnlnat 
da ministrul de exlcrno al R. P.

Chineze, Ci Pln-fel. După cum s-a 
anunțat, cu prilejul acestei vizite ur
mează șă se semneze un comunicat 
comun cu privire la stabilirea rela
țiilor diplomatice șl schimbul de 
ambasadori.

Săptamms
românească

panțru, admiterea In organizația mon
diala a tuturor stelelor. Credem că 
admiterea R.D.G. ar Întări orjțanl- 
zațin șl ar contribui la promovarea 
păcii In lume, a adăugat el.

Consacrind o mare parte a dis
cursului său situației din Oriental 
Apropiat, reprezentantul Siriei a 
apreciat că aceasta reprezintă „o a- 
meaințarc pentru pacea Bi securita
tea lumii" și s-a pronunțat pentru 
soluționarea el prin îndeplinirea re
zoluțiilor adoptate în' cadrul O.N.U. 
șl respectarea prlnelniilor Cartei 
Națiunilor Unite. El a cerut, totoda
tă, „eliberarea necondiționată n mi
litarilor sirieni și libanezi deținuți 
în mod ilegal de autoritățile israe- 
llene*.

In Intervenția sa, ministrul flllpl- 
nez de externe, Carlos Romulo, 
a apreclnt că Adunarea Generală or 
trebui sîi examineze problema con- 
S?

Națiunilor Unite să .fie mai eficace. JlUilll S UVU1, lltajt'lțll, W LII.-
să corespundă cerințelor lumii con- trevedere cu ministrul afacerilor ex- 
temporane. ■, ™ 
Consiliului de Securitate să la 
considerare programarea unei reuni
uni în Asia, ața cum s-a întrunit

’ In Africa, la Addis Abeba, la în
ceputul anului, arfltlnd că o astfel 
de reuniune ar putea să ofero 
acestui organism o nouă perspecti
vă asupra problemelor continentului 
asiatic.

Mulțumind pentru ajutorai ocot- 
dat de diverse state Flllplncloi in 
urma calamităților naturale care nu 
afectat această țară, șeful,1 delega
ției flllpincze a prezentat, in eonii-

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Egon 
, Bahr, care s-a o fiat in Uniunea So

vietică Intre 8 și 10 octombrie a avut 
convorbiri cu mlnlslnil afacerUor 
externe, Andrei Gromiko.

După cum arată1 agenția T.AS.S. 
a fost relevată Însemnătatea Trata
tului dintre U.R.S.S. șl R.F.G. din 
12 august 1PT0 pentru adinciroa co
laborării reciproc avantajoase a ce
lor două stata In domeniile politic, 
economic și in alto sectoare. Părțile 
și-au exprimat satisfacția față de ac
tivitatea comisiei do colaborare eco
nomică și tehnlco-șlknțiJEcă intre 
U.R.S.S. și R.F.G. și de discutarea 
unor probleme importante, cum ar fl 
construcția In comun a unul combi
nat metalurgic, precum șl lărgirea 
contactelor' comerciale în sectorul 
producției da bunuri de larg consum. 
A fost exprimată speranța că acti
vitatea comisiei va contribui la atra-

gerea in sfera colaborării'a organiza
țiilor și firmelor interesate, inclusiv 
a celor mici și medii. Partea sovie
tică 4 anunțai că este dispusă să a- 
corde firmelor din H.F.G. posibilita
tea de a deschide reprezentanțe su
plimentare la Moscova. A fost reali
zată o înțelegere de principiu cu pri
vire la schimbul de atașați militari 
pe lingă ambasadele celor două țări. 
Un loc deosebit In schimbul de pă
reri l-au ocupat problemele situației 
actuale’ din Europa, menționează, in 
încheiere, agenția T.A.S.S.

*
Agenția T.A.S.S. anunța că Leonid 

Brejnev, secretar genera! al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit, marții pe Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
Federală a IL F. a Germaniei, 
l-n Inmlnat un mesaj din partea 
celarului VZslly Brandt.

UNUI EȘEC
PEKIN 10 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful stalului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiel, a adresat națiunii 
khmere un nou mesaj, In care, ci
tind o serie de informații și date 
apărute In presa occidentală, de
masca putreziciunea regimului de la 
Pnom Penh, care, de la lovitura de 
stat din marile 1970, a transformat 
Cambodgîa Intr-o țară In care dom
nește haosul economic șl politic.

