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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in America Latină
D contribuție remarcabilă la cauza

4 la întărirea frontului antiimperialist
întrevederile și convorbirile cu con

ducătorii partidelor comuniste din țările 
vizitate, cu reprezentanții sindicatelor 
și diferitelor organizații muncitorești, 
ai altor forțe democratice au dat expresie 
poziției consecvent internaționaliste a 
partidului nostru, de promovare a celei 
mai largi unități in lupta pentru triumful 
aspirațiilor de progres și libertate ale 
tuturor popoarelor.

întreaga desfășurare a vizitei 
tovarășului Nicolăe Ceaușescu în 
America Latină constituie o stră- 
luc.tă expresie a îmbinării intere
selor naționale, de progres și dez
voltare multilaterală ale României 
contemporane, cu interesele generale 
ale cauzei libertății popoarelor, pă
cii și socialismului in lume. Fieca
re etapă a vizitei a oferit o puter
nică confirmare a ideilor călăuzitoa
re ale politicii externe a partidului 
nostru, a României socialiste — 
politică de solidaritate activă cu 
toate forțele militante pentru dez
voltarea independentă a popoare
lor, pentru transformări economico- 
sociale înaintate, pentru progres și 
pace.

Itinerarul străbătut de președin
tele Consiliului de Stat, secretarul 
general al P.C.R.. a inclus țări în 
care — ca expresie a proceselor 
revoluționare adinei ce caracteri
zează continentul lati.no-american 
— popoarele sint angajate pe calea 
preluării in propriile miini a bo
gățiilor naționale, pe calea realiză- . 
rii unor transformări soeial-econo- 
mice de importanță vitală, s-int 
dornice să-^i afirme tot mai pu
ternic identitatea proprie, indepen
dența și suveranitatea. ..Șă-Si dez
volte relațiile de colaborare suve
rană și egală în drepturi cu cele
lalte state, să-și asigure un loc 
demn in rindul națiunilor lumii. 
Partidul Comunist Român, Romă-

nia socialistă, apreciază că. prin 
năzuinței^ și lupta lor. aceste țări 
au un rol deosebit de important in 
adincirea și dezvoltarea tendințelor 
noi, progresiste și democratice din 
viața internațională, in lupta împo
triva imperialismului și neocolo- 
nialismului. pentru dreptul popoa
relor de a-și făuri propriile des
tine așa cum doresc ele însele.

Pornind de la aceste realități. 
România consideră că strîngerea 
relațiilor dintre țările socialiste și 
noile state independente sau statele 
care și-au dobîndit independența 
politică in perioade istorice mai în
depărtate și acum luptă pentru 
consolidarea suveranității lor na
ționale — cum sint' țările din Ame
rica Latină — are o mare însemnă
tate pentru evoluția vieții interna
ționale. Dezvoltarea unor relații de 
prietenie și alianță reprezintă o 
cerință de seamă in vederea făuri
rii unui vast front al tuturor forțe-, 
lor înaintate ale contemporaneită
ții. restrintferii continue a ariei d^ 
manifestare a imperialismului, 
instaurării trainice a principiilor 
noi, democratice in relațiile inter
statale. In acest cadru, dezvoltarea 
relațiilor pe linie de stat diptre 
România si țările latino-americane 
vizitate, documentele politice in- 
cheiale cu acest prilej- — care pro
clamă asemenea obiective ca res
pectarea drepturilor suverane ale 

• statelor, abolirea politicii de forță 
si dictat de presiuni si imixtiuni 
in treburile interne ale popoarelor. 
Înfăptuirea consecventă a principii-

lor ce asigură libertatea si înflori
rea tuturor' națiunilor, solutionarea 
unor probleme vitale ale vieții in
ternaționale. ca lichidarea colonia
lismului. dezarmarea, combaterea 
subdezvoltării — aduc o contribuție 
importantă la accentuarea procesu
lui mondial de întărire a colaboră
rii intre toate statele ce se situea
ză pe poziții antiimperialiste și ac
ționează în conformitate cu țelurile 
independenței și progresului, păcii 
și securității internaționale.

în afara contactelor și convorbi
rilor cu președinții statelor, cu fac
torii guvernamentali, vizita a con
semnat de-a lungul întregului iti
nerar întilnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducători ai orga
nizațiilor muncitorești, sindicale, cu 
oamenii muncii din fabrici și _ 
zine, din întreprinderi indus
triale și agricole, de pe șan
tiere de construcții, din trans
porturi. Dind expresie bucuriei oa
menilor muncii de a-I avea în mij
locul lor pe primul șef de stat 
socialist din Europa care Ie vizi
tează țara, aceste întilniri s-au 
transformat in emoționante mani
festări de prietenie și solidaritate 
internationalists, sentimente re
ciproc împărtășite de clasa mun
citoare, de oamenii muncii din 
România și efti din țările Americii 
Latine. In cursul acestor întilniri, 
a fost subliniat pregnant rojul cla
sei muncitoare ca forță determi-
(Coutinuare în pag. a Vil-a)
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Șantierele metalurgiei la începutul ultimului trimestru al anului JUDEJUL GALAJI

ACCELERAREA MONTAJULUI A TERMINAT

este acum decisivă pentru intrarea 
în funcțiune a noilor capacități

INSAMINȚARILE

Pe majoritatea șantierelor, lucrările la obiectivele de investiții care 
urmează să intre in funcțiune pină La sfirșitul acestui an se află într-o 
fază hotăritoare. O pondere importantă in cadrul acestor lucrări o de
ține montarea utilajelor, pentru a se trece cit mai repede la probele 
tehnologice. La inceputul lunii septembrie, pe o serie de șantiere se 
găseau incă importante cantități de utilaje care iși așteptau montajul, 
cu toate că in numeroase cazuri constructorii creaseră frontul de lucru 
pentru executarea acestei operații-cheie. Raidul nostru de acum pe 
citeva șantiere ale industriei metalurgice a urmărit să releve stadiul 
montării utilajelor.' după o lună de eforturi susținute, precum și măsu
rile ce se întreprind in vederea finalizării investițiilor prevăzute in 
planul pe acest an.

Tj ÎNTREPRINDEREA DE OTE
LURI ALIATE DIN TIRGOVIȘTE. 
Ja inceputul lunii septembrie, stocul 
de utilaje nemontate însuma un vo- 

t lum apreciabil. Beneficiarul a hotărit 
să sprijine constructorul, preluînd 
montajul unor utilaje in valoare de 
circa 20 milioane lei. Totodată, a luat 
măsuri ca numeroase utilaje sosite 
dm țară și din import. înscrise pe 
lista urgențelor, să fie transportate în 
preajma locului de montaj, ceea ce a 
dat ‘posibilitate constructorului să 
grăbească punerea lor pe fundații. 
Tot cu forțe propriu beneficiarul s-a 
angajat să execute montajul tuturor 
mașinilor-unelte din atelierele de în
treținere mecanoenergetice. Care 
este rezultatul acestor acțiuni ? In 
cele două oțelării, la forja de blocuri 
și bare, precum și la laminorul de 
profile mijlocii și ușoare s-a montat 
in septembrie un volum dublu de 
utilaje față de luna august.

— Pentru impulsionarea lucrări
lor în octombrie — ne-a precizat mg. 
Ion CUinescu, secretar al Comitetu
lui județean de partid Dîmbovița, au 
"fost luate și alte măsuri cu eficiență 
practică imediată. Este vorba de îm
bunătățirea activității sectoarelor de 
mecanizare de pe șantiere, in vede
rea înlăturării cauzelor care determi
nă stagnări in procesul normal de 
producție : extinderea lucrului in 
două și mai multe schimburi pe șan

tiere : aprovizionarea operativă și in 
cantități suficiente cu materiale. Se 
poate aprecia că sint create toate 
condițiile ca. Ia sfirșitul lunii noiem
brie. cu o lună mai devreme față de 
prevederi, să fie livrate economici na
ționale, potrivit angajamentului asu
mat, primele cantități de oțel.

Se cuvine să arătăm insă că aceas
ta depinde, in mare măsură, de re
cuperarea restanțelor in livrarea uti
lajelor de către unii furnizori. Con
cret. ne referim la întreprinderea de 
construcții metalice din Caransebeș, 
de la care se așteaptă peste 1 000 de 
tone construcții metalice și remedie
rea fermelor livrate pe șantiere cu 
defecțiuni de uzinare. Este încă ne
satisfăcătoare livrarea panourilor și 
tablourilor electrice de către între
prinderea de panouri și tablouri e- 
lectrice Alexandria, care are datoria 
să trimită neintirziat 76 panouri și 
pupitre electrice din cele restante și 
să respecte, in continuare, graficele 
de expediere. Pe lista furnizorilor 
restantieri figurează și întreprinde
rea „Electroputere*4 din Craiova, care 
trebuie, totodată, să înlăture unele 
defecțiuni la utilajele trimise la 
Tirgoviște.

Eforturi intense depun și construc
torii de pe ȘANTIERELE COMBI
NATULUI SIDERURGIC HUNE
DOARA. Ei acordă maximă atenție 
recuperării răminerilor in urmă, in

special la acele obiective cu termene 
de punere in funcțiune in acest an : 
lucrările de la laminorul de.800 mi
limetri, extinderea halei de turnare 
de la oțelăria nr. 2. electrofiltrele de 
la cuptoarele nr. 5 și 6 ale acestei 
secții.

Cu toate progresele înregistrate de 
constructori in ultimele două luni, 
totuși, intîrzierile s-au recuperat 
doar parțial ; după cum 6e prezintă 
actualmente situația, este necesar să 
fie concentrate in continuare efortu
rile pentru accelerarea ritmului lu
crărilor, in vederea respectării ter
menelor de punere în funcțiune la 
obiectivele amintite. Din discuții
le purfate cu reprezentanții benefi
ciarului și ai constructorului rezul-
(Continuare în pag. a III-a)

Lucrătorii ogoarelor din agricultura 
gălățeană au încheiat la 2 octombrie 
insămințarea griului și orzului pe 
Întreaga suprafață planificată. Cu 
acest prilej, biroul Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R. a adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Scrisoarea adresată de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe secre
tar general, organelor și organizații
lor de partid și de stat, tuturor lu
crătorilor și specialiștilor din agri
cultură, a generat noi și puternice 
energii, un climat de entuziastă în
trecere, participarea activă la strîn- 
gerea recoltei acestui an și pregătirea 
celei viitoare, constituind pentru 
fiecare om al muncii de pe ogoare 
un act de înaltă și definitorie res
ponsabilitate patriotică.

Acționind intens pentru succesul 
plenar al Întregii campanii de toam
nă. vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că recolta 
acestui an va fi strînsă și depozitată 
in cel mai scurt timp, fără nici un 
fel de pierderi, așa cum ne-ați indi
cat dumneavoastră — strădanie care 
se înscrie in eforturile întregului 
nostru popor ca realizarea cincina
lului in patru ani și jumătate să de
vină faptă.

In lupta pentru economii și progres tehnic

CUM POA TE SPORI
CRABUL DE EFICIENȚĂ 
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceausescu / *
Centrală

P re ședințele Consiliu
lui de Stat al Republi
cii Socialiste 
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în 
ziua de 2 octombrie ac., 
pe Jean Claude Man- 
da ba. care și-a preze ii

Româ-

tal scrisorile de acredi
tare ca ambasador ex
traordinar și plenipo
tențiar al Republicii 
Africa Centrală în țara 
noastră. (Cuvîntările 
rostite — in pag. a Vil-a).

Ambasadorul Republicii

în.ziua de 2 octombrie 
â.c.. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste Ro
mânia. a primit pe Ah
med Hussein Al-Samar- 
raie, care și-a prezentat

se ti sori le de acreditare 
în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii 
Irak în țara noastră. 
(Cuvîntările rostite — In 
pag. a VlI-a).

Bun venit președintelui
Republicii Indiu,

Varahagiri Venkata Giri!
Populația capi

talei României 
socialiste. întregul 
nostru popor in- 
timpirtă cu multă 
căldura și simpa
tie pe președinte
le7 Republicii In
dia, dr. Varaha
giri Venkata Giri, 
care, împreună cu 
soția sa, sosește 
astăzi intr-o vi
zită oficială în 
țara noastră, la 
invitația președin
telui Consiliului 
de Stat al Repu
blicii Socialiste 
România, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Varahagiri Ven
kata Giri s-a 
născut la 10 au
gust 1894, la Ber- 
hampur. statul 
indian Orissa. Iși 
face studiile la 
Colegiul Kalikota, 
iar apoi. începând 
din 1913, la Uni
versitatea națio
nală din Dublin, 
Irlanda. încă de 
la inceputul stu
diilor universi
tare se încadrează activ In via
ța politică. La Dublin organizea
ză Asociația studenților indieni 
și manifestă un interes deose
bit față de evoluția evenimentelor 
politice din țara sa. simpatizînd cu 
lupta anticolonială condusă de Ma
hatma Gandhi. In același timp,» iși 
exprimă deschis sprijinul pentru miș
carea irlandeză de eliberare. Pentru 
atitudinea sa protestatară și mili
tantă este expulzat.

La reîntoarcerea in India. In sep
tembrie 1916, V. V. Giri prac
tică, o scurtă perioadă de timp, avo
catura la înalta Curte din statul Ma
dras, la care renunță pentru a se 
consacra exclusiv activității politice 
și sindicale, militând activ în «rindul 
Partidului Congresul .Național In
dian pentru înfăptuirea idealurilor 
mișcării de eliberare națională de 
sub dominația colonială britanică.

A fost membru activ al Comitetu
lui Partidului Congresul Național 
Indian in anii 1917—1922. In 1922 a 
condus sindicatul salaviaților de la 
căile ferate ..Bengal—Nagpur'1, iar 
patru ani mai tirziu s-a numărat 
printre fondatorii Congresului Sindi
catelor din India. El continuă activi
tatea sindicală, fiind promotorul în
ființării. în 1929. a unei noi organi
zații centrale — Federația Sindicate
lor oamenilor muncii de la căile fe
rate din India, fiind ales președinte 
al organizației.

Ales membru al Adunării Legisla
tive centrale în 1934, V. V. Giri iși 
face debutul în viața parlamentară 
indiană, ’ îndeplinind. in perioada 
1937—1939, funcția de ministru al 
muncii. industriei și cooperării în 
guvernul statului Madras. în anii 
celui de-al doilea război mondial a 
fost arestat și întemnițat. împreună 
cu alte personalități politice indiene, 
pentru participarea la luuta împo
triva colonialismului și rolul impor
tant in organizarea acestei lupte.

După terminarea războiului. V. V. 
Giri revine in primul plan al 
activității politice, răcind parte din- 
tr-o serie de guverne locale, cit și din 
cel de la Delhi. După proclamarea

independentei Indiei, ocupă postul de> 
înalt cotpisar al Indiei pentru Ceylon 
(1947—1951). este reales membru in 
Camera Populară a Parlamentului 
din partea Partidului Congresul Na
țional Indian ; Jawaharlal Nehru il 
numește, in 1952, ministru al muncii. 
Intre anii 1957 și 1967 este, .succesiv, 
guvernator al statelor Uttar Pradesh. 
Kerala și Mysore. In jurma- alegeri
lor din maj 1967. devine vicepre
ședinte al Republicii India și, con
form prevederilor constituționale, 
președinte al Consiliului Statelor.

La 20 august 1969. membrii adună- 
.rilor statelor indiene, precum și 
membrii parlamentului il aleg preșe
dinte al Republicii India.

In această funcție de inaltă răs
pundere. V. V. Giri militează pentru 
promovarea politicii de consolidare 
a independenței naționale a țării, 
pentru dezvoltarea și întărirea secto
rului de stat al economiei naționale, 
înfăptuirea reformei agrare și reali
zarea programului de transformări

social-economice inițiat de guvernul 
central al Indiei, jucînd un rol impor
tant in adoptarea mai multor măsuri 
economice și sociale de importanță 
națională. Pe plan extern, este parti
zanul promovării politicii de neanga- 
jare și de dezvoltare a relațiilor de 
colaborare cu țările socialiste, cu toa
te statele, indiferent de mărimea fi 
regimul lor politic.

Vizita președintelui Republicii In
dia, Varahagiri Venkata Giri, in 
România, care începe astăzi, se În
scrie in cadrul evoluției ascendente 
a relațiilor de colaborare și prietenie 
statornicite intre cele două țări fi 
popoare.

Poporul român a urmărit cu pro
fundă simpatie si viu interes lupta 
poporului indian pentru consolida
rea independentei, eforturile sale 
pentru realizarea de noi pași pe ca
lea dezvoltării economice de sine 
stătătoare. în decursul-anilor, relații
le româno-îndiene au cunoscut o 
dezvoltare continuă, avind la teme
lie principiile independentei si su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc. 
România și India sini interesate in 
dezvoltarea schimburilor economice 
și comerciale, in-statornicirea unei 
cooperări fructuoase si diversificate 
pe plan industrial, tehnico-științific, 
cultural, in intensificarea contacte
lor în diferite domenii.

O contribuție de seamă la dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
si India au adus-o vizitele reciproce 
și convorbirile dintre conducătorii 
celor două tari. Vizita făcută în In
dia. în 1969. de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Ion Gheorghe Maurer, 
convorbirile si acordurile semnate 
atunci au creat noi condiții pentru 
evoluția ascendentă a relațiilor bila
terale.

Vizita In România a președintelui 
Indiei. Varahagiri Venkata Giri, con
vorbirile cu președintele Consiliului 
de Statx Nicolae Ceaușescu, vor con
stitui o contribuție de seamă la con
solidarea colaborării pe multiple pla
nuri intre România si India, la cau
za păcii și destinderii în întreaga 
lume.

Animat de această convingere, de 
sentimente de stimă și prețuire fată 
de poporul indian prieten, poporul 
român adresează înaltului oaspete 
indian tradiționala urare : „Bun ve
nit pe pămîntul României

Astăzi, în jurul orei 12,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite direct, de la aero
portul Otopeni, ceremonia sosirii președintelui Re
publicii India, Varahagiri Venkata Giri, împreună cu 
soția, Sarasvathi Giri, care, la invitația președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, vor face o vizită oficială în țara noastră.

TELEGRAMA

Replici așteptate in dialogul
d •televiziunii cu publicul

Exprimindu-și satisfacția față de decorarea drapelului de luptă al 
Diviziei ..Tudor Vladimirescu — Debrețin''. cu ordinul ..Tudor Vladimi- 
rescu". clasa I. un grup de veterani din Baia Mare — alcătuit din 
maiorii in rezervă Constantin Nica și Alexandru Mureșan, căpitan in 
rezervă Vasile Simon, locotenent în rezervă Constantin Popescu, ser
genții in rezervă Gheorghe Bunea și loan Lazăr, plutonier in rezervă 
Andrei Suciți — care au făcut parte din această mare unitate, au a- 
dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se spune :

Prezența televiziunii in 
viața societății capătă 
proporții și o adincime 
care erau greu de bă
nuit în urmă cu clțiva 
ani. Ritmul vinzării apa
ratelor de recepție face 
să se presupună că, in
tr-o anume perioadă de 
vreme, în fiecare familie 
va exista un televizor, 
mai toate»casele vor fi 
teleficate. înriurirea unor 
programe e considerabilă 
și cu cit vor spori talen
tul și dexteritatea pro
fesională a teleaștilor, 
precum și aria telepro- 
ducției. cu atit va creș
te capacitatea de influ
ențare a opiniei publi
ce. intr-un domeniu sau 
altul, prin intermediul 
micului ecran.