In mesaj se arată că regimul de 
la Pnom Penh este sortit unui eșec 
inevitabil, fapt recunoscut In unani
mitate de presa americană, euro
peană și chiar de cea lonnolhtă. 
Frontul Uiilt Național al Cambod
giel șl Guvernul Regal de Unitate 
Națională, forțele populare de elibe
rare națională slnt victorioase, se 
subliniază în mesaj. Puterea popu
lară a fost stabilită în 85 la rată din 
teritoriu șl in viitorul apropiat ea
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REGIMUL DE LA PNOM PENH ESTE SORTIT
INEVITABIL
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va fi stabilită cu certitudine șl defi
nitiv la Pnom Penh, Înlocuind re
gimul corupt al dictatorului Lon NoL 

în Încheierea, mesajului se adre
sează chemarea către populația cam
bodgiana de a ajuta in mod activ 
Frontul Unit Național și Guvernul 
a de-Unitate Națională al Cam

ei pentru a Înlătura clica lon- 
nolîstă șl a înfăptui idealurile, pa
triotice alo poporalul khmer.

PNOM PENH 10 (Agerpres). — Pa
tru poziții lonnollste, printre care 
localitatea Kompong Chrey, situate pe 
șoseaua națională nr. 2, la circa .100 
km sud de Pnom Penh, au trecut sub 
controlul forțelor de rezistență, a 
anunțat, marți, un purtător do cu
vin! al regimului de la Pnom Penh, 
citat de agenția France Presse. Alte 
două localități aflate In vecinătatea 
acestora fuseseră evacuate de armata 
loniMlistă cu dteva zile Înainte.

. V S.f.,-.. .jpX (jV;' .i-,

de fa Ereiburg 
' Freiburgul — oraș din apro- 
I pierea izvoarelor Dunării, ridi

cat în urmă 'eu -peste 859 de 
ani, fiind denumii și „capitală 
a Pădurii Negre* — a arborat 
drapelul țării noastre, marclnd 
„Săptămlna românească"! ce a 
avut loc aici Intre 3 ; l 10 oc
tombrie.

Desfășurată sub patronajul 
primarului general al Frelbur- 
gului, Eugen Keidel, această 
manifestare a oferit o imagine 
cuprinsăloare asupra istoriei, 
artei ți culturii românești, pre
cum ți arupra realisărilor obți
nute de România socialiitd In 
diverse domenii de artliritate.

Expozițiile de fotografii — 
„Personalități ale culturii fl ar
tei' românăști*„ . „Hucurești — 
capitala României3, expoziția 
de artă populară, cea cu ca
racter turistic, expoziția de 

' carte ți discuri românești, ex- 
I poziția de pictură românească 

contemporană, manifestările mu- 
i zicale au a’rcs în fiecare zi un 
. număr mare de locuitori. Repre

zentanții municipalității, mem- 
I brii conducerilor, instituțiilor 

culiuralc ți economice, olzilatoril 
i expozițiilor, iubitori de carte țl 
I muzicii din oraș, numeroși oa

meni de afaceri au avut nu nu-. 
I mal cuclnie pline de elogii la 

adresa modului de organizare a 
1 expozițiilor, a mâlestriel infer- 

pratativa a artiștilor români, d 
au subliniat totodată semnijica- 
țla pe care o are „Săptămlna 
romineascăa de la Freiburg 
pentru mai buna eunoațlere țt 
înțelegere reciprocii, pentru 
dezvoltarea relațiilor priete
nești dintre cele dotai țâri țl 
popoare.

Presa ți telecteiunea au fn-3- 
format pe larg despre acțiunile, 
din cadrul „Săptămlnti romă-: 
nețti* de la Freiburg. „Ba-j T 
dische Zeitwig^ remarca deose
bit de plastic, intr-un amplu! 
articol, că această manifestare 
a contribuit ca Dunărea si nu 
mai constituie unica legătu: 
intre „Pddurea Neagră* 
România.