Această forț; 
care in 
tră are 
vă, nu

uriașă, 
societatea noas- 
o direcție poziti- 
poate insă răs-

punde tuturor întrebări
lor și nu poate înlocui 
toate celelalte forme de 
acțiune asupra cugete
lor ; ea e concepută ca 
un instrument comple
mentar in diverse terito
rii de activitate. fiind, 
de pildă, un auxiliar pre
țios pentru invățămint, 
pentru popularizarea ști
inței, pentru formarea 
culturii generale, pentru 
informare. Tot rol auxi
liar va avea, probabil, și 
intr-o etapă superioară, 
cind va fi un generator 
specific de cultură, de 
idei. Tocmai de aceea 
e și nevoie ca oamenii 
care fac televiziune să-și 
augmenteze 
volumul de 
și să-și i 
mijloacele, lărgind 
men ii le cuprinse și 
prinzind mereu 
diversificind și

necontenit 
1 cunoștințe 
perfecționeze 
” ‘ ’ do-

I cu- 
altele, 

Tmpros-

'pălind, fără a obosi, co
laboratorii. Deopotrivă, 
aceeași necesitate cere ca 
acei ce beneficiază de 
teleprograme sâ alba, 
principial vorbind, posibi
litatea unei atitudini a- 
vizate, spirit de selecție, 
orientare critică.

Desfășurind o vastă 
muncă de educare și for
mare, televiziunea poa
te, la un moment dat, 
să favorizeze și gusturi 
minore sau poziții uni
laterale in materie de 
artă, să determine anu
mite deprinderi în dau
na altora și chiar să 
producă, intr-o zonă de 
preocupări, subcultură. 
In unele țări europene, 
institute de înaltă spe
cializare, ce efectuează 
sondaje de opinie și an
chete sociologice com
plexe. caută să depis
teze atari 'fenomene, cu

implicații de mase. si 
să ajute la reorientarea 
ori redimensionarea unor 
rubrici și programe. Pe 
lingă aceste activități 
specializate există 
Si numeroase forme 
intervenție a opiniei pu
blice in direcționarea te
leviziunii, precum și de 
pregătire a opiniei pu
blice in raport cu tele
viziunea. La un congres 
Internațional a fost ex
pusă o utilă experiență 
scandinavă, constînd in 
inserarea unor colocvii 
•u școlarii din cursul e- 
lementar, pe tema „Cum 
trebuie să ne uilăm la 
televizor'!. în Anglia au 
■părut, acum cițiva ani,

Valentin 
SILVESTRU

(Continuare 
in pag. b Vl-a)

insă 
de

Cu inimile pline de bucurie am 
aflat de decorarea drapelului nostru 
scump, sub care am luptat de la în
ceput și pină la sfirșitul războiului, 
cu ordinul ..Tudor Vladimirescu". 
clasa I.

înalta apreciere dată de * către 
, oartid și de. dumneavoastră perso

nal. tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
ostașilor din această mare unita'te 
românească ne-a întinerit cu 30 de 
ani. Sîntem fericiți că lupta și mun
ca noastră alături de întregul nostru 
popor au încununat scumpul nostru 
ideal — libertatea, independenta și 
democrația.

Sîntem mindri că în fruntea con
ducerii partidului și statului nostru 
se află un conducător atit de iubit 
și încercat ca dumneavoastră, luptă
tor neobosit pentru cauza socialis
mului și făurirea păcii in lume, 
oentru bunăstarea și fericirea po
porului român, pentru că dumnea
voastră întruchipați cele mai mari 
idealuri ale poporului nostru, iar 
aspirația lui de veacuri spre liber

tate deplină se realizează azi sub 
înțeleaptă dumneavoastră conducere.

Am urmărit cu deosebit interes fi 
satisfacție vizita dumneavoastră in 
unele tari ale Americii Latine, ca 
sol al prieteniei și păcii. Ne-am 
bucurat de rezultatele acestei vizite 
și de faptul că prestigiul României 
socialiste crește neîncetat pe meri
dianele globului, datorită muncii 
pline de abnegație a dumneavoas
tră.

Stimate tovarășe Ceaușescu. co
mandant suprem al forțelor noas
tre armate, deși sintem in rezervă, 
pensionari, nu sintem bătrini. Ini
mile noastre bat în piept tot pen
tru țară, tot pentru popor si pen
tru dumneavoastră. Vă simțim și vă 
vedem in fruntea noastră, a întregii 
națiuni, ca cel mai demn și iubit 
conducător si comandant. Dacă țara, 
partidul și poporul vor cere să ne 
apărăm glia străbună, nu vom pre
cupeți nici singele si nici viața 
noastră pentru idealurile scumpe ale 
socialismului.

Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu

ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!
Pagina a V-a
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VIZITA TOVARĂȘULUI HIM CEAUSESCU IN JUDEȚUL PRAHOVA
Ploiești, vechea cetate a Indus

triei petroliere românești, a cunos
cut in anii socialismului transfor
mări radicale. întreprinderile plo- 
jestene constructoare de mașini Iști 
aduc o contribuție tot mai mare în 
dotarea tehnică a unor noi uzine si 
fabrici — In special din industria 
chimică — ce se înaltă in diferite 
regiuni ale oatriri noastre.

Elicopterul, avind la bord ne to
varășul Nicolae Ceausescu, aterizea
ză la orR 15.45 pe terenul Hipodro
mului din Ploiești. Aici secretarul 
general al P C.R. este intlmpinat de 
tovarășii Ion Catrinescu. prim- 
«ecretar al Comitetului iudetean 
Prahova r1 P.C.R.. Vasile Chivu- 
l»sru. prim-vicepresedinte al comi
tetului executiv al consiliului popu

ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE UTILAJ TEHN0L06IC :

Analiză concretă a stadiului reprofilării, 
sarcini mobilizatoare pentru viilor

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu începe la între
prinderea mecanică de utilat tehno
logic — aflată in acest an intr-un 
amplu si profund proces de reprofi
lare. ca urmare a indicațiilor ex
prese date de secretarul general al 
partidului, in vederea satisfacerii 
cerințelor sporite de utilai chimic 
necesar punerii in funcțiune a u- 
nor importante obiective industriale 
ale cincinalului.

în intimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele. Andrei Dragomir. di
rectorul general al întreprinderii, 
Nicolae Boancă. secretarul comite
tului de partid, și membri ai con
ducerii unității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Informat că in luna mai întreaga 
uzină a inceput să fie reprofilată, 
pentru a veni in intimpinarea nece
sităților tot mai mari de utilaj chimic 
pe care le reclamă dezvoltarea ver
tiginoasă a acestei ramuri indus
triale a României socialiste.

Se menționează, in acest context, 
modul in care intreprinderea a fost 
înzestrată cu utilaje modeme de 
fabricație românească, dar și unele 
lipsuri provenite din nelivrarea unor 
mașini complexe din import. Este 
vorba, in special, de aparatură de 
sudură cu jet de plasmă și in mediu 
de argon, care ar îmbunătăți m 
mod spectaculos calitatea produse
lor. Urmind indicațiile secretarului 
generat in uzină a fost dezvoltat un 
sector de cercetare și autodotare in 
vederea suplinirii sau completării 
utilajelor necesare si care are re
zultate bune in procesul adaptării la 
noua fabricație.

Complexitatea problemelor, nou
tatea acestora șt termenele scurte 
de rezolvare a lor au mobilizat în- 
t_egul colectiv, in frunte cu comu
niștii. fapt ce a făcut posibil ca, 
in conformitate cu termenele pre
văzute. intreprinderea să poată tre
ce. incă din luna aprilie, să pro
ducă efectiv utilaj pentru prelucra
rea țițeiului, iar din luna mai utilaj 
chimic.Secretarul general al partidului 
este apoi invitat de gazde să vizite
ze unele sectoare de producție. In 
secția construcții metalice. unde 
prind formă viitoarele vase pentru 
propan și mari recipienie-răcitoarc, 
precum și alte produse, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
modul in care se fac probele pe 
tronsoane la utilajul tehnologic pen
tru industria chimică și recomandă 
ca anumite piese componente ale 
cazanelor să fie produse in cantități 
mai mari, pentru a se asigura și 
necesarul altor uzine cu profil si
milar din țară. In fața liniei de su
dură automată in mediu inert, con
ducătorul partidului și statului apre
ciază dispozitivele existente — rea
lizate in totalitate in uzină — și 
cere ca asemenea aparatură să se 
generalizeze și la alte uzine.

Apreciind experiența bogată, rea
lizările aces.tui colectiv care a adap
tat din mers procese tehnologice cu 
totul noi și specifice intr-un timp 
relativ scurt și fără ca producția bă 
sufere, tovarășul Nicolae Ceaușesdu 
recomandă să se meargă din ce în

UZINA DE UTILAJ CHIMIC :

Noi măsuri pentru remedierea deficiențelor 
constatate în cadrul vizitei 

la „Azomureș"
Vizita de lucru a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în municipiul 
Plo;ești a continuat la uzina de u- 
tilaj chimic.

Cu citeva zile in urmă, secretarul 
general al partidului, vizitind Com
binatul de îngrășăminte chimice 
„Azomureș" din Tg. Mureș, a con
statat deficiențe grave in funcționa
litatea si calitatea instalațiilor livrate 
de Uzina de utilaj chimic din 
Ploiești, a analizat pe loc, împreună 
cu factorii de răspundere, cauzele 
care au determinat această stare de 
lucruri și a stabilit măsuri hotărî te 
pentru remedierea deficiențelor con
statate.

Apelul adresat cu acest prilej de 
secretarul general al partidului că»re 
toți comuniștii, către toate organiza
țiile de partid, către toți oamenii 
muncii din industria producătoare 
de utilaje tehnologice a găsit un 
puternic ecou in rindul Întregului 
colectiv al uzinei.

In urma criticilor aduse colectivu
lui lor. comuniștii au analizat in 
cadrul plenarei activului de partid, 
cu spirit de exigență și combativitate, 
neajunsurile ce s-au manifestat, 
slaba responsabilitate din unele 
sectoare, răspunderea personală ce 
revine fiecăruia și au stabilit măsuri 
menite să orienteze mai bine întrea
ga activitate, să conducă la înlătu
rarea de indată a deficiențelor și la 
asigurarea îndeplinirii exemplare a 
planului, la o înaltă calitate a pro
duselor. a producției.

La intilnirea pe care au ayut-o 
cu secretarul general al partidului, 
comuniștii, toți cel ce muncesc aici 
și-au manifestat hotărîrea de a fece 

•totul pentru reafirmarea bunei repu
tații de care s-a bucurat uzina lor.

In timpul vizitei, secretarului ge
neral al partidului i se raportează 
despre modul cum au fost aduse la 
îndeplinire indicațiile date cu prile
jul precedentei vizite făcute aici, in 

lar județean. Ion Faraschiv. prim- 
secrctar al Comitctulut municipal 
Ploiești al P.C.R.. de membri ai Co
mitetului Județean Prahova al P.C R.. 
ai Comitetului municipal P.C R. 
Ploiești, de reprezentanți ai altor 
autoriiâti locale.

După intonarea Imnului de stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu trece 
in revistă sarda de onoare, alcătuită 
din militari ai forțelor armate, din 
membri ai gărzilor patriotice si de
tașamentelor de pregătire militară a 
tineretului.

Sute de oameni al muncii din 
Ploiești, prezenți cu stcgulețe roșii 
Si tricolore in incinta hipodromului, 
tac o călduroasă primire tovarășului 
Nicolae Ceausescu, bvationindu-1 în
delung.

ce mai mult spre utilaje t£l mai 
complexe, de mare tehnicitate. In 
fața noii hale a cazangeriei. dată in 
funcțiune cu trei luni in urmă, are 
loc un fructuos dialog, in cur>ul că
ruia se abordează și problema vii
toarelor investiții, secretarul gene
ral al partidului subliniind că sint 
întrunite condiții bune pentru dez
voltarea și extinderea uzinei. 
In acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că noile investiții să 
țină cont de specializarea și comple
xitatea utilajelor viitoare. ..Este o 
uzină cu o veche experiență, iar a- 
daptarea producției noi se poate face 
d.n mers* , spune secretarul general 
al partidului, care atrage atenția a- 
supra formării de cadre bine pregă
tite in meseriile pe care le necesită 
introducerea in fabricație de noi pro
duse. realizarea de utilaje tot mai 
complexe.

Gazdele informează pe secretarul 
general că există unele dificultăți 
in elaborarea tehnologiilor de pro
ducție. precum și despre necesitatea 
creării unui laborator special de pro
be. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere, in context, o folosire rațională 
a forțelor proprii, a cadrelor exis
tente. in vederea soluționării tuturor 
problemelor legate de producție. 
..Trebuie să ne adaptăm noilor si
tuații**. subliniază conducătorul parti
dului și statului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere ca intre această în
treprindere și uzina de utilaj chi
mic din imediata apropiere să exis
te sectoare si compartimente comu
ne. atit in domeniul concepției, me- 
canic-șef. cit și in cel ai pregătirii 
producției și fabricației, pentru a 
evita irosirea de forțe, precum și a 
permite folosirea in comun a unor 
dotări costisitoare de înaltă tehnici
tate. ..Tendința generală, a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. este de 
unificare și concentrare a producției, 
și nu de fărimițare. Trebuie să avem 
in vedere uzine specializate de mare 
tehnicitate**. In această ordine de 
idei, secretarul general recomandă să 
se aibă in vedere și concentrarea pe 
tipuri de produse. ..Problema specia
lizării. a continuat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. trebuie avută in vedere 
nu numai la nivelul întreprinderilor, 
ci și la nivelul centralei și. mai ales, 
la nivelul orașului dx*. Numai așa 
vom putea asigura și dotarea cores
punzătoare cu aparate și utilaje teh
nologice. Numai așa \*a crește și po
tențialul uzinei. Dacă vrem produc
tivitate. calitate, complexitate, tre
buie revizuită întreaga concepție de 
organizare a acestor întreprinderi. 
Nu trebuie să răminem la vechea 
formă de organizare. Veți putea ca 
in anul viitor, in astfel de condiții, 
să produceți 10 000 tone de recupera
toare și schimbătoare de căldură**.

In continuare, secretarul general a 
spus : ..Este un inceput bun. Anul 
viitor, cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări-, voi veni din nou in uzi
nă ca să vedem ce ați făcut**.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe gazde pentru 
realizările frumoase obținute intr-o 
perioadă scurtă, exprimind speranța 
că acest harnic colectiv va continua 
seria succeselor, angajindu-se cu 
toate forțele pentru realizarea sar
cinilor ce-i revin.

urmă cu un an. Sint prezentate 
astfel o serie de utilaje și instalații 
tehnologice, cu un grad ridicat de 
complexitate, realizate in ultimul 
timp, care reflectă înaltul potențial 
tehnic al colectivului uzinei.

Ilustrind eforturile ce se fac, di
rectorul tehnic, ing. Nicolae , Galbur, 
solicită totodată sprijin pentru ca pe 
plan central să se grăbească pro
gramul de tipizare a utilajelor chi
mice ce se produc. De acord cu a- 
ceastă propunere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că trebuie să se 
treacă de îndată la tipizarea insta
lațiilor. a materialelor și diferitelor 
profile de țevi, iar pentru intirzieri 
trebuie criticat atit Consiliul de Mi
niștri, cit și Comitetul de Stat al 
Planificării.

Pe parcurs este înfățișat, de ase
menea. felul cum s-au materializat 
indicațiile privind sistematizarea 
fluxului tehnologic și folosirea mai 
bună a suprafețelor in diferite sec
toare. Totodată, secretarul general al 
partidului este informat pe larg de 
măsurile luate pentru Înlăturarea de
ficiențelor constatate la utilajele li
vrate Combinatului ..Azomureș*-.

Apreciind realizările colectivului 
uzinei, posibilitățile ce le are pen
tru perfecționarea continuă a pro
ducției, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune :

— Faceți lucruri foarte bune si 
este păcat că vă stricați reputația 
hvrind unele instalații cu defecțiuni.

In acest context, se reia dialogul 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Tg. Mureș cu privire la 
Îndatorirea respectării întocmai a 
normelor legale care stabilesc obli
gația uzinelor furnizoare de a exe
cuta un control exigent privind buna 
funcționare a tuturor utilajelor li
vrate. Secretarul general al partidu
lui atrage din nou atenția ca. după 
controlul la standul de probă, uti
lajele și instalațiile «â nu fie de 

regulă demontate pentru livrarea 
către beneficiari. Excepție trebuie să 
facă doar cele agabaritice, care 
trebuie să fie secționate in suban- 
samble mari. Tovarășul Nicolae 
Ceaușeecu cere conducerii ministe
rului de resort, celorlalți factori de 
conducere prezenți să se preocupe 
de construirea unor trailere mari, 
cu capacități de circa 100 tone, cu 
ajutorul cărora să se facă expedie
rea de la uzina furnizoare către be
neficiar.

în timpul vizitei, secretarul ge
neral al partidului a insistai din 
nou asupra necesității utilizării co
respunzătoare a spațiilor de produc
te. arătmd că acolo unde halele nu 
permit montarea in interior, ea să se 
facă pe subansamble, iar montarea 
integrală a utilajelor mari, in șpa
lt; deschise. Do asemenea. atrage 
atenția asupra faptului ca la capă
tul liniilor de montaj să se amena
jeze standuri de probă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește adesea in fața unor utilaje 
in curs de montaj, se interesează de 
procedeele de lucru. în atelierul in 
care sint executate plăcile tubular--, 
tovarășul Nicolae Ceauș'escu arata 
necesitatea înzestrării cu mașini de 
o înaltă tehnicitate, care să execute 
mai multe operațiuni simultan.

La încheierea vizitei, intr-o dis
cuție cu ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, cu con
ducătorii uzinei, secretarul general 
al partidului subliniază posibilitatea 
acestei întreprinderi de a executa 
lucrări cu un grad cit mai mare de 
uzinaj. care, totodată, pol asigura și 
o creștere a veniturilor.

Produsele de o tehrficitate supe
rioară cer și un volum mai mare 
de muncă, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de aceea trebuie să ne 
gindim și la înzestrarea cu o teh

UZINA „1 MAI" :

0 nouă confirmare a tradițiilor de muncă 
ale harnicului colectiv

'Ultima unitate industrială înscrisă 
pe agenda vizitei de lucru a secre
tarului general al partidului este 
Uzina ..1 Mai**, cunoscută întreprin
dere producătoare de utilai petro
lier. considerată printre cele mai 
importante din lume in domeniul 
respectiv.

Unitatea s-a bucurat in dese rin- 
duri de atenția conducerii superioa
re de partid, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. care, vizitind in 
cursul anilor diferitele sectoare de 
producție, a dat indicații privind 
dezvoltarea acestora, ridicarea con
tinuă a tehnicității si complexității 
utilajelor realizate aici. Dialogurile 
purtate direct, la fata locului, cu 
factorii de răspundere din ministe
rul de resort, cu colectivul uzinei 
au dus la nașterea unor initiative 
valoroase, cu efect operativ in pro
cesul tehnologic, la creșterea pro
ducției. productivității muncii si ca
lității utilajelor.

Un exemplu concret al traducerii 
in viată a recomandărilor făcute de 
secretarul general al partidului îl 
constituie construcția noii hale de 
utilai complex tehnologic, obiectiv 
industrial dat in funcțiune anul tre
cut.

La intrarea in hală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este intimpinat 
de numeroși muncitori, tehnicieni si 
ingineri, care au lăsat citeva minute 
lucrul pentru a-1 saluta cu căldură.

Directorul general al uzinei, ing. 
Gheorghe Dinu, face un scurt bilanț 
al activității prezente si al preocu
părilor de viitor ale întreprinderii, 
raportind cu satisfacție că toate in
dicațiile date colectivului de căite 
secretarul general al partidului se 
realizează cu succes. In acest con
text, este subliniat faptul că. de 
curind, uzina a inceput să producă, 
pe lingă utilajul petrolier tradițio
nal, și agregate tehnologice complexe 
pentru alte sectoare, cum ar fi in
dustriile metalurgică și chimică.

în fața unor machete și planuri 
sint prezentate proiectele de dezvol
tare a secției de utilaj complex teh
nologic și a altor sectoare ale uzinei, 
extinderi care vizează amplificarea 
producției de agregate specializate, 
de înaltă ținută tehnică, destinate 
dotărilor unor obiective industriale 
ale economiei patriei. Este apreciat 
pozitiv faptul că aceste dezvoltări, 
ca de altfel și cele infăptuite in ul
timul timp, se execută de întreprin
dere cu mijloace și in regie proprii. 
Efectul acestei acțiuni este deosebit 
de important atit sub raport econo
mic. cit și tehnologic, uzina obtinind 
o reducere substanțială a cheltuieli
lor de investiție și totodată o crește
re a calificării propriilor cadre de 
muncitori și tehnicieni.

Trecind prin hală. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
despre probele tehnologice, se opreș
te in iața unor utilaje aflate in curs 
de construcție, destinate industriei. 
Se remarcă aspectul îngrijit al lu
crului, atenția cu care sint executate 
diferitele operații tehnologice. Secre
tarul general al partidului este in
format asupra gradului înalt de 
complexitate a unor mașini destina
te Combinatului siderurgic de la 
Galați. Uzinei metalurgice din Iași, 
Uzinei de oțeluri aliate din Tirgo- 
viște. Uzinelor ..Victoria“-Florești. 
altor întreprinderi din Cimpina si 
Sibiu.

Se arată că. deși foarte tinără, sec
ția și-a sporit volumul producției de 
4 ori de la intrarea sa in funcțiune, 
indicii complexității utilajelor și va
lorii lor tehnologice dublindu-se față 
de prevederile inițiale. Secretarul ge
neral al partidului apreciază pozitiv 
preocupările constante si atente ale 
colectivului pentru asimilarea unor 
unicate și prototipuri de utilaje, 
printre care două tipuri de mașini 
de lucru in depozite de minereu și 
cocs, destinate Combinatului side
rurgic de la Galați, care pot manipu
la flecare cite 750 mc de material 
pe oră.

Directorul general al uzinei arată 
și alte proiecte ale colectivului ce 
țintesc asimilarea unor noi utilaje 
moderne, subliniind hotărirca tutu
ror de a le realiza la un nivel înalt 
calitativ, demn de prestigiul de care 
s» bucură pretutindeni agregatele 
petroliere produse de întreprindere.

Multe dintre utilajele care urmea
ză a fi livrate beneficiarilor se află 
in probe de funcționare. Printre 
acestea atrage atenția o imensă ma
șină automată de format „cu cap 
aruncător", tip locomotivă, cu utili
zări in marile turnătorii de metal. 
Secretarul general al partidului apre
ciază pozitiv manevrabilitatea și de
plasarea ușoară a agregatului, per
formanțele tehnice superioare, faptul 
că el est* realizat după proiecte 

nică corespunzătoare, la eraarea unor 
dispozitiv* car* ti reducă manopera 
pe produs.

— Uzina ar* experiență, a făcut 
progrese, remarcă din nou conducă
torul partidului și statului. Trebuie 
insă mai multă atenție, mai multă 
exigență, să nu se treacă ușor pes
te unele neajunsuri.

Adreslndu-se apoi unul grup de 
muncitori care l-au Înconjurat cu 
dragoste pentru a-1 saluta și a-i 
mulțumi pentru Îndrumările cu deo
sebita valoare practică date și cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apus :

— Uzina, colectivul ei au calități, 
sint insă si neajunsuri cauzate de 
neglijentă, de lipsa exigenței in con
trolul calitativ. Pentru înlăturarea 
lor trebuie să punem cu toții umărul.

Nu este admisibil pentru o uzină 
veche care face utilaie de Înaltă 
tehnicitate să lase să plece De poar
tă produse de o calitate si tehnici
tate mai mică decit cele văzute 
aici. Măsura pe care am luat-o la 
Tg. Mures a fost pentru a atrage a- 
tentia că nu vom mai admite aba
teri in viitor. Trebuie să ne gindim 
cu totii că economia noastră are ne
voie de produse de înaltă tehnicita
te. De asemenea, piața internațio
nală primește numai asemenea pro
duse. Puteți să faceți lucruri bune, 
să nu se mai admită să dati lucru 
de mintuială. Fac un apel la toti. ca 
asemenea lucruri să nu se mai in- 
timple si sint convins că nu se vor 
mai intimpla !

— Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că nu se vor mai intimpla, 
rostesc multi din cei de fată, ca un 
angajament ferm al întregului co
lectiv.

Luindu-și rămas bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le urează tuturor 
succese cit mai mari.

românești. Pentru această mașină, ca 
de altfel pentru toate celelalte uni
cate și prototipuri, specialiștii au 
realizat dispozitive diverse de verifi
care și probă la banc, in stare finită.

Se trece apoi prin secția de remorci 
auto. Denumirea acestei secții a in
ceput a deveni anacronică, odată cu 
traducerea in practică a indicației se
cretarului general al partidului, fă
cută cu prilejul vizitei anterioare in 
uzină, de a se reprofila acest sector 
pe producerea de utilaj complex in
dustrial.

Directorul general al uzinei infor
mează că in această secție, dotată cu 
o hală nouă, a inceput din acest an 
să fie realizat in special utilaj pentru 
metalurgie, printre care agregate 
pentru unele întreprinderi din Cim
pina. Bacău și Slatina, precum și co
menzi hidraulice pentru utilaj petro
lier. unele considerate drept unicate 
in tehnica mondială.

Gazdele prezintă un stand cu mos
tre de aparatură pneumatică și hi- 
dropneumaticâ, de mare tehnicitate, 
produse într-o secție specială a uzi
nei. aflată in curs de dezvoltare, care 
demonstrează gradul de profesiona
lizare al colectivului, ștacheta la 
care se află astăzi calitatea produ
selor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează cu atenție o serie de piese 
de mare finețe, felicitind colectivul 
pentru realizările sale. Sint apre
ciate. de asemenea, pozitiv activita
tea de verificare a operațiilor tehno
logice, minuțiozitatea probelor de 
funcționare și rezistentă a unor 
agregate.

Referitor la reprofilarea secției, se 
arata că aceasta urmeaza un curs 
r?pid, uzina făcind eforturi de a rea
liza prin mijloace proprii unele agre
gate și mașini specializate, necesare 
proceselor tehnologice.

Secretarul general al partidului 
este invitat apoi să asiste la verifi
cările unor utilaje aflate pe standu
rile de probe, dotate cu dispozitive 
speciale, cabine blindate, platforme 
ele.

Directorul general arată că între
gul colectiv al uzinei a reținut cri- 
ticile aduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu calității unor utilaje teh
nologice executate de întreprinderi 
din orașul Ploiești pentru combi
natul „Azomureș", raportind că în 
întreprindere, la indicația secretaru
lui general al partidului, făcută cu 
prilejul altor vizite, au fost create 
condiții de probe, transport, montaj 
și asistență tehnică pentru fiecare 
utilaj in parte, crescind totodată 
spiritul de răspundere în proiectarea 
și execuția produselor.

— Vă promitem, tovarășe secretar 
general, că această preocupare va 
constitui și pe viitor o sarcină de 
onoare pentru noi, se angajează in 
numele colectivului directorul gene
ral al uzinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază favorabil modul de organizare 
a lucrului și a probelor, ajutorul 
acordat beneficiarilor pentru montaj, 
printr-o documentație precisă a 
asamblajului, de la piesele cele mai 
complexe, pină la simplul șurub. 
Totodată, subliniază necesitatea înde
plinirii la timp a tuturor angaja
mentelor asumate de colectivul în
treprinderii, realizarea înainte de 
termen a sarcinilor actualului plan 
cincinal.

In încheierea vizitei are loc o fruc
tuoasă discuție privind amplasarea 
unor obiective prevăzute in planurile 
de dezvoltare a uzinei, folosirea in 
cele mai bune condiții a spațiilor 
de producție.

Făcind observația că depozite
le uzinei sint prea numeroase 
și prea dispersate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat elaborarea 
unui studiu privind concentrarea 
acestora in construcții ingenioase și 
— pe această cale — eliberarea 
unor spații ce vor putea fi afectate 
producției. Recomandă, de asemenea, 
ca extinderile de spații să fie bine 
gindite, evitindu-se depășirea peri
metrului uzinei.

— Ne angajăm să îndeplinim aces
te indicații, spune ing. Stelian Teo- 
dorescu, directorul tehnic al între
prinderii, și să terminăm noile obiec- ' 
tive in anul 1975. Sintem, de aseme
nea. hotăriți să facem tehnică in 
uzină, nu să livrăm tone de metal 
cu valoare minimă.

Vizita la uzinele „1 Mai** a luat 
stirșit. Coloana de mașini se îndreap
tă spre sediul comitetului județean 
de partid. S-a înserat. Mii și mii de 
ploieșteni se află pe artera centrală 
a orașului, făcind conducătorului 
partidului și statului o vie și căl
duroasă manifestare de dragoste și 
stimă.

La cunoscuta uzinâ producătoare de utilaj petrolier „1 Mai" — Ploiești

Intilnirea cu activul de partid 
al organizației județene Prahova

După încheierea vizitei în în
treprinderile ploieștene construc
toare de mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit. la sediul co
mitetului -iudetean al P.C.R.. cu aer 
tivul de partid Prahova.

Salutind cu căldură prezenta se
cretarului general al P.C.R. la a- 
ccastă intilnire. Ion Catrinescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Prahova al P.C.R.. a spus :

Avind mereu viu in conștiință și 
in inimi exemplul dumneavoastră 
luminos de slujire fără preget a in
tereselor fundamentale ale poporu
lui român, ale construcției socialis
mului si comunismului Pe pămintul 
patriei noastre străbune, făuritorii 
bunurilor materiale si spirituale din 
acest iudet. alături de întregul po
por. aprobă intru totul politica in
ternă si externă marxist-leninistă a 
partidului nostru.' inițiativele de în
semnătate istorică inspirate de dum
neavoastră. Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru crearea unui cli
mat de pace și cooperare între po
poare. pentru afirmarea universală 
a principiilor sacre ale independen
tei si suveranității naționale ala 
tuturor popoarelor lumii.

In continuare, vorbitorul a subli
niat că vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în unele între
prinderi ale municipiului Ploiești va 
duce la îmbunătățirea muncii po
litice a organelor si organizațiilor 
de partid, a activității tuturor uni
tăților economice din județul Pra
hova.

Făcind o trecere în revistă a rea
lizărilor obținute de oamenii muncii 
din județul Prahova in diferite do
menii de activitate, vorbitorul a 
spus : Vă raportăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că in cele 9 luni care au 
trecut s-a realizat suplimentar o 
producție marfă industrială în va

La Uzina de utilaj chimia ilnt prezentate utilaj, |i inatolajii tehnologice,cu un grad ridicol do complexitate

loare de 195 milioane lei. s-au li
vrat suplimentar la export impor
tante cantităti de mărfuri, benefi
ciile depășind 131 de milioane lei.

Realizările de pinâ acum fată de 
angajamentul nostru ne-au dat tfbsi- 
bilitatea să avem un avans de a- 
proape 25 de zile în întrecerea pa
triotică pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. Avem astfel 
un temei sigur că ne vom respecta 
cuvintul dat. angajamentul pe care 
l-am luat in fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră, tovarășe 
secretar general.

In agricultură, mobilizați de scri
soarea dumneavoastră adresată orga
nizațiilor de partid și lucrătorilor 
din acest domeniu, am luat măsuri 
de utilizare la întreaga capacitate a 
tractoarelor și mașinilor agricole, de 
antrenare a tuturor cooperatorilor și 
lucrătorilor din agricultură pentru 
realizarea la timp a lucrărilor agri
cole în această perioadă. Rezultatele 
obținute, condițiile asigurate pentru 
producția anului 1974 ne îngăduie să 
vă asigurăm că și in acest domeniu 
vom face totul pentru indeplfnirea 
sarcinilor trasate, a indicațiilor dum
neavoastră.

Sîntem pe deplin conștiențl că în 
activitatea noastră, a organului ju
dețean de partid, a organelor și or
ganizațiilor de partid din județ, a 
consiliilor $1 comitetelor oamenilor 
muncii, a colectivelor de muncă din 
întreprinderi și instituții mai persis
tă unele neajunsuri care împiedică 
obținerea unor rezultate mai bune, 
pe măsura potențialului uman și teh
nic de care dispunem. In mod deo
sebit, asemenea neajunsuri se resimt 
incă in cadrul unor întreprinderi 
constructoare de mașini din județul 
nostru, mai ales la întreprinderea de 
utilaj chimic din Ploiești, prin livra
rea cu întîrziere a unor utilaje 

tehnologice pentru industria chimică 
și. uneori, și de slabă calitate. Si
tuația creată prin îndeplinirea neco
respunzătoare a unor obligații con
tractuale de către colectivul acestei" 
întreprinderi față de Combinatul 
„Azomureș** a fost pe larg dezbătută 
in plenara comitetului județean de 
partid din 15 octombrie, precum și 
la fața locului de către secretariatul 
comitetului Județean de partid. Așa 
cum ați indicat .dumneavoastră, a- 
ceastă problemă a constituit, de ase
menea, obiectul unei analize exi
gente și minuțioase în plenara cu 
activul de partid de la această uni
tate și care va continua cu întrea
ga masă de salariati.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că pe baza măsurilor sta
bilite ca urmare a criticilor adresate 
de dumneavoastră in timpul vizitei 
de lucru la Tîrgu-Mureș șl a sarcini
lor pe care ni le-ați trasat prin scri
soarea adresată primilor secretari ai 
comitetelor județene de partid, a 
programelor adoptate de plenarele 
cu activul comitetului județean de 
partid si al întreprinderii de utilai 
chimic vom lichida toate neajunsu
rile atît in cadrul acestei unități, cit 
și in toate unitățile economice din 
județ pentru Îndeplinirea exemplară 
— la toți indicatorii — a sarcinilor 
și obligațiilor contractuale.

Avind in vedere diversificarea șl 
creșterea continuă a complexității 
utilajelor tehnologice atit pentru in-^ 
dustria chimică, cit și pentru cea 
metalurgică, propunem Comitetului 
de Stat al Planificării și Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele să urgenteze înlocuirea 
actualului indicator de plan — tona 
fizică — cu un altul — de exemplu, 
tona echivalentă, oare să oglindească 

(Continuare în pag. a V-a)
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La marea adunare populară de la Ploiești

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la adunarea populară din municipiul Ploiești

1NT1IMREA CC ACTIVUL DE PARTID
AL ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE PRAHOVA

Dragi tovarăși.
Ne aflăm în Ploiești într-o vizi

tă de lucru. Cred că nu trebuie să 
vă mai spun ce ne-a determinat 
să facem chiar în aceste zile vizi
ta aceasta, deoarece ați citit „Scin- 
teia“ și cunoașteți unele neajun
suri pe care le-am constatat. Am 
considerat că este bine să discutăm 
cu conducerile întreprinderilor, cu 
comuniștii, cu activul de partid, 
cu toți oamenii muncii felul cum 
se desfășoară activitatea pentru în
făptuirea programului trasat de 
Congresul al X-lea al partidului. 
(Aplauze puternice).

Aș dori să încep prin a vă -adre
sa celor prezenți la această mare 
adunare populară, tuturor cetățe
nilor din municipiul Ploiești și din 
județul Prahova, salutul călduros 
al Comitetului Central, al Consi
liului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri, precum și al meu perso
nal. (Aplauze puternice).

Această vizită, ca și cele din alte 
Județe, se înscrie în preocupările 
continue ale conducerii noastre de 
partid și de stat de a se sfătui per
manent cu organizațiile de partid, 
cu comuniștii, cu oamenii muncii, 
cu toți cetățenii asupra probleme
lor principale ale politicii interne 
și externe, pornind de la faptul că 
societatea socialistă pe care noi o 
edificăm este opera poporului în
suși, care își făurește, în mod con
știent, destinul, propriul său viitor. 
Tocmai acest dialog permanent cu 
întregul nostru popor asigură uni
tatea de voință, de muncă și de 
luptă, în făurirea socialismului, 
pentru victoria societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a socie
tății comuniste pe pămîntul Româ
niei. (Aplauze puternice).

Trebuie să spun că și de data 
aceasta ne-au produs o mare satis
facție cele constatate în întreprin
derile vizitate, cit și informarea 
prezentată de comitetul județean 
de partid cu privire la înfăptuirea 
planului pe acest an. la aportul 
oamenilor muncii din Ploiești și 
din Prahova la îndeplinirea cinci
nalului în mai puțin de 5 ani, la 
realizarea programului trasat de 
Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. (Aplauze puternice).

vizitează sectoare de produejie ale Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploiești

Pe nouă luni ale acestui an, în 
întreaga țară, oamenii muncii au 
realizat o creștere a producției in
dustriale de 14.7 la sută, dînd peste 
plan o producție de peste 1 mi
liard de lei. La aceasta au adus 
o contribuție importantă și oa
menii muncii din Ploiești și din 
județul Prahova, care au înfăptuit 
planul pe primele 9 luni cu o de
pășire de peste 140 milioane lei. 
De aceea, țin să adresez cele mai 
calde felicitări tuturor oamenilor 
muncii din Ploiești,și din județul 
Prahova. (Aplauze puternice, pre
lungite, uralc).

Se înfăptuiesc, de asemenea, cu 
succes măsurile privind creșterea 
nivelului de trai, material și spiri
tual al întregului nostru popor. 
Cunoașteți măsurile luate în aceas
tă privință, sporurile de salarii din 
toamna acestui an. faptul că. în 
1974—1975, vom trece la a doua 
majorare a salariilor, în așa fel 
îneît la sfîrșitul cincinalului veni
turile reale ale oamenilor muncii 
să crească mai mult decît era pre
văzut. Și pe această cale se de
monstrează încă o dată că tot 
ceea ce facem. întreaga politică, 
esența societății noastre are în 
centru omul, bunăstarea și feri
cirea sa. Vom face totul pentru 
ca poporul nostru să ducă o viață 
tot mai îmbelșugată, tot mai feri
cită. tot mai civilizată ! (Aplauze, 
urale, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Fără îndoială că ne produce tu
turor satisfacție atunci cînd con
statăm realizarea programului de 
dezvoltare in ritm intens a în
tregii noastre societăți socialiste. 
Dar sintem comuniști și avem 
obligația să facem totul pentru a 
merge cil mai hotărit înainte' in 
toate domeniile ! Atunci cînd apar 
unele lipsuri, cînd se comit unele 
greșeli și se ivesc greutăți, avem 
obligația să acționăm cu fermitate 
pentru înlăturarea lor, pentru a 
asigura mersul înainte.

Am dezbătut pe larg în activul 
de partid atît succesele mari reali
zate de oamenii muncii din Plo
iești, cît și unele neajunsuri și, 
mai cu seamă, măsurile ce trebuie 
luate în vederea înfăptuirii în cît 
mai bune condiții a programului 
în toate domeniile de activitate, a 
îndeplinirii sarcinilor privind creș
terea producției, a productivității, 

reducerea cheltuielilor materiale, 
ridicarea calității producției, pre
cum și în direcția pregătirii ca
drelor, a ridicării nivelului politic- 
ideologic al tuturor oamenilor 
muncii, a sporirii participării ma
selor populare la conducerea tutu
ror secțoarelor de activitate. Nu
mai in strînsă unitate si prin 
participarea activă a maselor 
populare la rezolvarea tuturor pro
blemelor vom asigura mersul tot 
mai hotărit înainte^ realizarea în 
cît mai bune condiții a năzuințe
lor noastre de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, de bunăstare a întregului po
por. (Aplauze, urale. se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."). Nu mă 
voi mai referi, deci, acum la a- 
ceste probleme ; ele vă vor fi cu
noscute, vor fi publicate în presă. 
Sper că toți oamenii muncii din 
Ploiești vor înțelege că atît criti
ci le, cît și recomandările și măsu
rile stabilite sînt menite tocmai 
să facă să crească contribuția plo- 
ieștenilor și prahovenilor la acti
vitatea creatoare a întregului nos
tim popor, să asigure ca și Ploieș
ti ul să aducă o contribuție tot mai 
însemnată la înfăptuirea cincina
lului înainte de termen. (Aplauze, 
urale).

Cunosc bine organizația de 
partid din Prahova, cunosc bine 
oamenii muncii din județ și știu 
capacitatea lor creatoare, forța lor. 
De aceea sînt convins că ei vor 
obține succese tot mai importante 
în viitor, că lipsurile care s-au ma
nifestat. în cîteva locuri vor con
stitui un episod trecător și că orga
nizațiile de partid, comuniștii, oa
menii muncii din Prahova vor 
constitui o forță tot mai puternică 
în frontul unit al întregului popor 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului nostru 
comunist. (Aplauze, urale, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R,“).