V. CRIȘU

Ministrul afacerilor externii nl 
Republicii Socialiste Romlnla, Cor- 
neliu Mănescu. a avut, marți, o in-

E1 a sugerat totodată. teme ai Republicii Arabe Egipt, Mo- 
’ i Tn hammed Ilaasan el Zayyat, Ce! doi 

miniștri au procedat Io un schimb 
de vederi In probleme de interes bi
lateral, apreciind cu satisfacție evo
luția și perspectivele favorabile ale 
dezvoltării ‘ relațiilor de colaborare 
dintre România și Egipt.

în aceeași zi. ministrul afacerilor 
externe al României l-a primit pe 
emirul ’ Islam, reprezentant perso
nal al primului ministru al Republi
cii Bangladesh la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., mem
bru al parlamentului.

E
E

Epopeea de la 
„Upper Clyde"

Chl En4oS, P^mieral Consi
liului de Stat, și alte persoane ofi
ciale chineze nu avut întrevederi cu 
o delegație guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kon Gin The, 
președinte al Comitatului pentru re
lații economice externe, precum și cu 
o delegație culturală coreeană, con
dusă de Li Clan Son. ministrul cul
turii. Informează agenția China Nouă. 
De asemenea, ia Pekin au fast sem
nate un acord interguvernamental și 
protocoale de colaborare economică șl 

’ tehnică in domeniul geologiei intre 
R. P, Chineză șl R.P.D. Coreeană — 
transmite agenția China Noua.

Un raport ca privire la 
vizita în Uniunea Sovietică, 
unde a participat la lucrările Co
misiei mixte eovicto-aroerlcane do 
colaborare In domeniul protecției me
diului ambiant, a fost prezentat pre
ședintelui Richard Nixon de către 
1 I Train, președintele Consiliu
lui Consultativ al S.U.A. pentru pro
blemele mediului înconjurător. în 
cadrul unei conferințe de-presă. Train 
a declarat că, In urma convorbirilor 
de la Moscova, a fost elaborat un 
program concret în vederea înfăp
tuirii acordului Eovleto-american din 
23 mal 1972.

Președintele C.C. al Fron
tului Patriotic Laoțian, Soih 
Phe'.rasy, reprezentant al prințului 
Sufanuvong, șl Pheng Phongsavan, 
reprezentantul prințului Suvanna 
Fuma, conducătorul guvernului do la 
Vientiane, s-ou Intllnit In cursul s.Sp- 
tămlnll trecute la Vientiane pentru 
pregătirea viitoarelor negocieri între 
părțile laoțlene. S-a convenit asupra 
unor aspecte tehnice : locul unde se 
vor ține5 convorbirile, modul de trans
portare a delegației F.P.L.

Kurt Waldheim, secreta
rul general al O.N.U., va vi
zita R. P. Ungara 18 >nviu.țin 
ministrului ungar al afacerilor ex
terne. Janos Peter. Informează agen
ția M.T.I. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

Ministrul comerțului ex
terior ol Italiei, Mal- 

, teotll, membra al Camerei dcputațl- 
lor,-a sosit la Pekin In fruntea unei 
delegaUL 'Ministrul italian, va' Inau
gura expoziția Industrială Italiană șl 
va efectua o vizită de prietenie In 
R. P. Chineză.

La Varșovia, Blroul pohuc 
ol C.C. al P.M.U.P. și Prezidiul gu
vernului au aprobat rezultatele vizi
tei in Franța a lui Edward Glerek, 
prlm-secrolar al C.C. al P.M.U.P., 
considerindu-lo drept o expresie a 
coexistenței pașnice între țări cu o- 
rindulri sociale diferite.

Congresul Național In
dian este ferm holarît sa 
conducă țara pe calea pro
gresului' — a £lK:!flrat președintele 
țMurtldulul do guvernămlnt, S. D. 
Sharma, In cadrul sesiuni! Comite
tului pe Întreaga Indie al C.N.L, 
care ®s desfășoară In orașul Handl- 
nagar. Referlndu-se la politica ex
ternă a țării. președLntde C.N.L a 
relevai dezvoltarea relațiilor Indiei cu 
statele socialiste. Evocind problema 
vietnameză, președintele Congresului 
Național Indian o declarat că o con
diție primordială pentru soluționarea 
acesteia este retragerea tuturor for
țelor americano dlrț Indochina.