Cu această convingere, dragi to
varăși, urez tuturor oamenilor 
muncii din Ploiești și din județul 
Prahova noi și noi succese, multă 
sănătate și multă fericire ! (A-
plauze prelungite, urale. Se scan
dează : „Ceaușescu și poporul, 
Ceaușescu — P.C.R.". Cei prezenți 
la adunare ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român,' 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. a; IV-a)
mai corect eforturile pentru asigura
rea necesarului de forțe de muncă, 
de dotare cu mașini și utilaje, facili- 
tind totodată o planificare mult mai 
reală a realizării produselor.

Dorim, de asemenea, să se urgen
teze de către Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale aplicarea în 
practică a indicației dumneavoastră 
dată anul trecut in timpul vizitei de 
lucru la întreprinderea de utilaj chi
mic Ploiești, privind asigurarea cu 
prioritate a fondurilor pentru aprovi
zionarea din import a materialelor 
necesare utilajelor chimice și. in ace
lași timp, să se asigure un stoc co

respunzător din astfel de materiale 
' pentru o perioadă mai îndelungată.

In continuare, vorbitorul, mențio- 
nind că anul acesta productivitatea 
muncii a sporit cu 11 la sută față 
de anul trecut, a arătat o serie de 
factori care împiedică creșterea mai 
rapidă a acestui indicator de bază al 
activității economice : gradul scăzut 
de utilizare a timpului de lucru, în
treruperi in funcționarea instalației 
de acid sulfuric de la Valea Călugă
rească, . generate de calitatea neco
respunzătoare a unor utilaje livrate 
de întreprinderea ..Vulcan" : livrarea 
cu intirziere a unor utilaje de către 
întreprinderea ..Grivița Roșie"-Bucu- 
rești.

Programul de măsuri stabilit in 
urma analizelor făcute in toate în
treprinderile din județ, acțiunile în
treprinse pe baza sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului in luna au
gust a.c., privind creșterea eficien
ței economice a activității Întreprin
derilor. generalizarea și aplicarea cu 
mai multă operativitate a inițiative
lor valoroase, ne permit să vă. asi
gurăm. tovarășe secretar general, că 
in unitățile economice din județul 
Prahova cheltuielile de producție 
vor fi diminuate intr-o dinamică 
mult mai accentuată decît pină în 
prezent.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R. a semnalat 
aooi o serie de deficiențe in înde
plinirea programului de investiții, 
datorate unor intirzieri in punerea 
în funcțiune a unor obieotive eco
nomice. Ne exprimăm încrederea 
că Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma- 
șini-Unelte și Electrotehnicii si Mi
nisterul Industriei Chimice vor de
termina unitățile din subordine, fur
nizoare de utilaie. să-si respecte o- 
bligațiile asumate prin contractele 
încheiate.

Referindu-se și la unele lipsuri în 
agricultura județului Prahova, vor
bitorul a spus că, pentru îmbunătă
țirea activității in acest sector, co
mitetul județean de partid va lua 
măsurile necesare, va elabora și 
reactualiza studii și programe de 
dezvoltare a zootehniei, a culturii 
cerealelor și plantelor tehnice, legu
micultorii. viticultorii, pomiculturii 
și de îmbunătățiri funciare.

Adoziune deplmâ fa]ă da indicațiile «ecretarului flenaral al partidului

Pe baza măsurilor stabilite de ple
narele Comitetului Central din no
iembrie 1972 și februarie-martie 
1973, a indicațiilor dumneavoastră, 
organul județean de partid a luat 
din timp măsuri de pregătire a con
dițiilor de realizare a planului pe 
anul viitor. în toate întreprinderile 
au fost adoptate programe de mă
suri atît in cadrul adunărilor gene
rale ale salariaților. cit și ale or
ganizațiilor de partid, care să asi
gure realizarea tuturor indicatorilor 
de plan.

în ultimii doi ani ai actualului 
cincinal, județului Prahova ii revin 
sarcini deosebit de importante pen
tru realizarea de noi soluții pentru 
valorificarea rezervelor, pentru creș
terea eficienței întregii noastre ac
tivități in spiritul sarcinilor ce re
zultă din scrisoarea adresată de 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
primilor secretari ai comitetelor ju
dețene de partid. Comitetul nostru 
județean va organiza înfăptuirea a- 
cestor sarcini de către toate organe
le și organizațiile de, partid.

Vă mulțumim, încă o dată, iu
bite tovarășe Ceaușescu. a spus in 
încheiere vorbitorul, pentru acest 
ajutor deosebit de operativ și efi
cient dat muncii noastre și vă în
credințăm că vom acționa cu toată 
fermitatea și perseverența pentru a 
îndeplini cu cinste sarcinile pe care 
ni le-ați trasat, toate indicațiile și 
recomandările date.

A luat apoi cuvîntul Nan Ștefan, 
maistru, secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii de utilaj chi
mic Ploiești.

Sintem conștienți — a spus el — 
de răspunderea ce o purtăm pentru 
sporirea calității produselor destinate 
dotării combinatelor chimice, celor
lalte unități economice, pentru buna 
funcționare a acestora.

în activitatea noastră s-au mani
festat și o serie de lipsuri serioase, 
care, cu ocazia vizitei dumneavoastră 
la „Afcomureș", au fost scoase in evi
dență. întregul nostru colectiv de 
muncă a dezbătut și continuă să 
dezbată cauzele care au generat exe
cutarea necorespunzătoare și’ livra
rea fără efectuarea probelor func
ționale a unor utilaje.

Lipsurile pe care le-ați constatat 
și pe care noi eram datori să le cu
noaștem și să le prevenim au con
stituit pentru noi obiectul unei largi 
dezbateri în plenara comitetului de 
partid cu activul, iar măsurile între
prinse ne dau garanția că asemenea 
abateri de la legislația economică nu 
se vor mai repeta.

Avînd in vedere lipsurile în orga
nizarea producției și a muncii, gra
dul redus de mecanizare a unor 
operații — a spus in continuare vor
bitorul — sintem pe deplin conștienți 
de necesitatea de a depune eforturi 
și mai mari decît pină acum.

încă o dată vă mulțumim, tovarășe 
secretar general, pentru grija perma
nentă ce ne-o purtați, pentru ajuto
rul ce ni-1 dați. Ne angajăm ferm 
ca pe poarta uzinei să nu iasă decît 

utilaje tehnologice de cel mai înalt 
nivel tehnic.

Luind cuvîntul. Maria Șerbănescu, 
secretar al comitetului de partid al 
fabricii „Dorobanțul" din Ploiești, a 
spus :

Pentru Întreg colectivul fabricii 
de stofe .,Dorobanțul", constituit in 
majoritate din femei, reprezintă o 
mîndrie deosebită să vă raportăm că 
ne-am angajat să îndeplinim sarci
nile care ne revin în actualul cinci
nal înainte de termen.

Analiza critică' și indicațiile dale 
de dumneavoastră cu privire la di
versificarea și creșterea calității pro
duselor industriei ușoare ne-au de
terminat a elabora un program con
cret de măsuriLmenit să ducă la 
ridicarea continuă a indicilor calita
tivi ai produselor noastre.

Socotim că trebuie să ne strădpim 
in continuare să valorificăm mai 
bine resursele de care dispunem, 
tradițiile bogate și mai ales hărnicia 
țesătoarelor noastre, pentru a îmbu
nătăți si mai mult calitatea produ- 

. selor.
Pe lingă problemele prezentului 

— a" spus vorbitoarea — comitetul 
nostru de partid se preocupă cu cea 
mai mare grijă si de viitorul între
prinderii noastre. In acest context, 
analizind modul cum pot fi folosite 
suprafețele existente In scopul creș
terii producției. întreprinderea a 
propus organului tutelar sporirea 
producției cu încă 300 tone fire piep
tănate si 2 milioane mp țesături 
tio lină, anual.

Vă asigurăm, iubite tovarășe se
cretar general, că intreeul nostru 
colectiv, in frunte cu comuniștii, 
mobilizați de înaltul dumneavoastră 
exemplu de dinamism, de gindirc 
creatoare, pasiune si dăruire in 
muncă pentru binele si fericirea po
porului/ a națiunii noastre socialiste, 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a traduce in fapte toate hotăririle 
partidului si statului. indicațiile 
prețioase și sarcinile ce vor rezulta 
din vizita ce aii întreprins-o azi la 
Ploiești, din această adunare.

în continuare a luat cuvîntul ing. 
Ion Petruta. director al Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Valea 
Călugărească, care a spus :

Am studiat cu multă atentie. to
varășe secretar general, concluziile 
desprinse din analiza de lucru efec
tuată la combinatul ..Azomures" si 
am reținut toate observațiile privind 
calitatea slabă a unor utilaie livrate 
acestei unități. Sintem pe deplin de 
acord cu măsurile luate, anreciin- 
du-le ca un mare ajutor si pentru 
colectivul nostru.

Am tras si noi Învățăminte, in 
sensul de a ne face datoria in așa 
fel. incit să întronăm in fiecare sec
tor un înalt spirit de responsabili
tate in muncă si să lichidăm grabnic 
Întreruperile. asigurind realizarea 
producției in cantitatea si calitatea 
cerute de economia națională. Am 
înțeles și acum ce consecințe nega
tive au neajunsurile, care mai per
sistă si în munca noastră, care une
ori produc greutăți altor unităti si 

sectoare. De aceea, ne angajăm si 
îndeplinim cu fermitate sarcinile pe 
care ni le-ati trasat, in asa fel incit 
pină la începutul lunii decembrie 
1973 să redresăm situația investiții
lor si să asigurăm funcționarea nor
mală a instalației de acid sulfuric, 
creind premisele realizării în anul 
viitor a planului la toți indicatorii. 

Luind cuvîntul. ing. Gheorghe 
Dinu, directorul uzinelor „1 Mal" 
din Ploiești, a spus că Întreprinde
rea pe care o conduce depune in 
prezent eforturi pentru intrarea în 
funcțiune înainte de termen a noilor 
capacități, pentru ca producția de 
utilai petrolier să acopere. începlnd 
cu anul 1974, toate nevoile interne 
si cererile de export.

Dorim, și vom face totul pentru a 
realiza în termenul planificat noile 
tipuri de instalații de forai cu per
formante tehnice si mai ridicate — 
in primul rind instalațiile pentru 
forajul de mare adîncime si forajul 
marin — făcind ca România să-și 
mențină locul pe care-1 ocupă as
tăzi in ierarhia statelor producă
toare de utilai petrolier, să-si con
solideze prestigiul de care se bucură 
pe toate continentele.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral. că si colectivul nostru a între
prins si va întreprinde noi acțiuni 
hotărîte in spiritul sarcinilor si 
indicațiilor dumneavoastră pentru 
crearea tuturor condițiilor de mon
taj si probe fiecărui utilaj în 
cadrul întreprinderii, pentru trans
portul si asigurarea asistentei tehiTi- 
ce. pentru creșterea spiritului de 
răspundere în proiectarea, execuția 
si controlul calității produselor.

In cursul vizitei de lucru de astăzi 
la întreprinderea noastră, dumnea
voastră. tovarășe secretar general, 
ne-ați făcut noi și valoroase reco
mandări, ne-ați dat indicații și în
drumări deosebit de prețioase pentru 
dezvoltarea pe mai departe a pro
ducției. a potențialului tehnic și teh
nologic al acesteia, renuntînd la fa
bricarea unor produse neeficiente 
economic.

Exprimind voința colectivului de 
muncă al întreprinderii „1 Mai" 
Ploiești, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom urma in mod neabătut indica
țiile și îndrumările date, că vom 
munci astfel incit vorbele noastre șă 
devină fapte, iar faptele Bă întreacă 
vorbele.

Intimpinat de cei prezepțl la a- 
ceastă întilnire de lucru cu puternice 
urale și ovații, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. e“- 
vintarea secretarului general al 
P.C.R. a fost subliniată în repetata 
rinduri cu aplauze prelungite.

După încheierea întilnirii de hieru 
cu activul de partid. în piața din 
fata sediului Comitetului Județean 
Prahova al P.C.R. a avut loc o adu
nare populară, la care au participat 
mii de oameni ai muncii, cetățeni fii 
municipiului Ploiești. Apariția' la 
balconul sediului comitetului Jude
țean de partid a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu-este salutată cu ovații și 
urale de participanta la adunare. Se 
scandează minute în șir „Ceaușescu— 
P.C.R.", „Ceaușescu șl poporul".

Deschizind adunarea. Ion Catrl- 
nescu, prim-secretar al Comitetului 
iudetean Prahova al P.C.R.. a expri
mat bucuria comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii din municipiul 
Ploiești de a-1 avea din nou in mij
locul lor pe conducătorul iubit al 
partidului și Statului nostru.

Intimpinat cu puternice aclamații 
cuvîntul tovarășul T 

NICOLAE CEAUSESCU.
Apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu 

coboară in fata sediului comitetului 
județean, unde o gardă militară Drc- 
zintă onorul. Secretarul general al 
P.C.R. străbate pe jos piața din cen
trul municipiului Ploiești. înconjurat 
cu dragoste de miile de oameni ai 
muncii prezenți aici, care îsi iau 
rămas bun. ii urează multă sănătate 
și fericire.

Cu aceste sentimente este condus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de cota— 
tenii Plolestlului. prezenți cu torte, 
in număr impresionant, pp arterele 
centrale ale orașului. manlfestindu-șl 
satisfacția st bucuria pentru vizita 
Pe care secretarul general al P.C.R. 
a făcut-o in acest vechi centru in
dustrial.
Reportojul vizitelor a fost reali
zat de :

Adrian IONESCU, Victor 
STAMATE, Sorin STRU- 
JAN, Nicolae VAMVU, 
Mircea IONESCU, Gh. 
BRATESCU, P. UILACAN, 
I. SOCAC1U, C. ZLAVOQ

Fotografii realizate de :
Anghel PASAT. Radu CRIS- 
TESCU, Ion DUMITRU, Con. 
•taniln CIOCAN
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Acum este necesar

INSAMINTĂRIIOR IN TOATE JUDEȚELE
® Pînă la 16 octombrie semănatul griului s-a realizat în proporție de: 90 la sută 

în întreprinderile agricole de stat, 93 la sută in cooperativele agricole

însămințările de toamnă se apropie de sfirșit Pînă la 16 octombrie, 
potrivit datelor centralizate la minister, a fost realizată o suprafață 
totală de peste 2 900 000 hectare, dintre care 2 259 000 ha cu griu. Multe 
județe au încheiat semănatul. Au mai rămas de insămințat suprafețe 
mai mari cu griu in cooperativele agricole din județele Arad. Bihor, 
Prahova. Bacău. Vaslui, Iași. Sălaj. Sibiu. Mures. Brașov. Ce măsuri 
și acțiuni se întreprind pentru încheierea grabnică a insămințârilor ? 
Iată ce ne relatează corespondenții noștri.

Sint posibilități pentru

intensificarea lucrărilor

SIBIU

Redistribuire operativă

a mijloacelor de lucru
Pînă la 16 octombrie, în coopera

tivele agricole din județul Sibiu aif* 
fost insămințate 85 la sută din su
prafețele destinate griului. în 28 de 
cooperative agricole, printre care 
cele din Agnita. Alțina. Hosman, 
Pâuca, Șeica Mare și altele, s-au 
încheiat lucrările. Măsurile luate, in 
ultimele zile, la nivelul organelor 
agricole județene, ca și în fiecare 
unitate in parte, constituie o garan
ție că însămințările de toamnă in 
județul Sibiu vor fi terminate pînă 
la sfirșitul acestei săptămini. Despre 
aceste măsuri, ing. Mihail Tiller, di
rectorul direcției agricole județene, 
ne-a spus :

„Este vorba mai întii de o largă 
concentrare de mijloace de trans
port, printre care numeroase auto
camioane din întreprinderi, pentru 
eliberarea in cel mult trei zile a 
terenurilor ocupate cu culturi pră
sitoare. Simultan, s-a trecut la re
distribuirea, pe baza unor grafice 
minuțios întocmite, a 180 tractoare, 
mai ales in unitățile consiliilor in
tercooperatiste Timava, Bazna, Dum
brăveni și Roșia. Alte 40 de tractoa
re vor fi transferate din diferite în
treprinderi agricole de stat care au 
încheiat însămințările in unități 
cooperatiste din apropierea 
urmind ca astfel de transferuri 
crească pină vineri la 100 de trac
toare. O altă măsură, care va 
duce și la o apreciabilă depășire a 
planului la aceste lucrări, o consti
tuie insămințarea in toate unitățile 
care au condiții — printre care 
Marpot, Chirpăr, Agnita, Aciliu și 
altele — a unor suprafețe suplimen
tare cu griu".

Ritmul în care se lucrează in a- 
ceste zile în majoritatea unităților 
agricole, cu grijă pentru respectarea 
regulilor agrotehnice, constituie o ga
ranție Că, ~ 
țările de 
peste tot.

in scurtă vreme, insămin- 
toamnă se vor încheia

Nlcolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii'

ARAD >

Cite 3 000 hectare pe zi

Măsurile organizatorice întreprinse 
în ultima săptămină de către orga
nele agricole județene și de condu
cerile unităților agricole pentru ur
gentarea insămințării griului s-au 
soldat cu rezultate bune. în interva
lul 12—15 octombrie au fost semănate 
ia județ peste 15 000 ha cu griu, 
numărul cooperativelor agricole și 
al întreprinderilor agricole de stat 
din județ care au încheiat această 
lucrare se ridică la peste 30. De 
altfel, pină in seara zilei de marți, 
16 octombrie, in județul Arad fusese 
însămințată 85 la sută din suprafața 
prevăzută a se cultiva cu griu, res
tanța cifrindu-se, practic, la 12 000 ha.

Din analiza făcută, în cursul zilei 
de luni, 15 octombrie, la direcția a- 
gricolă județeană s-a desprins insă 
și faptul că in unele unități din raza 
consiliilor intercooperatiste Vinga, 
Sinleana și Felnac, lucrările sint in- 
tirziate. Față de această situație, 
s-au întreprins noi acțiuni concrete 
care să impulsioneze ritmul la se
mănat. Astfel, Trustul S.M.A. a pro
cedat, in cursul zilei de marți, ia 
redistribuirea tractoarelor de la uni
tățile care au încheiat semănatul
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PROGRAMUL 1

Lec-1,00 Curs ă< limbă engleză. 1 
țla 61.

»» Curs de limbă germană. 1 
ția 63.

10,00 Telex. 
10,05 Cărți șl idei. Dezbatere i 

pra lucrării „Circulația 
orașul modern" de dr. 
Virgil loanid.

10.30 Telecinemateca (reluare).
12.30 Telejurnal.
16,00—17,00 Teleșcoală • Album : 

Monumente brincoveneștl 
(Televiziune școlară comple
tivă) a Chimie (anul UD- 
Industria ciorosodică (Tele
viziune școlară dirijată) • 
Electrotehnică (Activitatea 
tehnico-productivă) : Produ
cerea, transportul și distri
buția energiei electrice (Te
leviziune școlară dirijată).

17.30 Emisiune in limbă maghiară. 
1B.30 Telex.
18,35 Din țările socialiste.
18,45 Universitatea TV
19,20 1061 de seri : ,.Ciufuliri".
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1373 — an 
hotăritor.

30,00 Clntecul săptămlnil : 
ieri". Interpretează 
Geambașu.

>0,06 Seară pentru tineret, 
omul care construiește" — 
moment poetic.

>0Jl „Nu slntețl prea tinăr. tova
rășe primar ?“ — reportaj.

>0.n Cintăm tinerețea. Ansamblu) 
artistic al U.T.C.

2LH „50 de generații" — reportaj.