Festivalul internațional 
al filmului do Ia Salonic, 
la care au fost prezentate producții 
din 22 de țări, s-a inchclot luni cu 
ceremonia acordări! distincțiilor. Fil
mul „Inaugurarea*, realizat de ci
neastul Marcel Jankov’cs (Ungarie), 
a obținut premiul pentru cel mai bun 
scurt-melraj, Iar premiul special 
pentru scwt-melraje a revenit reali
zatorului vest-german Leonard Graur, 
pentru „Marile speranțe*. Premiul 
pentru ce! mal bun documentar a 
foșt obținut de australianul Philip 
Mark Law pentru „Galeria*. Regi
zorul român Constantin Vaenl a 
mit un premiu special pentru docu
mentarul .„„Apoi s-a născut orașul*.

’ . . 5

•recent, hi- Tratatul privind asistența 
juridică între România șl Iugoslavia. 
Schimbul InsSrumcnfelpr de ratificare 
a Protocolului adițional a fost efe-e- 
•taăt de ambasadorul Românie! la 
Belgrad? Vaslle Șandru. șl de Milan 
Venișnik, adjunct al secretarului fe
deral iugoslav pentru afacerii® ex
terne. ?. , ’

Pentru primirea RÎ D. Oer- 
mane și R. F. a Germaniei 
ÎH 0JI.U. ?'B ProPunl®t' ministrul 
de externe al Austriei, Rudolf 
Klrchachlgeger. Infr-un interviu a- 
cordat unul corespondent al agenției 
austriece do presă. '1 . ,

’ ’ ' ' ’ 1 f: r. ‘ . V J
Guvernul R. P. Chineze a 

hotârit să trimitâ o dele
gație la UîffiȘCO p«nS™ a 
participa ta â 17-a sesiune a Confe- 
țințel generale, care &e deschide la 17 
octombrie. In Paris. Delegația, care _ ...... .

j da 
Chl-

Lunl dimineața, in cadrul 
mare miting al1 muncitorilor do 
„Upper Clyde Shipbuilders*, a 
adoptată hotarirea unanimă prl 
încetarea ocupării șantierelor ni 
și reluarea r.o.-mnlâ a lucrului. „ 
blectlveie luptei noastre au fost | 
tinse. Muncitorii nu vor 11 dați afară. 
Șantierele navale nu vor fl închise* 
— n declarat la miting Jimmy Reid, 
liderul celor 1100'11 do muncitori de 
la cele patru șantiere navale de pe 
ciul' Clyde din Scoția.'

Aceasta este victoria luptei plină 
de dirzenle, dusă de cel 8B®J de 
muncitori de la șantierele navale 
Clydebank, Govan, Llnlhouse și 
Scotaloun, situate pe rlul Clyde, caro 
au înfruntat dlflcultăți materiale și 
presiunile patronilor ; este victoria 
solidarității sulelor de mli.de oameni 
ai muneU din Scoția, ca șl a milioa
nelor de muncitori din întreaga An
glie, care sub lozinca „Lupta1 celor de 
la -Upper Clyde» este lupta noastră” 
au fost unanimi in sprijinul acordai 
tovarășilor lor de la șantierele na- 
vnle, zădărnicind astfel orice tentati
vă a patronatului de a Înăbuși ac
țiunea de lupta a celor care ocupau 

‘ șantierele. Firma „Marathon ’ Manu
facturing*, căreia li aparține în pre
zent complexul „Upper Clyde* a ho- 
tărit să continuo activitatea in toate 
cele patru șantiere navale.

După cum se știe, Încă de la înce
putul anului trecut, guvernul britanic 
și-a făcut cunoscută Intenția de j a 
lichida cele patru șantiere navale, 
declarate in stare de faliment A- 
ceasta or fl însemnat nu numai zvâr
lirea pe drumuri a DOM de muncitori 
al șantierelor, dar și concedierea oilor 
17 000 din întreprinderile t 
condițiile in care numărul 
în Anglia era de peste ur.

„.La 30 Iulie 1971, muncitorii de 
la „Upper Clyde* au ocupat șantie
rele navale. Era pentru prima data 
In istoria mișcării muncitorești din 
Anglia dnd oamenii muncii preluau 
controlul asupra unei Întreprinderi 
complexe. Așa s-a creat în Anglia o 
nouă formă, superioară, de luptă o 
mundlorilor pentru dreptul la mun
că, pentru o viață demnă, care a avui 
un puternic ecou in Întreaga țară

Timp de ‘135 de zile, spre stupefac
ția patronilor, ca și a cercurilor ofi
ciale, muncitorii s-au dovedit pe de
plin capabili să mențină ordinea și 
disciplina, asigurind desfășurarea 
normala a procesului muncii. In n- 
cest fel el nu arătat că șantierele na
vale „Upper Clyde* slnt „viabile".