Lec-

asu- 
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„Nicfi-
Petre

„Sint

griului către acelea unde lucrările 
sint intirziate. Bunăoară, de la coo
perativa agricolă Șeitin, 10 tractoare 
au fost repartizate la cooperativa 
agricolă Felnac. De asemenea, către 
cooperativa agricolă Vinga. unde 
mai rămăseseră de semănat 600 
ha. au fost. dirijate 10 tractoare 
cu discuri și 5 semănători, care se 
vor alătura celorlalte tractoare și 
mașini agricole dirijate de la coo
perativele agricole Mailat și Mă- 
năștur. „Cu sprijinul pe care l-am 
primit — spunea Dumitru Puie, se
cretarul comitetului comunal 
partid Vinga — avem condiții să 
încheiem pină sîmbătă semănatul 
griului".

Au fost luate și alte măsuri care 
să permită realizarea unei viteze 
zilnice de 3 000 ha la semănat. In 
acest scop, s-a organizat lucrul la 
pregătitul terenului și la semănat in 
schimburi prelungite, și chiar in două 
schimburi, așa cum am intilnit, 
bunăoară. Ia cooperativele agricole 
„Steagul roșu" și „Avintul" din Pe- 
cica.

de

Constantin S1M1ON
corespondentul „Scinteii'

CARAȘ- 
SEVERIN

mai e timp

pentru „zile de răgaz"
Marți seara. în cooperativele agri

cole din județul Caraș-Severin s-a 
încheiat insămințarea griului pe cele 
24 100 hectare. Spre deostebire de 
anii trecuți, mecanizatorii, coopera
torii, specialiștii au aplicat cu multă 
consecvență măsurile tehnice care să 
permită obținerea unei recolte bune 
de griu în anul viitor. Din situația 
centralizată la direcția agricolă a ju
dețului rezultă că în întreprinderile 
agricole de stat mai sint de însă- 
mințat încă 3 000 de hectare cu griu 
din 8 500 cit este prevăzut in plan. 
Și in timp ce cooperativele agricole 
raportau încheierea semănatului, 
conducerile Întreprinderilor agricole 
de stat mai cereau direcției agricole 
județene, la această dată înain
tată. un „răgaz" de citeva zile. 
Iată de ce am ținut să aflăm ce mă
suri preconizează direcția județeană a 
agriculturii in vederea încheierii 
grabnice a insămințârilor și în între
prinderile agricole de stat. ..Am dis
pus — ne spune tov. ing. Petru Vișes- 
cu, directorul direcției județene agri
cole — ca de miercuri stațiunile de 
mecanizare să pună la dispoziția în
treprinderilor agricole de stat utila
jele rămase disponibile prin înche
ierea însămințârii griului și a celor
lalte culturi in sectorul cooperatist. 
Pe de altă parte, au fost inițiate 
măsuri și pentru grăbirea ritmului 
de recoltare a porumbului unde, de 
asemenea, in sectorul întreprinderi
lor agricole de stat s-a ajuns abia 
la 55 la sută din suprafața culti
vată. Sperăm ca prin eliberarea te
renului să se asigure condiții mai 
bune pentru grăbirea insămințării 
griului".

Firește, cooperatorilor li se cuvin 
felicitări pentru organizarea bună a 
muncii, pentru interesul sporit mani
festat față de recolta de griu a a- 
nului viitor. Dar, în același timp, 
e nevoie de acțiuni energice pentru 
ca pe ansamblul județului suprafața 
planificată a fi însămințată să pri
mească sămința cit mai curind.

Pentru județul Sălaj, epoca optimă 
de insămintare a cerealelor de toam
nă a fost depășit^. Cu toate acestea, 
planul la semănatul griului nu a fost 
realizat decit în proporție de 70 la 
sută. Este adevărat că seceta din a- 
ceastă toamnă a împiedicat desfășu
rarea' normală a lucrărilor. Dar 
timpul pierdut este pierdut, pentru 
că acum au început ploile, care stîn- 
jenesc și mai mult lucrările. Cu toa
te acestea, cooperatorii și mecaniza
torii sălăjeni iși inzecesc eforturile 
pentru a încheia însămințările. Rai
dul întreprins in citeva cooperative 
ale județului a dovedit că rămîne- 
rile în urmă pot fi recuperate in
tr-un timp relativ scurt. Și anume, 
acolo unde există preocupare pentru 
o mai bună organizare a muncii, 
pentru o folosire intensă a mij-, 
loacelor mecanice. La Heredean, de 
pildă, repartizarea în fiecare seară 
a forțelor mecanice pentru ziua ur
mătoare. așa după cum ne . relata 
loan Terheș, șeful secției de meca
nizare, face ca tractoarele din do
tarea secției să fie utilizate in între
gime. Și in alte cooperative, cum 
sint cele din cadrul consiliilor inter
cooperatiste Agrij. Zimbor, Jibou, 
datorită organizării lucrului in două 
schimburi sau in schimburi prelun
gite. însămințările sint pe termi
nate.

„Pentru a se încheia cit mai re
pede însămințările. ne spunea ing. 
Valeriu Mican. directorul direcției a- 
gricole județene, comandamentul ju
dețean pentru agricultură. întrunit 
recent,’ a indicat să se folosească la 
maximum mijloacele mecanice. Pe 
lingă organizarea a două schimburi 
pe tractor sau prelungirea timpului 
de lucru pină se înnoptează, s-au luat 
măsuri de dirijare a tractoarelor in 
exclusivitate pentru această lucrare. 
Am solicitat, și există promisiuni 
certe, ca județul nostru să primeas
că. in ajutor, aproape 500 tractoare 
din județele limitrofe. Totodată, am 
luat, măsuri în vederea întrajutoră
rii prin dirijarea zilnică a mijloa
celor mecanice spre cooperativele ră
mase in urmă la insămînțări".

Vasile RUSU 
corespondentul „Scinteii'

CONSTANȚA

Terenul pregătit

iși așteaptă

grabnic sămința

Nlcolae CĂTANĂ 
corespondentul „Scinteii'

In județul Constanța, datorită 
lului lipsit de umiditate, a fost ne
cesar să se acorde o atenție mai 
mare lucrărilor de pregătire a pa
tului germinativ și semănat. Așa se 
explică de ce. un timp, ritmul lu
crărilor a fost mai încet. La începu
tul lunii octombrie erau însămința
te numai o mică parte din suprafe
țele destinate griului. Datorită mă
surilor organizatorice și tehnice lua
te.-viteza de lucru a sporit conside
rabil, 
urmă 
rată.

La 
Albă, 
floarea-soarelui s-a renunțat la a- 
rătură in favoarea a 4 discuiri, care 
au afinat terenul pe adincimea de 
12 cm, în condiții de calitate supe
rioară. La aceste măsuri tehnice s-au 
adăugat și cele organizatorice, care 
au dus la realizarea vitezelor de .lu
cru sporite. Asigurarea schimburilor 
prelungite, aprovizionarea încă din 
primele ore ale dimineții cu sămin-

reușindu-se ca răminerea in 
la insămînțări să fie recupe-

cooperativa agricolă Poarta 
pe circa 100 de hectare după

21,20 Muzică ușoară cu Angela 
Iurcenco, Mircea Florian și 
Dorina Maxim.

21,26 Virstele cristalului — docu
mentar TV.

21,35 Atenție, sens interzis ! —
moment de brigadă artistică.

21,40 Telecineclub.
21,54 Balul bobocilor — reportaj.
22,00 Din nou cu Ansamblul ar

tistic al U.T.C.
22,15 24 de ore.

cinema

PROGRAMUL 2

17.30 Telex.
17,35 Telecinemateca pentru tine

ret : „Zidul inalt" — produc
ție a studiourilor cehoslova
ce. Regia : Karel Kachina. în 
distribuție : Radka Dulikova, 
Vlt Olmer.

18,50 Desene animate.
19,05 Pe sub poala Măgurii — 

program de clntece și jocuri 
populare.

19,20 1001 de seri : „Ciufuliri".
19.30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a RadiotelevlzluniL Di
rijor: Emanuel Elenescu. So
list : Dan Grigore. în pro
gram : Uvertura la opera 
„Mireasa vindutâ" de Sme
tana ; Concertul in do minor 
pentru plan șl orchestră de 
Rahmaninov ; Simfonia fan
tastică de Hector Berlioz. 
Prezintă Grigore Constan- 
tinescu. In pauză : Bucu- 
reștiul necunoscut — „Stră
zile Cetății" (II).

22,00 Știința românească azi : ,.E- 
lectronica In ritmurile cinci
nalului".

• Despre o anume fericire : PA
TRIA — 9: 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15. EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Y—17 acționează : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tu și eu : VICTORIA 
11,15: 13,30; 16: 18,15: 20,30.
• Cei șase urși și clovnul Ciu- 
bulka : CENTRAL —, 9,15; 11,30; 
13,45: 16: 18,15; 20,30.
• Paradisul : SCALA — 9: 11.15;
13,30; 16; 18,30; 21. BUCUREȘTI — 
9; 11.15; 13.30: 16,30: 18.45: 21,
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
• Dragostea începe vineri : LU- 
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — 4 748) ;
20.15 (seria de bilete — 4 749), 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45, CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14: 16.15: 18,30: 20,45.
• Departe de Tipperary : DACIA
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Stare de asediu : MELODIA —
8.30; li: 13.30; 16; 13,30: 20.45,
MODERN —.8,30; 11; 13.30; 16;
18,30: 21.
• Cu cărțile pe față : BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30, 
GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15: 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Pisica junglei : DOINA — 11,15; 
13,15: 15,45; 18; 20.
• Tarzan, omul-malmuță ; Fiul 
lui Tarzan — 10 ; 13,30; 17, Liga

ta necesară unei zile de lucru la ca
pătul solelor, existența suprafețelor 
arate și pregătite pentru semănat 
din timp au asigurat un ritm bun 
de lucru.

La 16 octombrie, in cooperativele 
agricole din județul Constanta mai 
erau de insămințat peste 10 000 hec
tare cu griu. La direcția agricolă se 
afirmă că aceasta nu constituie o 
problemă, deoarece există teren pre
gătit pentru întreaga suprafață. Dar 
in condițiile acestei toamne, „soco
telile" griului nu pot fi considerate 
încheiate odată cu semănatul. Lip
sa apei din sol impune ca ea să fie 
asigurată prin irigații. Pq> inginerul 
Vasile Marinescu, de la cooperati
va agricolă Palazu-Mare. il găsim pe 
cimo. între aripile de ploaie. Sece
ta impune executarea irigărilor de 
aprovizionare cu norme care ating 
și depășesc 1 000 de metri cubi de apă 
la hectar. Anul trecut griul a răsă
rit frumos, uniform, dar acum vîn- 
tul împiedică irigarea și repartizarea 
apei uniform în sol, existind peri
colul răsăririi , jn smocuri". „Am luat 
măsuri pentru micșorarea distanței 
dintre aripi și dintre aspersoare, 
pentru a uda corect. Acolo unde este 
necesar revenim cu udări suplimen
tare numai in porțiunile nerăsărite 
$i cu un tăvălug, dacă se impune" 
— ne spune ing. Vasile Marinescu. 
Se impune deci o atenție deosebită 
și asupra modului de răsărire a 
griului, intervenția operativă dacă 
situația concretă o cere. Fapt este 
că in cooperativele agricole din ju
dețul Constanta s-au irigat 28 000 ha 
din cele însămințate cu griu. Pe a- 
ceste terenuri, obținerea unor recolte 
mari este un lucru cert.

Una din cerințele funda
mentale ale invățămintului 
superior este și aceea de a 
pregăti specialiști capabili 
să se adapteze ritmului de 
dezvoltare a științei și teh
nicii contemporane, care să 
facă față problemelor com
plexe ridicate de procesul 
de producție imediat după 
absolvire. Pornind dc la a- 
ceastă sarcină de primă 
importanță, ne-am propus 
la Institutul politehnic din 
Iași ca pregătirea viito
rilor ingineri constructori, 
in specialitatea „Conduce
rea construcțiilor", să se de- 
sâvirșcască intr-un ateiier- 
școală de proiectare, gindit 
ca model al unui organism 
specializat, integrat, de in- 
vățămint — cercetare — 
producție.

Acest atelier a luat fiin
ță in cadrul catedrei de or
ganizare și conducere din 
institutul nostru, cu ajuto
rul organizațiilor locale de 
proiectare și execuție, or
ganizații care — prin legi
ferarea dublei subordonări 
a invățămintului, dar mai 
ale's dintr-o adincă- convin
gere — se simt direct răs
punzătoare de eficiența 
procesului instructiv-educa- 
tiv, de ancorarea sa in pro
blemele caracteristice ac
tualei etape de dezvoltare 
a economiei naționale.

în cadrul acestei unități 
specializate, studenții exe
cută studii și cercetări pe 
modele și machete, după 
teoria simulării, pentru re
zolvarea unor teme și pro
bleme organizatorice și de 
conducere ale institutului 
de proiectare, ale trusluri- 
lor de construcții industria
le locale și de instalații, 
întreprinderilor de con
strucții de căi ferate, dru
muri. poduri și străzi din 
Iași ; elaborează documen
tații tehnico-economice 
pentru organizarea șantie
relor și determinarea cos
tului investițiilor ; proiecte 
pentru metode și tehnolo
gii de execuție ; calcule de 
eficiență economică 
construcții ; programări și 
optimizări de procese 
producție, în cadrul indica
torilor aprobați, la lucrări 
în curs de execuție sau din 
plariul organizațiilor ’: 
construcții din orașul Iași 
și din alte localități.

Elaborind studii, lucrări 
de cercetare și proiecte 
pentru organizarea și con
ducerea șantierelor de 
construcții de locuințe din 
cartierul Alexandru cel 
Bun din Iași, zona indus
trială Tuțora, modernizarea 
căilor ferate și a drumuri-

in
dc

de

lor de pe raza direcției re
gionale de căi ferate, res
pectiv, de drumuri și poduri 
din Iași și de pe alte șan
tiere, studenții știu de la 
bun început că temele pe 
care le rezolvă nu mai au 
un caracter școlăresc, ci 
sint de reală utilitate prac
tică. ceea ce le stimulează 
interesul și pasiunea pen
tru găsirea unor soluții care 
să poată fi aplicate pe șan
tierele interesate chiar de 
către studenții autori, in

de execuție pentru organi
zarea șantierelor și, in fi
nal, organizarea și conduce
rea execuției construcțiilor 
pe șantiere la termenele ue 
dare în folosință.

Parcurgînd acest drum, 
studentul ia contact cu 
realitățile producției, se 
menține continuu in actua
litate, punindu-se la curent 
cu legislația ce reglemen
tează executarea construc
țiilor, iși completează edu
cația prin muncă. Efec-

O inițiativă ieșeană izvorită din dorința

instituțiile școlare și unitățile economice

timpul practicii de produc
ție.

Urmărind îndrumarea 
realizării investițiilor, pro
cesul de învățămint se des
fășoară, pe bază de grafice, 
la planșetă, in atelier, pe 
șantiere, la bazele de pro
ducție ale constructorilor, 
in bibliotecile întreprinde
rilor sau ale institutului, la 
centrul de calcul terito
rial. în aceste loouri de 
muncă, ei întocmesc studii 
de dezvoltare în perspecti
vă, pentru fundamentarea 
oportunității construcțiilor, 
ce vor fi cuprinse in pla
nurile de lungă durată ; 
studii 1-’.—1— ___-2.ui77
pentru justificarea necesi
tății și a eficienței econo
mice a investițiilor, nece
sare înscrierii lucrărilor in 
planurile anuale de inves
tiții ; documentații tehnico- 
economice — devize — pen
tru stabilirea costului lu
crărilor și decontarea pro
ducției realizate ; proiecte

tehnico-economice

tuind o muncă concretă, u- 
tilâ lui și șantierelor de 
construcții, tinărul de as
tăzi, specialistul de mii ne,* 
învață să stimeze munca, 
să prețuiască rodul mun
cii sale și al semenilor lui.

Pornind de la ideea că 
institutul de proiectare și 
organizațiile de construcții 
din Iași, centrul teritorial 
de calcul sint dotate cu 
mașini și utilaje modeme, 
ce se Înnoiesc în pas cu pro
cesul tehnicii mondiale, au 
spații de producție și labo
ratoare dotate cu aparatură! 
modernă, biblioteci cu lite
ratură de specialitate, pre
gătirea de specialitate a 
studenților se face folosind 
toată această bază în co
mun.

Pentru buna funcționare 
a acestui atelier-școală au 
fost antrenați în procesul 
didactic specialiști din pro
ducție, de pe șantiere sau 
din institutul de proiectare 
ca profesori-asociați. pen
tru predarea unor cursuri și

conducerea de lubrări sau 
proiecte. Eț au posibilitatea 
astfel să Împărtășească din 
experiența proprie, să pre
zinte studenților ultimele 
progrese înregistrate in 
tehnologia execuției lucră
rilor de construcții și mo
dalitățile concrete de intro
ducere a acestei tehnologii 
pe șantier.

Experiența de pină acum 
ne-a demonstrat că studen
ții anilor IV șl V, cu tot 
entuziasmul tineresc și do
rința de a lucra, fiind lip
siți de practica necesară, 
au nevoie de o îndrumare a- 
tentă și o muncă deosebită 
din partea cadrelor didacti
ce și a celor din producție, 
de un sistem informațional 
care să îngăduie o docu
mentare operativă, o dotare 
completă și la indemină. un 
loc de muncă permanent la 
planșetă, in atelier, în în
treprindere, sau pe șantier. 
Toate acestea, pentru a le 
crea condiții de folosire op
timă a timpului. de studiu, 
pentru a suplini lipsa îor 
de experiență in elaborarea 
studiilor și proiectelor.

Pregătind în acest mod 
pe viitorii specialiști, avem 
convingerea că perioada de 
stagiatură a inginerului 
constructor din primul an 
de producție va putea fi 
comprimată la maximum, 
deoarece funcțiile stagiatu- 
rii se îndeplinesc, de a- 
ceastă dată, în școală, cu a- 
jutorul atelierului de pro
iectare și al altor forme de 
integrare a Invățămintului 
cu cercetarea și producția. 
Astfel, pregătirea ingineru
lui constructor devine a- 
vantajoasă atit pentru or
ganizațiile de construcții/’) 
care vor putea încredința, 
sarcini de producție ingine
rilor chiar din prima zi de. 
lucru, cit și pentru absol
venți, care, fiind scutiți de 
stagiatură, vor primi o sa
larizare mai măre decît pînă 
acum, chiar din primul an 
de producție.

în ansamblul ei, inițiat!- • 
va ieșeană demonstrează 
marile resurse pe linia 
unei fructuoase colaborări 
Intre instituțiile școlare și 
unitățile economice, în ve
derea organizării unor ate- 
liere-școală puternice, bine 
dotate, care să ofere un 
sprijin de înaltă competen
ță

Ștefan DORGOȘAN

L. Cara- 
Trei frați

Prof. dr. lnq. 
C. MIHA1LESCU 
director ol Institutului 
de proiectare lași

Mătușa

Preșul —

viitorilor specialiști.

teatre

9;

VIITORUL — 15.30;

Hanul lui Manuc“... la Bistrița

respectarea, 
a ultimelor

nu 
in' 

lu

pii nge 
unde fiă-i

T. OANCEA 
corespondentul 
„Scinteii"

magazine 
oferind 

măr- 
intr-o

asigurarea 
de fapt, a- 
constructo- 
între 1—15 
orașul va

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii"

Emlllan ROUĂ 
corespondentul 
„Scinteii"

a iubi : DRUMUL 
18: 20.15.

FLOREASCA — 
ARTA — 15,30; 13;

„ROMANIA-FILM" prezintă

Doi pe un balansoar
în locul dughenelor, 

al ulițelor desfundate 
și al caselor 'insalubre 
din trecut, tecucenii 
au ridicat in anii noș
tri un oraș frumos, 
modern. Numai in a- 
cest an au fost puse la 
dispoziția cetățenilor 
360 de apartamente. 
Tecuciul și-a moder
nizat și mărit rețeaua 
comercială, 
specializate 
cumpărătorilor 
furi apreciate, __  .
gamă tot mai variată. 
Anul 1973 mai în
seamnă pentru muni
cipiul Tecuci și anul 
intrării in folosință a 
unei fabrici de piine, 
cu o capacitate de 15 
tone în 24 de ore, a 
unei fabrici de lapte, 
a unui nou magazin 
alimentar cu autoser
vire.