Prin satisfacerea principalelor re
vendicări ale muncitorilor, lupta de 
la „Upper Clyde* încetează. Ea În
scrie o pagină glorioasă In cronica 
mișcării muncitorești din Anglia.

*
Chlnr In ziua In care se încheia 

victorios lupta muncitorilor do la 
..Upper Clyde*. 1 2OT muncitori de la 
întreprinderea firmei ..Lucas* din 
Merseyside nu ocupat fabrica pe care 
patronii amenințau s-o închidă.

N. PLOPEANU

, s’ ?*’ ’ 5*’^ ;elaborate pe baza pro- poată adresa direct
punerilor Cenlraiel unei instanțe co.nsli-
unlce a oamenilor f
muncii din Chile 
(C.U.T.). Reacția opo
ziției a fost negativă așa cum sublinia ml-
și in cazul_ inițiative! nistrul finanțelor, Mii-

Proiecta! guverna
mental privind rea
justarea salariilor, a- 
flat de aproape trei 
săpt&mlnl in dezbate
rea paria meni ui ui,
concentrează, așa cum 
era do așteptat, 
țla generală a opl- .misie parltară. com- stab!
niel publice chiliene. pusă din reprezentanți 10r“.

tuționale (Direcția Ge- 
neralfl do Control)*. 
Aceasta Insă ar duce,

ACORDULUI I

aten- do a ®e Înființa o co- 
«mlsle pari tarii. com.

rime! generale, care ®e deschideUI lISCWLlIiVLUl , OUI" 
las, „la haos șl la in
stabilitatea snlarli-

în numeroase adu
nări, oamenii muncii 
își exprimă sprijinul 
lor pentru proiectul 
guvernamental. care 
continuă. încă, itine
rarul său procedu
ral in Camera depu- 

„ taților șl In Senat. La 
o recentă adunare a 
activului sindical din 
provincia Santiago 
s-a hotărlt organiza
rea mobilizării acti
ve a oamenilor mun
cii, pentru a cere par
lamentului asigurarea 
finanțării noilor, sa- lra-ii si nnrnhnrAn it’O— '

i

Se cuvlno amintit al C.U.T. șl cxperțl 
că în luna august a 
avut loc o reașezare a 
prețurilor, însoțită do 
alte măsuri econo
mico și financiare pen
tru învingerea unor 
dlRcullățl, cum ar £1 
intensitatea procesu
lui Inflaționist, caro 
reflecta, In special, e- 
fectelo unor datorii 
externe împovără
toare moștenite de 
la vechiul guvern. 
Concomitent cu aceste 
măsuri, guvernul a 
înaintat parlamentu
lui proiectul de lege 
eu privire La mărirea 
salariilor, corespun
zător noilor prețuri. 
Solariilo noi, eu ma
jorări de sută la su
tă, au fost prevăzuta 
să intre In vigoare 
de la 1 octombrie, iar 
pentru luna septem
brie fuseseră acor
date așa-numitele a- 
locații compensatorii.

Dar In parlament, 
proiectul guverna- 

rriiental s-a lovit do ....... ...... ____ _____  ______ .
obstrucțiile opoziției. tr-artel" Unice a Oamenilor Muncii din Chile
Presa do stingă din (C.U.T.), la Santiago de Chile a avui loc un ml-
Santiago de Chilo tinjr de protest în legătură cu acțiunea eom-
subllntază că aceste panlel s,„eric„lie „Kcnneeoll Copper*, care a
obstrucții reteya in obținut instituirea embargoului asupra unei in-
șpectal Împotrivirea s?..m2i0 cantități de cupru chilian destinată unei
f5^»d.?mVmhi|de'££ firme franceze. Ia miting nu luat parte mii de 
frlvU K,U1fl J. [rdTonozme ” ^reZCn‘an'1 P3rUde’

ArilorSde Mtar en''lnlul ™ pri,eJ'
bule asigurată, in pri
mul rina, prin spo
rirea contribuției fis
cale a păturilor so
ciale cu cele mal mari 
venituri. Opoziția 
pronunțat și i:nî 
va criteriilor de sta
bilire a salariului mi-

CORESPONDENTA 
DIN SANTIAGO 

DE CHILE ;ț

guvernamentali, caro 
să propună, ulterior, 
pe baza, unul studiu, 
modificări de pers- 

. pecUvă . ale nivelului 
salariilor. Do aseme
nea, in Senat s-a dat , 
curs propunerii veni
te din .sinul opoziției 
ca — In cazul clnd 
Întreprinzătorii par- 

'tlculari nu vor fi sn- 
tlsftfcUțl do actuale
le prețuiri, In prezent 
blocate de guvern — 
aceștia să albă drep
tul de n cere nuto-

larii și aprobarea pro
iectului de lege In cel 
mai scurt timp. In a- 
ccst sens, președintele 
C.U.T., Luis Figue
roa, aprecia că „nu 
este vorba doar de o 
confruntare intre pu- 

„„ M terea executivă șl
rizațta organelor de parlament, ci de o 
resort alo Mlnlstera- ‘“P1®, l“‘re .P’JT’F.®11 
Iul Economiei pentru muncii șl capitaliști . 
mărirea lor. Iar, In 
caz de refuz „să se Eugen POP

SANTIAGO DE CIIII.!'. — Din înlțlaUva Cen- 

(C.U.T.), ta Sanllago de Chile a avui loc un mi
ting de protest în legătură cu acțiunea com- 

objlnut Instituirea embargoului asn^nț' unei in- 

ffrmWfrajâcSer’L-a mlllng nu luat parte mil de 
Inirm «»n ol îlt| ffll

„JL ____ llul cu acest prilej, șeful statalul
chilian, Salvador Allende, a condamnai în mod 
energic acțiunea eompaniel nord-americane șl a 
anunțat că preia personal controlul asupra vin- 
zărilor de cupru chilian, in scopul prevenirii 
unor manevre asemănMoare din partea compa
niilor americane. In legâiurâ cu aceasta, preșe
dintele a ^nbllnlal că a hol&ril să adopte o mă
sură privind crearea unul monopol de stat asu- 

m __ ___.... praj vlnzărilor de cupru, care v$. fl direct răs-
n!m, care fuseseră punzăior în fața sa- ■ ■

. i s-a 
impotri-

DELHI
■xSiylhtar®,.^_ ,__„ __
rneriabsd, primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, Uupu gc •« auuunua 
că țara dorește sâ mențină relații 

iSsaaM® a mcn-

10 (Agerpres). — într-o 
rpstlUj în localitatea Ah- 
prlmul ministru si Indiei, 
ndhl, după ce a subliniat 

7 * 77'7"*
de prietenie cu țările vecine, a men
ționat că acordul Indo-pakLstanez de 
la Simla se Înscrie in aceasta direc
ție. Premierul Indian a declarat, de 
asemenea, că țara sa va adopta toate 
măsurile posibile pentru Înlăturarea 
dificultăților șl asigurarea păcii in
regiune. India și Pakistanul, a spus 
Indira Gandhi, trebuie să acționeze
In comun in vederea progresului

- fiecăreia dintre cele două țări.
Pe de altă parte, ministrul Indian 

do externe, iSwaran Singh, a decla
rat,- in cadrul unei reuniuni a Co
mitetului de lucra al partidului 
Congresul Național Indian, câ India 

-iși va continua eforturile pentru so
luționarea, pe cale bilaterală, a pro
blemelor din relațiile cu Pakistanul 
Referindu-so, la aplicarea acordului 
de la Simla, ministrul Indian n ară
tat că 21 de hărți, din cele 25 care 
trebuie să fie elaborate pentru de
limitarea liniei de control In Jammu 
șl Cașmlr, îiu fost definitivate de 
cele două părți,’ urmlnd ca în cu- 
rlnd să fie elaborate ai celelalte. El 
a mențîbnat că linia de control din 
Casmîr a fost trasată în proporție da 
£K> la sută.