Iși mai amintește ci
neva cum arăta Tecu
ciul acum' 30 de ani ?

Cind se vor încheia lucrările pentru 
termoficarea Slatinei ?

Producție a studiourilor americane. Scenariul: Isabel 
Lennart, după piesa lui William Gibson. Regia : Robert 
Wise. Imaginea: Ted McCord. Muzica : Andr6 Previn. 
Cu : Robert Mitchum, Shirley MacLaine, Edmon Ryan 

Elizabeth Fresser, Eddie Firestone, Billy Gray

gentlemenilor — 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Singur : UNIREA — 16: 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : 
TIMPURI NOI — io—19 in con
tinuare.
• Copernic : COTROCENI — 16:
19.
• Valter apără Sarajevo : PRO
GRESUL — 15.30; 10.
• Bărbații : LIRA — 16; 18; 20.
• Fantoma lui Barbă Neagră : 
MOȘILOR — 15,30; 18: 20,15, 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• O afacere pe cinste : GRIVITA 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
AURORzX — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18 ; 20,15.
• Parașutiștii : FERENTARI — 
15,15: 17,45: 20,15.
• Cu toate acestea : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Love story ;
18; 20,15.
• Dreptul de 
SĂRII — 15,30;
• Șapte zile : 
15,30; 18; 20,15, 
20,15.
• Jandarmul la plimbare : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Perechile : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,15.
• Neamul Șolmăreștllor : COS
MOS — 15,30; 19.
• Urmărire la Amsterdam : GIU- 
LEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
• Conspirația : FLACARA — 
15,30: 17,45; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : MIORIȚA — 9;. 11,15;
13,30; 15.45: 18: 20,15. TOMIS — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• Afecțiune : VITAN — 16; 18;
20.
• Legenda negrului Charley : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.

• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic. Dirijor : Emanuel 
Blenescu. Solist : Dan Grigore — 
20.
• Opera Română : Rigoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă : 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
20.-
• Teatrul Național „I. 
giale“ (sala Comedia) : 
gemeni venețienl — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giuleștl (in sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caraglale") : Răzbunarea sufleuru- 
lui — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut - 15. (sala din str. 
Academiei) : Tigrișorul Petre —

• Teatrul evreiesc de 
Herșele Dubrovner — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,c. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Trăsnitul 
meu drag — 19,30, (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Jos pălă
ria • — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Circul „București" : Al treilea 
gong la... circ — 19,30.

In hotărîrea Confe
rinței organizației ju
dețene de partid Olt 
era prevăzut ca în 
cartierele „Progresul" 
I și II lucrările de ter
moficare să fie înche
iate pină la 15 mai 
a.c., iar in celelalte 
două mari cartiere ale 
Slatinei — „Crișăn" I 
și II — la 15 septem
brie a.c.

Termenele au trecut, 
iar locatarii cartierelor 
„Progresul" I și II 
așteaptă în zadar 
avantajele termofică
rii. După 8 luni 
de activitate, inves
tiția prezintă o res
tanță la lucrările 
de construcții-montaj 
de peste 3 milioane 

Cea mai mare 
te a lucrărilor 
execută șantierul 

Craiova al Trustu
lui energo-constrdcții 
București. Contracta
ră avea, la data vizi
tării șantierului, la lo
tul din Slatina doar 4 
dulgheri. 6 izolatori, 10 
sudori, 4 vopsitori și 
circa 30 muncitori ne
calificați — forțe in
suficiente pentru a 
recupera restanța.

vremea cuve- 
biroul comite- 

județean de

partid și comitetul 
executiv al consiliului 
popular județean au a- 
nalizat stadiul investi
țiilor. Cu această oca
zie s-au stabilit noi 
termene pentru înche
ierea termoficării : 15 
octombrie pentru „Pro
gresul" I și II și 30 
noiembrie pentru „Cri- 
șan" I și II.

Dar ce vor face lo
cuitorii Slatinei dacă 
va fi nevoie (și va fi!) 
de căldură în aparta
mente, înainte de ul
timul termen stabi
lit ? „Noi am fost 
prevăzători, ne spune 
tovarășul Nicolae Dub- 
covețchi, vicepreșe
dinte al comitetului 
executiv al Consiliului 
popular al orașului 
Slatina. Nu am des
ființat înainte de vre
me centralele termice 
existente in oraș. Dim
potrivă, am reparat 
multe cazane, multe 
centrale termice, chel
tuind pentru acestea 
peste 300 000 lei".

— Acești bani 
puteau fi folosiți 
altă direcție dacă __ 
crările de termoficare 
s-ar fi desfășurat con
form graficelor de 
execuție ?

— Evident că da. Nu

ne putem 
nu aveam 
folosim.

Pentru 
în sfirșit, _ 
termene stabilite este 
necesară o răspundere 
mai mare a construc
torului față de aceste ' 
lucrări și trebuie a- 
sigurată aproviziona
rea cu .operativitate a 
ultimelor vane și con-*- 
duete, sarcină ce cade 
în seama întreprinde
rii de gospodărire a 
orașului.

P.S. 
că in 
ritmul 
crescut, 
cartierele _________
I și II nici cel 
de-al doilea termen nu 
s-a respectat. Din par
tea Consiliului popular 
orășenesc Slatina, care 
a analizat recent din 
nou stadiul lucrărilor, 
primim 
(care este, 
sigurarea 
rului) că 
noiembrie 
beneficia de avantaje
le termoficării.

Este adevărat 
ultimele zile 
de lucru a 

dar pentru 
..Progresul" 

nici

Complexul arhitec
tonic „Sugălete" din 
orașul Bistrița, for
mat dintr-un grupaj 
de clădiri cu un etaj, 
construite în secolul 
XVI — care au 
găzduit primul centru 
comercial al orașului 
in Evul mediu — a 
fost complet renovat in 
exterior. în continua-

rea acțiunii de punere 
in valoare a acestui 
monument istoric au 
ineeptit recent și re
novările interioare, 
păstrindu-se specificul 
de centru comercial. 
Drept urmare, aici a 1 
fost inaugurată de 
curind cofetăria „Li
liacul", care cuprinde 

' încăperi . dotate cu

mobilier rustic în stil 
Ev mediu. în perspec
tiva apropiată, com
plexul „Sugălete" ur
mează să devină „Ha
nul lui Manuc" al o- 
rașului Bistrița.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Un ©are ti sune ca cel su
gerat — mărturisesc de la bun
început —n-a avut loc. Cei cîțiva se- 
crctari de organizații de bază de la 
Întreprinderea de pielărie fi in căiță - 
minte „Dîmbovița", cu rare am stat 
de vorbă pe îndelete zilele trecute, 
au preferat unei discuții cu caracter 
general și abstract limbajul concret 
al realității. Un limbaj frust, care 
conținea in subtextul său, ca pe un 
f Ion subteran, adevărul fundamen
tal cuprins in replica imaginata de 
reporter.

...Există, In secția creați^, un mun
citor virstnic pe nume Ion Dumi
trescu, La drept vorbind, oamenii 
nu-l prea știu după numele de fa
milie. Se povestește șl azi — ca un 
fapt înscris in cronica întreprinderii 
— că „nea Ion" a venit în 1949 în 
fabrică, dar nu singur, ci însoțit de 
mașina de cusut din atelierul lui de 
mic meșteșugar. Cu această mașină 
a pus bazele secției de încălțăminte 
de lux „Romarta". Mașina nu mai 
există — a fost de multă vreme în
locuită cu utilajele modeme, da 

productivitate, ce au îmbogă
țit an de an zestrea tehnică a fa
bricii — dar gestul comunistului Ion 
Dumitrescu a rămas pecetluit în cu
gete ca un simbol. Un simbol ce 
este evocat întotdeauna dnd vine 
vorba de lupta nu o dată acerbă care 
s-a dus — și se mai duce incă — 
in sinul colectivului împotriva men
talității înguste, egoiste, pentru 
triumful spiritului colectivist, pen
tru primatul interesului general.

Zilele trecute a avut loc in fabrică 
o Ceremonie emoționantă : 45 de ti
neri care au terminat ucenicia la lo
cal de muncă — și cărora, imediat, 
li s-a încredințat ..in deplină custo
die" o nouă bandă de producție — au 
primit atestatele de 
chipurile j........ ........
tatea lor fete — treceau prin fața 
comisiei. 
zenți. iși ____  __ .
chipau intrarea lor in rindurile cla
sei muncitoare, apoi, dintr-o pornire 
juvenilă, se îndreptau șpre un om 
cu părul ușor cărunt, care stătea

calificare. Cu
îmbujorate — in majori-
dădeau mina cu cei pre- 

primeau hirtlile ce întru-

Nicolae Mihalache. pre
ședintele comisiei de ju
decată din cadrul între
prinderii „Elcctroaparataj". 
studia citeva dosare. Ală
turi de eL doi dintre con
ducătorii locurilor de mun
că ale unora dintre vino
vat i : maiștrii Valeriu Nă- 
prădeanu si Vasile Colt.

însemnările de De co- 
perti : indisciplină, lovire, 
injurii...

— In aparentă. fapte 
dintre cele mai diverse : 
in realitate, una si aceeași 
problemă 
morală, ne spune 
Mihalache. In acest 
faptele si replicile 
aiunsi în 
sint semnificative...

lntr-una am zile, in drum 
spre unul din ateliere, Gh. 
A., controlor C.T.C. la 
strungărie, s-a intilnit 
cu 1. T-, muncitoare la
o altă secție. S-au salu
tat — firesc, 
doi oameni 
luarea lor 
ai aceleiași 
se cunosc de • o bună bu
cată de vreme. O clipă 
s-au oprit chiar fată în 
fată. Apoi — cum era și 
de așteptat I — si-au.„ 
continuat drumul : Gh. A. 
la atelierul său : I.T. la 
mașina sa. Numai că I.T. 
a făcut tot drumul — din 
curte si pină la locul său 
de muncă — Însoțită : in 
spatele său. ca o umbră — 
Ilinca S., salariata la o 
altă secție.

Scena care a urmat ? 
J.T. a fost „atenționată" 
cu o palmă — expresia 
este proprietate I.S. 
întrebată : „Poți 
spui si mie de ce 
despărțit cind m- 
zut ?"

— La început nici 
ne-a venit să credem, ne 
spune Valeriu Năprădea- 
nu : I.S. este una dintre 
cele mai bune salariate. 
Profesional ! Faptele erau 
insă fapte...

Și așa, de la uimire și 
indignare, s-a trecut la
ce rce tare.

Cu ani in urmă, între 
Gh. A. și L S. s-a înfiripat 
o idilă. Sentimente tandre, 
optimiste șl. după opinia 
unora, reciproce. Numai că 
— din ușurință, din egoism, 
greu de precizat — in locul 
unei căsnicii, cam ar -fi 
fost firesc, a luat naștere 

concubinaj. Și atunci.

integritatea
Nicolae 

sens, 
celor 

fata comisiei

simplu, ca 
care, in ca
de salar ia ți 
Întreprinderi.

tăcut lntr-un colț, și-1 îmbrățișau. 
45 de «ărut&ri pe obrajii aceia supți, 
severi, pe care timpul și-a pus pe
cetea lui Ireversibilă. Era — ați ghi
cit — „nea Ion*' al nostru, omul caro 
a pregătit, de-a lungul unei vieți de 
muncă, fără să-și cruțe nervii și să
nătatea, fără să se teamă că-șl dez
văluie „tainele meseriei*', zeci de

Deși Ion Dumitrescu e destul de 
Înaintat In virată, n-a stat o clipă la 
îndoială clnd 1 s-a cerut să se de
plaseze pentru un timp la Huși ca să 
pregătească un grup de IM de mun
citori pentru noua fabrică de încăl
țăminte ce urmează să se inaugu
reze aici. A stat la Huși două luni, 
a locuit în barăcile constructorilor

cate, „racolajul" se practică nu nu
mai pe tărimul fotbalului), dar pen
tru oameni de genul lui Ion Du
mitrescu interesul general, preocu
pările colectivului reprezintă ceva de 
la sine ințeles, au intrai In singe, nu 
poi gîndl, nu pot acționa In nici o 
împrejurare dccît in virtutea și prin 
prisma lor...

Poți trăi 
mai multe vieți?

4
• GESTUL SIMBOLIC AL COMUNISTULUI ION DUMITRESCU • ÎN TREI SĂPTĂMINI, 
ÎNVINGĂTOR DINTR-UN ÎNVINS • MEREU APROAPE DE OAMENI, IN MOMENTELE DE

CISIVE ALE EXISTENȚEI LOR

generații de meseriași. Dar nu mese
riași oarecare, ci autentici „artiști 
ai pantofăriei", cum li se spune cu 
neascuns orgoliu în întreprindere. 
(Printre foștii lui elevi se numără și 
actualul șef al secției, inginerul Mi
hai Ion, căruia, cindva, ii spunea 
simplu „Mihăiță", dar pe care, de la 
întoarcerea din facultate, refuză să-1 
numească altminteri decit „tovarășe 
inginer", ca un semn al respectului 
și prețuirii, nu atit pentru titlu și 
diplomă, cît pentru efortul investit 
spre a urca treptele cunoașterii șl 
competenței).

șl n-a plecat de acolo pînă n-a avut 
conștiința împăcată că șl-a făcut in
tegral datoria Cu alte cuvinte, și de 
data aceasta Ion Dumitrescu a trăit, 
la propriu, viața tuturor celor cu 
care a muncit cot la cot.

— Să nu credeți — îmi spunea 
tovarășul Toma Vasile, secretarul 
organizației de bază din secția crea
ție — că pe Ion Dumitrescu nu l-au 
ispitit, de-a lungul anilor, felurite 
tentații. In citeva rinduri a fost che
mat să lucreze prin alte locuri, unde 
i se ofereau cîștiguri mai bune și 
tot felul de alte avantaje (din pă-

Ni s-a povestit despre cazul unul 
muncitor, D. I., din secția „Romarta", 
care — in momentul cind s-a intro
dus aici semlmecanizarea — a dat 
bir cu fuglțil : a plecat la o coope
rativă. într-adevăr, noile mașini ce 
fuseseră introduse în secție presu
puneau o perioadă de adaptare, ris
cul ca, într-un anume răstimp, ciș- 
tigul să nu ffe tocmai la nivelul 
lunilor precedente : majoritatea
muncitorilor însă înțeleseseră • pri
matul necesității, numai cîțiva — 
printre care și D. I. — au văzut în in
troducerea noului sistem, a noii teh-

nologli o amenințare la adresa Inte
reselor lor individuale.

Trei săptămini — doar a Ut a re
zistat D. I. departe de întreprinde
rea, de colectivul de care îșl legase 
plnă în acele clipe Întreaga viață, 
toate preocupările. Au fost săptăml- 
nile unei experiențe hotărltoare, 
unei confruntări cu tot ceea ce re
prezenta universul de idealuri și 
simțăminte pe care și-1 incorporase, 
de fapt, in întregul său mod de a 
privi viața. In fiecare zi, in timpul 
pauzelor da la cooperativă, în loc să 
se ducă acasă să se odihnească, ve
nea la fabrică și dădea ocol atelie
rului In care lucrase. Se tot uita la 
noile mașini, apoi intra în discuție 
cu oamenii, le punea tot felul de în
trebări, unele in aparență naive. Im
portant e că, In asemenea momente 
decisive peritru soarta unui om, co
muniști ca Ghcorghe Gheța, secre
tarul organizației de bază, Nicolao 
Barta, unul dintre oamenii cu cea 
mai Înaltă calificare din secție, șl 
alții ca el nu l-au respins pe D. I., 
nu l-au privit ca pe un „element 
străin" de colectiv, ci au stat de 
vorbă pe îndelete, cu răbdare și în
țelegere, dindu-șl seama de frămîn- 
tarea lui. La capătul celor trei săp- 
tămînl, D. I. s-a întors în fabrică, 
dar nu ca un învins, ci ca un învin
gător al propriilor sale slăbiciuni, 
al propriilor sale înclinații indivi
dualiste.

— Principalul e 
nieze tovarășul _____
membru în oomitetul de partid al 
întreprinderii — ca, în clipe de dum- 
pănă sau în momentele cele mai* 
obișnuite, oamenii să înțeleagă ade
vărul fundamental al societății noas
tre, șl anume că binele nostru Indi
vidual depinde în întregime de bi
nele obștii, că, la noi, nimeni nu 
poate înfăptui nimic durabil pentru 
sine și ai iul dacă nu-și subordo
nează toate forțele obiectivelor și 
intereselor colectivității.

— ținea, să subli- 
Teodor Melnic,

Alături de cei care 
au nevoie de tine

După șapte ani de 
căsnicie, soția a ajuns 
la concluzia că așa 
nu se mai poate — ei 
duc o viață stearsă, 
plicticoasă, intr-un o- 
rășel oarecare, dă bă- 
trinețea peste ei și 
incă n-au „ieșit în 
lume'*, nu s-au impus 
in nici un fel. au o si
tuație materială accep
tabilă, au cițiva prie
teni, soțul a primit și 
o decorație, dar. la 
urma-urmei, ce folos ? 
— tot în provincie tră
iesc, tot nebăgațl în 
seamă.,. „Ieșirea în 
lume'* ar fi însemnat 
aranjarea în Capitală. 
Nu-i nici o rușine 
te lupți pentru 
alții cum

ceea ce se înjghebase în 
ani și ani de sjmțire du
ioasă, de visări... s-a pră
bușit. într-un singur an ! 
Iar ceea ce se consumă 
acum, in curtea întreprin
derii, era... un post-scrip- 
tum absurd, trist. împotriva 
oricăror norme — legale 
sau morale. Ilinca S. a cre
zut că I. T. căuta să-1 la... 
locul ( ? !).

Una dintre cauzele gene-

era de fapt : un contur bi
zar — portretul unei necu
noscute.

Ignorarea intereselor ce
lorlalți, trecerea in prim- 
plan a intereselor persona
le — egoismul este o altă 
sursă generatoare de incăl- 

. cări ale eticii și echității so
cialiste, ale normelor noas
tre morale. Cu puțin timp 
în urmă, la intrarea in 
schimb, salariatul Gabriel

IINe am intilnit
nu pentru

pentru a le preveni"
- afirmă prin întreaga ei activitate 
o comisie de judecată dintr-o mare 

uzină bucureșteană -
ratoare de abateri, de fap
te antisociale este credința 
— falsă — că pot exista 
două morale diferite, ca 
două cărți de vizită diferi
te ; că într-una pot fi în
scrise calitățile „oficiale" — 
bun salariat, bun tovarăș 
etc. — iar în cealaltă, con
comitent, calitățile „neofi
ciale" — „certat" cu mora
la de familie, interesat in 
relațiile personale etc. Or, 
viața demonstrează, cu per
severența faptelor, contra
riul ! Minată de gelozie, 
orbită, pentru o clipă, de 
durerea anilor plerduți in 
zadar, I. S. și-a dat friu 
liber pornirilor. Ceea ce se 
vedea și ceea ce nu se ve
dea din portretul ei s-au 
spart, deopotrivă. Și, unin- 
du-se pentru întiia dată in 
văzul tuturor, a dat ceea ce

____  la 
mașinile la care 

____ —,__ : un 
furtun. Lucru fără de care 
nu putea să se apuce de 
treabă.

„Du-te la magazie", l-ar 
fi îndemnat meșterul. (De 
altfel, in paranteză fie spus, 
nici nu știm de ce ar mai 
fi fost nevoie de un ase
menea îndemn : păstrarea 
în bună stare a mașinilor, 
sculelor, buna lor funcțio
nare constituie una dintre 
sarcinile de căpetenie ale 
tuturor celor ce muncesc — 
strungar sau șofer, inginer 
sau tehnician ș.a.m.d.). Nu
mai câ eL.. s-a mulțumit 
să facă o descindere la
tinul dintre tovarășii săi 
din secție — A. C. Și, 
zor-nevoie, s-a apucat să 
dezmembreze utilajul aces
tuia 1

Dacă egoismul ar veni 
singur, dacă n-ar face par
te dintr-un anume profil 
moral, dintr-o anume men
talitate — Învechită ! —
despre lume și despre via
ță, totul s-ar fi putut ter
mina aici — la opoziția și 
admonestarea lui G.M. de 
către A.C., cel a cărui ma
șină era pe cale de a fi 
dezmembrată ! Sau. cel 
mult, la „discuția" imediat 
următoare ! Dar egoismul 
nu este numai un rău „in 
■ine", el reprezintă un a- 
nume comportament, cu 
„valori" și „norme" pro
prii. Iar sfidarea celorlalți, 
„dreptul" celui mai tare — 
slnt, îndeobște, „punctele 
sale cardinale".