■ -
RAWALPINDI 10 (Agerpres). — 

Referlndu-se la activitatea desfășu
rată in vederea aplicării Înțelegerii 
de la Simla; un purtător de riivint 
al Ministerului Afacerilor Externe 
țd Pakistanului a arătat că țara sa, 
sa străduiește, in cadrul negocierilor 
pentru delimitarea liniei de. control 
in Jammu șl Csșmlr, pentru reali
zarea unui acord. El a arătat că Pa
kistanul nu pro nimic de dșligal din 
amlnarea stabilirii liniei de control.

Tolodală, purtătorul de cuvint pa
kistanez a salutat recentele declara
ții ale primului ministru al Indiei, 
Indira Ganclhl, șl ale ministrului a- 
facerilor externe, Swaran Slngh, 
după care India este „holărită să a- 
plice acordul de la Simla'

- ’ - ' ” 1 ’

a pSritait marți Pekinul. îndrept 
du-se spre ■ Paris, va fi condusă' 
Husn Ceti, ambasadorul R. P. C 
neze In Franța.

Potrivii unor informații 
provenițe din Seul, rplatpa7ft 
agenția A.C.T.C.. „Comandamentul 
forțelor Națiunilor Unite" intențio
nează să efectueze In Coreea de sud, 
la jumătatea lunii octombrie, exer
ciții militare. La aceste manevre vor 
participa „comandamentele” diferite
lor arme ale trupelor de ocupație n- 
mcricane din Coreea de sud șl ale 
armatei sud-coreene, precum șt 
„corpul de ofițeri de legătură*, aflat 
aici aub falsa denumire de „forte ale 
O.N.U.*. „Aceasta, conchide A.C.T.C., 
conslltule o sfidare la adresa po-. 
porului coreean, care dorește jreall- 
zareâ reuniflcăril țării în totală in
dependență, fără imixtiuni străine, 
pe cale pașnică, prin forța unită a 
întregi! națiuni*.

H ■',u
Primul minisîru al Guî- 

HOOl, Lansana Bcavogul, a Inaugu
rat la Conakry conferința tineri
lor luptători al mișcărilor de elibera
re din teritoriile africane aflate sub 
dominație colonială. în cuvlntul său. 
premierul gulneez s-a pronunțat pen
tru sporirea ajutorului material acor
dat mișcărilor de eliberare națională 
de pe continent.

Președiufofo ConsOiuJuI 
de Hhirtri d IfoJiei, clu!!o 
Andreotti, va face o vizită oficială 
in U.R.S.S.. In ultima decadă a lunii 
octombrie, la invitația guvernului so- 
vletle. relatează agenția T.A.S.S. Pre
mierul- ital'an va fi înțolit de G’u- 
soppe Medici, mlnlslnil afacerilor 
externe.

Wfoforal ameridon al 
Mimoil 8 anuntai cA- *n luna sep
tembrie. șomajul s-a cifrat în State
le Unite la 5,5 la sută din totalul 
forței de muncă. ‘

Președintele gavemnloî 
CehOSlOVaC,1 . Luboinlr S’rougal, 
l-a primit pe Mohamed Ahmed Sa- 
dek. vicepreședinte al guvernului șl 
ministru td ăijărărîl Republicii Arabo 
Egipt, rare^'se află lnlr-o vizită- de. 
prietenie în Cehoslovac!-'). Președin
tele guvernului cehoslovac o a.-.Unt 
că țara sa sprijină cauza popoarelor 
arab® șl sa" pronunță pentru regle
mentarea situației din Orientul Apro
piat pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din noiembrie 
18S7.

,COMEMORAREA 
LUI CHE GUEVARA

Ii

anexe, • 1:i
i șomerilor 

un milion.

HAVANA 10 
tul Agerpres, 
transmite : La 
loc o adunare

— Coreiponden- 
Vic tor Slamate, 
Havana o avut 
solemnă cu pri

lejul comemorării a cinci ant de 
Ia moartea comandantului Er
nesto Che Guerara. Au partici
pai ' președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo D-ortieos, eoman- 
danfii Ramiro Valdes, Sergio 
del Valle, Guillermo Garcia, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba. Blas 
Roca fi Carlos Rafael Rodrigues, 
membri a! Secretariatului C.C., 
miniștri, conducdtort ai orfjani- 
xațiilor de masă ți alte persoa
na oficiale. A luat cualntul Ra
miro Valdes, care a epocal’ . 
figura lui Ernesto Che Guevara, 
lupta lui împotriva exploatării 
ji imperialismului. ,

'I
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