Pentru că n-a acceptat 
să 1 se dezmembreze uti
lajul — a se citi „să hră
nească tendințele egoiste 
ale lui Gabriel Marcu" — 
A.C. a fost lovit, obligat să 
se apere cu aceleași „argu
mente" — pumnii. Pentru 
citeva minute, locul de 
muncă a fost transformat 
în ring de box.

Răsfoim și noi cele cîte
va dosare ale comisiei de 
judecată, stăm de vorbfr cu 
vinovății. Ca lntr-un mo
zaic din care mai înainte 
cineva a scos și a ascuns 
cîteva piese, replicile pri-

Marcu constata că de 
una din ”
lucra lipsește _ceva :

mite vin să acopere locu- 
riie goale :

— E adevărat, am greșit
— ne spune Ilinca S. ; 
dar noi ne-am certat, noi 
ne-am împăcat. Nu știu de. 
ce mal este nevoie să se 
amestece și ceilalți ?!...

Dacă se poate afirma că 
pe baza unei singure ver
tebre pietrificate natura- 
liștii pot recompune profi
lul unei Vietăți de mulț. 
dispărute, credem că,'*l?e' 
baza replicii s„Nu' știu de - 
ce mai este nevoie să ' 
amestece șl ceilalți ?!'*, se 
poate reconstitui, pină la 
detalii, un anume profil 
moral. Portretul fiindu-ne 
cunoscut, nu-1 mai repro
ducem. Subliniem numai 
eroarea pe care — cu sau 
fără știință — o 'face au
toarea replicii de mal sus : 
societatea nu este o noțiu
ne fără consistență mate
rială ; inlrind în relație cu 
oricare dintre ceilalți mem
bri din societate, intrăm in 
relații directe cu societa
tea ; societatea sîntem noi! 
De aici, dreptul celorlalți 
de a interveni, obligația tu
turor — simpli cetățeni sau 
reprezentanți al unor or
gane de stat sau obștești
— nu numai de a respecta 
legea, ci și de a impune 
respectarea ei. Dacă victi
ma — din cele mai diferi
te motive ! — nu mai stă
ruie la un . moment dat in 
sancționarea legală a vino
vatului. aceasta nu înseam
nă că opinia publică, or
ganele de staț nu pot 
cere, in numele întregii so
cietăți, sancționarea lui — 
fie și morală !

Gabriel Marcu are, la 
rindul său, o altă opinie.

— Desigur, l-am lovit ; de 
ce nu se ține insă - “ 
de felul meu 2_ _ 
de comportarea anterioa
ră buna ?... La Șantie
rele navale Oltenița, unde 
am lucrat mai 
te, in cinci ani n 
avut nici o abatere..

Va să zică, asta era Ga
briel Marcu umblă cu ba
lanța : vreme de cinci ani 
a fost — după spusele 
sale ! — băiat bun : anul 
acesta a greșit, 
fiu sancționat ?

Stranie optică 
nu este nici pe 
balanță in care, _ __
faptele bune și faptele rele 
pot fi puse pe talgere și 
cintărite : iar profilul mo
ral al unui om nu este 
nicidecum egal cu ceea ce 
răniine în urma ciudatei 
operații aritmetice propu
se de G.M. și de alții ase
menea lui. Desigur, condui
ta anterioară săvirșirii unei 
greșeli contează în aprecie
rea faptelor, dar...

— Ce cazuri mal aveți 
„pe rol" — il întreb pe Ni
colae Mihalache.

— Nici unul. Cererile de 
chemare în judecată sint, 
in ultimul timp, destul de 
puține. Evident, nu chiar 
atit de puține pe cit am 
dori — adică deloc 1

— Atunci, azi pentru ce 
v-ați intilnit ?!

— Cum „pentru ce" ? 
Spiritul de disciplină, res
pectarea normelor noastre 
morale, legalitatea trebuie 
păstrate și întărite printr-o 
activitate continuă, de zi 
cu zi, prin conlucrarea tu
turor factorilor de răspun
dere.

Iar dreptul de a judeca 
pe alții presupune și obli
gația de a-i ajuta să nu 
greșească. Cind nu avem 
cauze „pe rol" nu în
seamnă că rolul nostru — 
in 9ensul cel mal profund 
social — a Încetat : preve
nim eventualele cauze I

să 
asta, 

se luptă, 
cum Izbutesc ? Altfel 
judeci, altfel ți se par 
toate cînd trăiești în
tr-un mare oraș! Nu-i 
vorba de trotuare (că 
doar nu bați trotua
rele), ci de nenumăra
tele posibilități pe care 
Ie are un bucureș- 
tean de a se impune 
— chiar și în meseria 
pe care o practică — 
de a atrage mai ușor 
atenția.

După luni si luni de 
discuții, ca între oa
meni rezonabili, pre
ocupați de rezolvarea 
unei situații, au ajuns 
la ceartă, apoi la ame
nințări cu divorțul : 
„Dacă nu ești de 
cord, eu plec !“. Și 
tunel, Dumitru S„ 
giner la o fabrică 
mobilă, a promis 

încerca să obți-

nă transferai șl — 
după vreo cinci luni de 
zbucium (memorii, au
diențe, Intervenții, u- 
mUlnțe. două inter
nări in spital, nervii, 
nervii...) — l-a obținut. 
El, care se bucurase 
de prestigiu in fabri
ca de mobilă, a ple
cat de acolo com
promis, ca unul ce nu 
mal cunoaște limite 
cînd îșl pune în gind 
să rezolve o chestiune 
personală. La două 
luni după ce s-a aran
jat inginer-funcționar 
a Intrat în ancheta : 
pe cine a mituit ? dt 
a dat ? A trebuit să 
răspundă.

In București s-au 
instalat în casa unei 
rude a soției. După o 
săptămînă a izbucnit 
scandalul și s-au po
menit în stradă. „Lasă 
că mă ocup eu de lo
cuință !" — l-a asigu
rat soția. $1 după 
vreo două zile a găsit 
o cămăruță de sub- 

.sol, cu ciment pe jos. 
E bună și asta, pen
tru început Inginerul 
Dumitru S. a trebuit 
să se interneze în spi
tal : neplăcerile de tot 
felul, ancheta, oonse- 
cințele ei îl zdrun
cinaseră cu adevărat 
nervii. După o vre
me, din cămăruța de 
subsol au ajuns la 
mansardă. „Tfebuîe să 
ne construim un
partament !** — l-a zis 
soția ; și el a fost de 
acord. Acum, devenit 
un funcționar oom pro-

prea 
era 

*. De
mis șî bolnav, cu | 
puține speranțe, 
de acord cu toate, 
la birou venea acasă, 
obosit, nemulțumit, 
privea orașul 2 1
mansardă, soția ii ce
rea să lasă in oraș ; 
dar ce să caute in o- 
raș ? I Se ducea ea,
se-ntorcea. „Așa nu 

. se mai poate I", Tre
buia găsită o soluție ; 
doar n-o să-și omoare 
viața la periferie, ne- 
băgațl In seamă...

Iar el se gîndea că 
avuseseră rostul’ lor, șl 
mulțumirile, ei spe
ranțele ; fuseseră oa
meni respectați, în ju
rul lor se adunau prie
teni veseli ; nici o zi 
nu le trecuse în za
dar. Dacă s-ar întoar
ce ? Ar fi o dovadă 
că incă mai are pu
tere și curaj să ia, în
tr-un fel, totul de la 
capăt șl să-1 priveas
că pe oameni în ochi. 
Așa se face că după 
trei ani de peripeții 
dureroase a revenit la 
matcă — să-sl ' redo- 
blndească încrederea 
în sine, sănătatea, 
prestîgluL A revenit 
singur, dar nu însin
gurat, iar dacă cineva 
l-ar pllnge JL r. ’ 
reușit să se aranjeze 
în Capitală, 
ne că, după 
te el, nu te poți aran
ja decît între oamenii 
unde ți-al găsit odată 
rostul șl alături 
cei care simți că 
nevoie de tine.

Nicolae TIC

de la

bună ?... La Șantie-

a-

i-ar spu- 
cum sita-

I Morala 
departe o 
la nevoie,

seama
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• INIȚIALE. Ne pare rău că M.P. din Arad 
iși semnează scrisoarea cu inițiale. Preferam ca 
pilduitoarele sale rinduri să aibă o identitate 
certă, iar noi am fi știut, dacă ne-ar fi cerut-o, 
să păstrăm discreție asupra numelui Oricum, 
opiniile sale sint bine venite șl n-avem motive 
să ne Îndoim de seriozitatea lor. Acest M.P. — 
Mihai Petreanu, Marin Pandelescu ori MHtiade 
Pavel — a reflectat două luni la cursivul lui 
Nicolae Țic „Demnitatea nu se cumpără" și 
comentează cazul tatălui care s-a dezinteresat 
de copil, dintr-un unghi de dezbatere mai pu
țin obișnuit, M.P. iși spune părerea de pe po
zițiile de... tată care plătește, el însuși, pensie 
de întreținere. Dar nu împușcă din adăpostul 
anonimatului cu sugestii care să-i scuze pe cei 
ce-și abandonează copiii. Dimpotrivă. El scrie : 
„șl eu am divorțat, însă am dat și dau încă 
pentru fiică mal mult decit a hotărît tribuna
lul, incă înainte de a se pronunța sentința de 
(Jivorț“- Cuprins de indignare față de cel care, 
fără să fie constrins prin justiție, a așteptat 
majoratul copilului ca sâ-șl arate duioșia pa
ternă, cititorul bănățean se adresează persona
jului din articol : „Onorabile funcționar și mal 
puțin onorabile tată, al făcut un calcul, știi cam 
cit datorezi fiicei ?“ — șl, ca să nu lase întrebarea 
fără răspuns, pe baza datelor din materialul pu
blicat, Ilustrul necunoacut se constituie el in 
instanță sul-generis și aplică legea. Adică li cal
culează la centimă debitul funcționarului ono
rabil și mai puțin onorabilului părinte: 81 000 de 
lei. Nu suma are Insă importanță, ci legea mo
rală In fața Încălcării căreia, un om aflat pe 
aceleași poziții juridice cu cel criticat, dar pe cu 
totul alte poziții etice, nu rămîne Indiferent, re
flectează o lună, două șl nu se Iasă pînă nu la

Tltus ANDREI

Troleibuzul 87 era 
aproape gol. Șl totuși, 
femela aceea a prefe
rat să urce prin față. 
Ducea de mînă un co
pil. Vîrșta acestuia ? 
Zece, unsprezece ani. 
Semn distinctiv ? .Un 
bandaj 
cap. ---------
ceafă, o picătură de 
sînge, izbucnită prin 
fașă. Copilul s-a așe
zat pe bancă, dar fe
mela, deși erau locuri 
destule, a rămas în 
picioare.

Prin ușa din spate 
a urcat, corect, un om. 
De mină șl el cu un 
coplL Tot de vreo 
zece, unsprezece ani. 
Fără bandaj la cap 
însă. Ușor speriat, pa
lid. S-au așezat pe 
bancă, alături. Copilul 
cu chipul palid privea 
fix spre bandajul ce
luilalt.

— N-ai să uiți ce 
trebuie să vorbești ?

— Nu, tată, rosti 
mecanic copilul.

— Să nu te sperii, 
să nu-țl fie frică. Ești 
cu mine...

— Nu, tată. (Tremu
rai din glasul copilu
lui era mal mult de
cit evident).

— Zici așa...
Femeia care urcase 

prin față a privit pes
te chipurile celor doi. 
O privire în care a-

proape nu citeai ni
mic ; doar o urmă de 
consternare reținută, 
surdă. Bărbatul nu se 
fistici. Simți Insă tre
sărirea copilului de 
lîngâ dînsul.

— Zici, așa, cum 
te-am învățat : eram 
!n legitimă apărare șl 
atunfci am azvîrlit cu 
piatra.., De frică. Eu 
n-aș fl făcut-o dacă 
el...

— Mai avem mult ?
— Întrebă sfios copi
lul palid.

— Măi băiete, 
m-asculțl ori ba ?

— Ascult, tată, 
cult..

Troleibuzul opri — 
o altă stație. Coborlră 
cîțiva, mai urcară 
cițiva oameni $i porni 
iarăși în drumul lui.

—• S-a repezit la 
tine ca un bezmetic. 
Tu, de frică, ai ridi
cat piatra șiL. Ai În
țeles ?

— Am înțeles, tată. 
— Tot?
— Aproape.
— Ce -n-ai înțeles ?

— întrebă tatăl. cald 
șl calm. Lucru ce În
curaja pe băiatul cu 
chipul palid :
- Păi aîa, tată- 

cum îi zice ?... <
— Ei?
— Cu... 

Oe-i aia ?

— Legitimă apărare ?
— Da, da 1 — sări 

bucuros copilul. N-am 
înțeles asta...

— Păi vine așa î s-a 
repezit la tine, tu, câ 
să te aperi, ai pus 
mîna pe piatră șl...

— Singele, uite, se 
vede la ceafă...

— Poftim ? — tresări 
consternat tatăl.

— Oricine poate ve
dea că am 
dnd era cu spatele... 
Că mint...

— Mă, tu să spui 
drept, așa cum te-am 
învățat eu ! Al înțe
les ? Tonul era aspru 
violent. O brutalitate 
care nu putea fi stă
vilită ușor. Femeia de 
lingă copilul bandajat 
privi fix către bărba
tul de pe bancă. A- 
cesta n-avea ochi să 
vadă cîte priviri îl 
ținteau. La stația „Pa
jura", femeda coborî 
urmată de copilul el. 
Cobori selrbltă. fără 
nici un cuvlnt. In tro
leibuzul care porni 
mai departe un alt co
pil, cu chipul palid, 
învăța, de Ia Însuși ta
tăl său, prima literă 
din alfabetul min
ciunii...

atitudine. Sîntem convinși că nu propria repu
tație a menajat-o M.P. cind a evitat sâ-șl dea 
numele întreg.

• FAMILIE. Atras de dezbaterile pe tema 
familiei și rolului ei în societatea noastră eate 
și cititorul Gheorghe Huhulea din comuna Tă- 
tărani, județul Vaslui, care ne scrie în numele 
întregii sale familii : „încercăm și noi săxne 
spunem părerea în lumina vieții noastre trăite 
cit șl a proiectului de Norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. 
Actualei soții i-a decedat soțul cind ea avea 
29 de ani și a rămas cu o fetiță în vlrstă de 
4 ani. Mie mi-a decedat soția (prima) cind 
aveam 31 de ani și am rămas cu doi copii. 
Ne-am cunoscut și ne-ajp căsătorit căutînd să 
îmbinăm două amarnice suferințe in una sin
gură, să ne unim eforturile pentru a învinge 
greutățile (mai ales de ordin psihologic), dar 
uneori si de ordin material, să-i facem fericiți 
pe cel trei copil, care nu numai că nu erau cu 
nimic vinovați, dar care simțeau aceeași nece
sitate de consolare (uneori mai mult decit noi). 
Ne-am întrebat dacă, după recăsătorire, trebuie 
sau nu să mai avem copii. Apariția celei de-a 
treia categorii de copii nu îngreunează familia, 
ci o consolidează. Recent am discutat In sat cu 
un octogenar, care ne povestea că au fost cinci
sprezece la părinți : trei de pe mamă, patru 
de pe tată șl opt împreună. Și-și amintea că 
au trăit toți șl au depășit cu mult vîreta de 
50 de ani. Nu acte normative și nici criterii 
de reputație socială i-au determinat pe acești 
oameni să-și fructifice trecerea lor pe aceste 
meleaguri prin urmași, ci un simț aparte al dăi
nuirii peste vremuri și un mare echilibru in
terior.

• ATITUDINE. Printre semnatarii scrisorilor 
care iau atitudine împotriva profitorilor, a celor 
care căuta să obțină de la societate mult mal 
mult decit 11 oferă este fi pensionarul Ieșean 
Nicolae Falcă, fost șef de serviciu C.F.I. Se 
propune completarea măsurilor de impunere a 
celor ce doblndesc venituri Ilicite cu sancțiuni 
penale. Răspunsul ar fl că legislația noastră 
încriminează cele mai periculoase căi de obți
nere a unor venituri pe căi speculative, parazi
tare sau în pofida drepturilor celorlalți. Se des
prinde însă din scrisoarea cititorului ieșean și 
o altă concluzie : măsurile incomplete nu dau 
satisfacție. într-adevăr, una din componentele 
intransigenței partinice este și eradicarea fap
telor negative fără echlvocuri, fără Jumătăți de 
măsură. Orice pledoarie pentru acest fel de a- 
tltudine este binevenită, deci și scrisoarea citată.

• O SECUNDA I O. V. — : Nm|I
trimis o fotografi» forfecat* In doc*. din care 
ați eliminat o Jumitate. E un «Imbol al Inten
țiilor dv. actuale ? M. Dobrucu-București : 11 
sfătuim pe prietenul despre care ne scrieți a* 
mal alb* puțin* răbdare. Titu Țircomnlcu — 
comuna Corbu, Olt: Abia din ultima scrisoare, 
la care ați atașat fila 17 bis. am înțeles că mi
siva precedent», cea de « de pagini, ar urma 
să figureze ca' memoriu pentru un recurs ex
traordinar. Introducerea acestei căi de atac e 
bine să fie cerută direct Procuraturii generale. 
Mlrcea Smeu — București : Sperăm s( mai con- 
tribulțl cu opinii la dezbaterile pe tema de eti
că. Nleolae Ionescu — București t Ca tristă e 
această replică ; bunicul II Întreabă pe eel doi 
nepoți părăsiți de p*rlntl dac* vor a* le dese
nele ceva, iar al răspund i .Deemut-n* 4 
mămlc* l“. „Și mie un tătic A
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Lung e drumul
finalizării industriale...

— Convorbire cu profesorul emerit inginer Alexandru DOMȘA, 
directorul Centrului de cercetări pentru metalurgia pulberilor din Institutul 

politehnic Cluj —

— Dv.. tovarășe profesor, ați 
inițiat, in anul 1948. primele 
cercetări din tara noastră in 
domeniul metalurgiei pulberilor 
la Institutul politehnic din 
Ciul. Rezultatele obținute de 
colectivul centrului pe carc-l 
conduceți s-au concretizat in 
remarcabile lucrări științifice, 
în zeci de invenții brevetate, 
majoritatea acestora aplicate in 
producția industrială. In ce ar 
consta un tablou sintetic al 
principalelor realizări înregis
trare de școala clujeană a me
talurgiei pulberilor, precum și 
importanța acestora pentru c- 
conomia națională ?

— Pentru elaborarea pulberilor 
metalice am realizat un Drocedeu 
original. brevetat ca invenție, de re
ducere cu gaz metan neconvertit a 
oxizilor de fier rezultați din pro
cesele de laminare. Aplicarea la 
scară industrială a roadelor acestor 
cercetări s-a concretizat in înființa
rea unei fabrici in cadrul ..Industriei 
sirmii" din Cimpia Turzii. Aceasta 
asigură formarea bazei de materii 
prime feroase românești, inlocuitoa- 
rea de pulberi din imDort. utilizate 
la fabricarea de produse sinterizate. 
in special piese din pulberi metali
ce destinate construcției de mașini, 
realizate la ..Triumf-Sinteronr* din 
Cluj. In afara acestui domeniu, fa
brica de la ..Industria sirmii“ mai 
realizează sortimente pentru produ
cerea electrozilor de sudură de mare 
randament, sudarea sub strat de 
flux, decuscutarea semințelor tri- 
foliene i.a. Cercetările privind fa
bricarea contactelor electrice sinteri
zate. in vederea echipării diverselor 
aparate electrice, s-au materializat 
într-o secție productivă creată la 
, Electroaparataj“-Bucure?tî. adu
când însemnate economii de valută, 
care se cifrează la circa 25 milioane 
de lei pe an. Punerea in funcțiune 
a secției de fabricare a bisulfurii de 
molibden, de la întreprinderea mi
nieră ..Bihor", reprezintă, de aseme
nea. o aplicare a rezultatelor cerce
tării referitoare la valorificarea su
perioară a concentratelor indigene 
de molibdenit. ne baza unui procedeu 
propriu, brevetat ca invenție. Prin 
aceasta, importul de bisulfură de 
molibden si uleiuri aditive a fost 
complet eliminat, economiile reali
zate la rodajul motoarelor din între
prinderile de reparații-auto cifrin- 
du-se la aproximativ 100 milioane 
de lei anual. Crearea statiei-pilot 
de la Întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase din ZIatna. pentru 
obținerea pulberilor de aluminiu, 
destinate industriei materialelor de 
construcții, utilizate la fabricarea be- 
toanelor celulare autoclavizate. in in
dustria materialelor pentru acoperire 
de protecție s.a. este consecința valo
rificării industriale a rezultatelor 
cercetărilor referitoare la elaborarea 
unor pulberi fine de aluminiu și a 
celor privind noi metode de pulveri
zare a metalelor din fază lichidă. Ar 
mai fi de subliniat faptul că. pentru 
pulverizarea metalelor din fază li
chidă. s-a conceput o instalație ori
ginală. brevetată, cu randament mai 
mare decit cele existente pină în 
prezent pe plan mondial si cu o si
guranță sporită in funcționare. In 
afară de aplicațiile amintite au fost 
elaborate pentru industria construc

toare de mașini numeroase alte teh
nologii de fabricare a pieselor sin
terizate. cu proprietăți speciale, re
zistente la temperaturi și presiuni 
înalte. Fapt este că. in prezent, efi
cient* economică anuală a cercetări
lor noastre finalizate in industrie se 
ridică la peste 150 milioane de lei.

— Aplicațiile la scară indus
trială a tehnologiilor respective 
se situează la nivelul cerințelor 
actuale ale economiei naționa
le ? Nu s-ar fi putut obține 
oare mai mult, nu s-ar fi putut 
valorifica pe un plan mai larg, 
in producția industrială. solu
țiile oferite de cercetare ?

— Fără îndoială, s-ar fi putut face 
mai mult. Există însă anumite ca
rențe grave în această privință. Vi
teza transpunerii industriale a rezul
tatelor cercetărilor este foarte lentă. 
Aceasta din cauză că beneficiarii

cetare în domeniul metalurgiei pul
berilor. Din păcate, intre timp pro
iectul a fost modificat, incit de la 
construcția unei clădiri cu mai mul
te niveluri, inglobind laboratoarele 
necesare, înzestrate cu aparatură și 
utilaje modeme, s-a ajuns la hotări- 
rea de a se construi... o simplă hală, 
fără nici o dotare tehnică și tehnolo
gică. Evident, activitatea noastră ar 
trebui să fie mai rodnică, ritmul de 
transpunere a cercetărilor din faza de 
laborator la cea de pilot si indus
trială ar trebui să fie mult mai ac
celerat. Dar. deocamdată. acestea 
rămin simple deziderate neîmpli
nite. ceea ce nu poate fi în favoa
rea economiei naționale.

— Cum s-ar putea îmbunătăți 
documentarea si specializarea 
cercetătorilor, absolut necesare 
accelerării finalizării practice a 
soluțiilor tehnico-științifice ?

— In țări avansate există mari in
stitute de cercetări pentru metalur
gia pulberilor, in cadrul cărora lu
crează sute de cercetători și tehni
cieni, dispunind de laboratoare bine 
înzestrate. Din păcate, in cazul nos

DIN NOU DESPRE
METALURGIA PULBERILOR

cercetărilor noastre întîmpină difi
cultăți in exequtarea utilajelor și 
construcțiilor necesare. Există nu
meroase cazuri in care beneficiarii 
cercetărilor noastre au obținut fon
durile de investiții pentru aplicarea 
Ia scară industrială, dar lucrările nu 
sint demarate din pricina necontrac- 
tării in timp util a acestora. In a- 
ceastă fază se pierde. în general, un 
1imp foarte prețios, care poate.varia 
între 6 luni și cîțiva ani. Intr-o ast
fel de situație se găsesc în prezent. 
Intre altele. întreprinderea „Napo- 
chim“. cu secția de pigmenți pen
tru vopsele, si uzinele ..Industria 
sirmii“. cu statia pentru tratamen
tul termochimic al pulberilor de 
fier. La aceasta se mai adaugă lipsa 
unor colective de specialist! în ca
drul întreprinderilor beneficiare, 
care să preia operativ rezultatele 
cercetării și să se ocupe de faza de 
dezvoltare industrială a acestora. 
Nu putem să știm din vreme de ce 
anume are nevoie industria, iar cind 
întreprinderile înaintează o anumită 
cerere, de obicei, o formulează prea 
tirziu. întreprinderile fac comenzi 
pentru astfel de produse speciale ca 
și cum unitățile de cercetare ar fi 
niște ..magazii** pline cu tot ce are 
nevoie industria modernă.

— Ce ați întreprins pentru 
înlăturarea unor asemenea ne
ajunsuri ? Cunoaștem că secre
tarul general al partidului nos
tru a remarcat cercetările In a- 
cest domeniu.

— Intr-adevăr, activitatea noas
tră a fost apreciată pozitiv de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru făcute Ia Cluj, la 
deschiderea anului școlar universi
tar 1972—1973. Au fost date indicații 
concrete privind dezvoltare bazei 
materiale a centrului nostru. Aceste 
indicații se refereau la construcția 
unei clădiri, cu mai multe niveluri, 
care să cuprindă laboratoarele de 
cercetare și o hală de micronroduc- 
ție. Realizarea acestui obieotiv ar fi 
de un real folos economiei naționale, 
creindu-se condiții adecvate de cer

tru, cu prilejul diferitelor reduceri 
de personal tehnico-administrativ, 
s-a diminuat și numărul cercetăto
rilor. Am fost nevoiți să renunțăm 
la mai mulți cercetători și tehnicieni 
specializați in metalurgia pulberilor. 
In aceste condiții, am fost determi
nați să refuzăm o serie de teme de 
cercetare solicitate de diferite uzi
ne și ministere, de mare imporian- 

r ti pentru economia națională, din 
cauza lipsei de cercetători, a apa
raturii și a spațiului de cercetare. 
Rezultatele cercetărilor noastre sint 
apreciate elogios peste hotare, de 
unde ni s-au cerut documentații și 
chiar ni s-au făcut oferte de indus
trializare. Astfel. in domeniul 
pulverizării metalelor am primit 
solicitări din S.U.A.. India și Iugo
slavia. Nu numai că, datorită bazei 
materiale neadecvate, nu putem răs
punde acestor solicitări, dar adesea 
ne aflăm in situația de a nu putea 
participa nici la congresele interna
ționale, în programele cărora sint în
scrise lucrările noastre. Intr-o situa
ție dificilă ne găsim și atunci cind 
dorim să trimitem la specializare și 
documentare, in țările avansate, pe 
cei mai înzestrați cercetători. Prac
ticile din acest domeniu frizează ri
dicolul. Cercetarea noastră privind 
fabricarea pulberilor de aluminiu se 
află in fază de proiect pentru o în
treprindere. Procedeul nostru este 
original și brevetat ca invenție, pro
iectul fiind executat de Institutul de 
cercetărj pentru metale rare si ne
feroase din București. De la noi n-a 
fost trimis peste hotare nici un cer
cetător pentru documentare sau spe
cializare : în schimb au plecat cî
teva persoane de la institutul amin
tit. Dar. întorși de la specializare, 
proiectanții respectivi continuă să a- 
peleze la cunoștințele noastre pen
tru realizarea acestui obiectiv. Ni se 
cere, în calitate de cercetători, să 
realizăm tehnologii la nivelul teh
nicii actuale si. mai ales, la un preț 
de cost egal sau mai redus decit cel 
de pe piața mondială. Această ce
rință are puține șanse de realizare

eficientă, dacă acela care concepe 
tehnologia nu cunoaște experiența a- 
cumulatâ pe plan mondial.

De ce să nu spunem : nici un cer
cetător de la Centrul de cercetare 
pentru metalurgia pulberilor din Cluj 
nu a fost trimis la specializare in 
străinătate. In schimb pleacă in vi
zite de documentare și pentru pre
luare de tehnologii persoane care nu 
au creat nimic in viața lor. uneori 
din domenii străine de cel care pri
vește obiectivul cercetărilor in pri
vința pulberilor metalice. Concluzia 
unor atari anomalii ar fi : „dacă faci 
eforturi pentru a realiza un lucru 
original, nu mai ai de ce să mergi 
la specializare ; sau, dacă vrei 6ă 
mergi la specializare, nu te ocupa 
deloc de lucrări originale...**. Se știe 
că fondurile destinate trimiterii la 
specializare sint limitate. Din aceas
tă cauză ar trebui să se facă o se
lecție mai riguroasă, să fie trimiși 
doar cei care au dovedit că sint ca
pabili să finalizeze o cercetare și, in 
special, acei care prin aportul lor 
au adus țării o economie însemnată 
de valută. Ar trebui, de asemenea, 
să se organizeze o evidență siste
matică în legătură cu ceea ce reali
zează persoanele care au fost tri
mise Ia specializare, după înapoie
rea in țară. Din păcate, acest lucru 
nu este efectuat de către nici un 
for de resort.

— In ce ramuri noi și dome
nii ale producției industriale 
din țara noastră apreciați că 
este necesar și posibil să se ex
tindă materialele și produsele 
obținute prin tehnologiile spe
cifice metalurgiei pulberilor ?

— Metalurgia pulberilor, ca disci
plină de graniță, cu implicații în mai 
multe domenii ale industriei, inte
resează îndeaproape industria con
structoare de mașini, sectorul trans
porturilor și telecomunicațiilor, teh
nica nucleară și, în general, tehnica 
modernă a temperaturilor și presiu
nilor înalte. Aș ilustra, utilizind un 
exemplu sugestiv, importanta acestei 
tehnici, arătind că fără unele pro
duse obținute din pulberi metalice 
nu s-ar fi putut realiza zborul spre 
Lună. La noi în țară am abordat 
acest domeniu ținind seama de ne
cesitățile privind valorificarea su
perioară a materiilor prime indige
ne pentru fabricarea de materiale cu 
înalte performanțe, economisirea de 
metale, elaborarea de tehnologii mo
derne ș.a. Materialele și produsele 
obținute prin metalurgia pulberilor 
ar fi necesar să se extindă în 
perspectivă, in țara noastră. în ur
mătoarele domenii : industria elec
trotehnică și electronică (piese pen
tru aparatură electrică și materiale 
magnetice), in prelucrarea metalelor 
(scule așchietoare, electrozi, scule 
pentru electroeroziune, pulberi pen
tru brazare). in industria chimică 
(sub formă de catalizatori, piese de 
etanșare anticorozivă). in tehnica nu
cleară (bare de combustie), in agri
cultură (la purificarea magnetică a 
semințelor). în industria alimentară 
și farmaceutică (sub formă de adi
tivi pentru imbogățirea compoziției 
alimentelor, cerealelor și medica
mentelor). Sint doar cîteva domenii 
de finalizare, dar cerințele economiei 
naționale, în perspectiva- apropiată, 
vor solicita alte numeroase aplica
ții. De aceea, în acest domeniu tre
buie să fim foarte bine pregătiți — 
atît noi, cercetătorii, cît și produc
ția.

Convorbire realizată de 
Ion ANGHEL 
corespondentul „Scînteii*

La Institutul de cercetări tehnologice 
pentru industria construcției de mașini 

din București
Printre colectivele tehnico-științifice care au un rol 

decisiv in reducerea consumului de metal se numără 
și cel do la Institutul de cercetări tehnologice pen
tru industria construcției de mașini. In fața 
acestui colectiv stau in prezent sarcini diverse 
și însemnate reieșite din obiectivele actualului cinci
nal. Aportul cit mai substanțial al nucleului de spe- > 
cialiști este cu atît mai așteptat si important, cu cit 
însuși domeniul său specific de activitate — industria 
construcțiilor de mașini grele — se numără printre 
acele sectoare care presupun o perfecționare continuă 
q tehnologiilor și utilajelor. în vederea reducerii con
sumului de metal. O dovadă a integrării colectivului 
de cercetători și proiectanți de aici in amplul efort de 
valorificare superioară a metalului este oferită și de 
imaginile alăturate. în laboratorul de tratamente ter- /• 
mice (fotografia de nun), ing. Horia Oprișan și tehni
cianul Ion Bolard verifică parametrii de lucru ai unei 
instalații de profil, care, ca și altele de acest fel, 
contribuie la economisirea metalului. Fotografia din 
stingă prezintă atelierul laboratorului de turnătorie, 
unde ing. Florica Ivan, cercetătoare științifică, efec
tuează împreună cu subinginerul Liviu Nercanțiu, de
terminări ale unor proprietăți ale amestecurilor de 
formare.

Foto : E. Dichiseanu

VALOAREA BREVETULUI NR. 100

0 invenție care asigură 
mari economii de metal

Nu de mult, inginerul ȘTEFAN GROSU — șef de sector la Insti
tutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică din 
Capitală — a intrat în posesia celui de-al 100-Iea „brevet de inven
tator". Concomitent, aproape, soluția pentru care i s-a acordat din 
nou această diplomă — un tip original de „fedresor pentru sudura 
electrică cu arc" — a fost preluată de producție, în vederea fabrica
ției de serie. De altfel, aceasta a fost distinsă cu medalia de aur la 
Salonul internațional al invențiilor de la Caîen (Franța), ediția 1972. 
Cum invenția s-a dovedit a fi deosebit de avantajoasă și din punctul 
de vedere al realizării de economii, prin reducerea consumului ma
terial la fabricarea instalațiilor respective — am solicitat autorului 
ei să ne răspundă la cîteVa întrebări.
— înțelegem că ve

deți țn invenție o cale 
principală de realizare 
a unor economii 
mai substanțiale, 
argumente oferă, in a- 
cest sens, cea mai re
centă dintre creații
le dv. ?

cit 
Ce

— Se confirmă că, 
în contextul rezultate
lor creației din sfera 
științei și tehnicii, in
venția se impune tot 
mai mult ca o moda
litate ce corespunde 
în mare măsură unor 
exigențe actuale. Mă 
refer la faptul că in
venția respectivă se 
distinge prin carac
terul concret al ce
rinței pe care o 
rezolvă, printr-o a- 
daptare la nivelul 
tehnic și industrial a- 
tins intr-o ramură sau 
alta, printr-un grad 
avansat de materiali
zare a ei. Astfel, cele 
mai multe invenții se 
prezintă ca instalații 
și dispozitive, unele 
chiar în faza de pro
totip industrial. Din 
fericire, asemenea tră
sături vin exact în în- 
timpinarea unor soli
citări formulate ades 
și de unitățile pro
ductive din țara noas-

tră. Pe de altă parte, 
se adeverește că un 
mijloc important de 
participare a inventa
torului la reducerea 
consumului material 
din fabrici și uzine 
rămîne calea furniză
rii de soluții noi, con
cretizate practic, nu 
numai sub formă de 
sugestii...

— Ce calități 
monstrează. din .. . 
punct de vedere, noul 
tip de redresor ?

de- 
acest

— Posibilitatea de a 
diminua simțitor con
sumul de materiale. 
Astfel, față de soluția 
de pînă acum (grupu
rile convertizoare ro
tative). noul tip de re
dresor se remarcă 
printr-o greutate mult 
redusă. Instalațiile cla
sice de acest fel cin- 
tăresc peste 150 kg, în 
vreme ce noul tip are 
numai 76 kg. Aceasta 
înseamnă, din capul 
locului, gospodărirea 
mai bună a metalului. 
Gabaritul noului re
dresor (lungime, lăți
me) este, de aseme
nea, mult redus — Ia 
mai bine de jumătate 
— ceea ce-1 face mai 
ușor de manevrat în

exploatare, în special 
pe șantiere. De altfel, 
la realizarea lui am 
ajuns pornind de la o 
cerință presantă re
simțită în activitatea 
de sudură de pe șan
tiere : aceea de a a- 
sigura un redresor 
mai comod pentru su
dura în mișcare, la 
înălțime. Acum prac
tica dovedește că el 
poate fi utilizat și în 
alte domenii. Potri
vit unor calcule esti
mative, chiar la un 
număr limitat de ase
menea produse (doar 
500) valoarea anuală a 
economiilor s-ar ridi
ca la 6—7 milioane lei. 
Urmează ca, începind 
cu al doilea an de fa
bricație, să se atingă 
chiar suma de 10—15 
milioane Iei economii 
anual. Un alt teren 
de valorificare a re
dresorului poate fi șl 
exportul. Solicitări 
pentru livrare s-au și 
primit. Totul este să 
exportăm soluții noi, 
nu atît ca idei, cît mai 
ales ca instalații reali
zate, mult mai efi
ciente pentru econo
mie.

T. C.

Noutăți

din institute

In

metalice

• PRESAREA PULBE
RILOR METALICE ÎN 
CÎMP ULTRASONIC.
ultimii ani. specialiștii de 
Institutul de cercetări metalur
gice din Capitală au inițiat 
mai multe investigații legate de 
utilizarea pulberilor
sinterizate. Recent. în legătură 
cu o metodă nouă de
a. acesțpr. pulberi — ..în cimp . 
ultrasonic" — s-a ajuns la o 
serie de rezultate demne de 
atentie. Astfel, datorită crește
rii densității comprimatelor 
presate în cimp ultrasonic, ex
periențele au dovedit că se 
poate obține o îmbunătățire a 
caracteristicilor fizico-mecani- 
ce ale acestora, precum si o ex
tindere a posibilităților tehno
logice de fabricație a produse
lor din pulberi metalice sinte
rizate.

• RAFINAREA ALU
MINIULUI PE CALE E- 
LECTROLITICA.
tutui de proiectări si cercetări 
pentru industria metalelor ne
feroase din București s-a tre
cut în ultima vreme la experi
mentarea. în faza micro-pilot, 
a unui procedeu eficace de tra
tare în procesul de obținere a 
aluminiului de puritate înaltă 
— asa-numita rafinare electro
litică a aluminiului. In acest 
scop s-au inițiat o serie de 
cercetări proprii legate de ob
ținerea unor electrozi de înal
tă calitate. Pînă în 
obținut un electrod 
zultate comparative 
curați din import, 
țările continuă.

prezent s-a 
care dă re- 
cu cei pro- 
Experimen-

• ÎNLOCUITORI Al

în ultimii oni, loboratoarele In
stitutului geologic din Capi
tală ou fost dotote cu noi 
aparaturi de investigație com
plexe, moderne, in imagi
ne : la defroctometru în raze 
X se realizează o „înregistra
re de diagrame" privind com

poziția probelor de rocă

In activitatea unui colectiv de cre
ație tehnico-științifică, cum este și 
cel în care lucrez, se ivesc frecvent 
anumite dispute cu întreprinderile, 
legate, in primul rind, de eforturile 
de aplicare practică, operativă, a 
unora dintre rezolvările tehnice și 
științifice noi. Practic, în nu puține 
cazuri, întreprinderile manifestă re
țineri față de introducerea in 
fabricație a unora dintre prototipu
rile pe care Ie oferim aau, odată a- 
cestea preluate, unitățile industriale 
incetinesc ritmul finalizării, motivind 
că, cel puțin pentru incc-put. ele 
comportă un preț de cost ceva mai 
ridicat decit prevedeau proiectele 
inițiale. Adevărul este că. uneori, 
aceste observații ale întreprinderilor 
au o bază reală. După cum — pe de 
altă parte — impedimentele respec
tive nu pot fi evitate de la bun in
ceput. Pe plan mondial, s-a acreditat 
de mult cerința că. in unele cazuri, 
soluțiile noi pot genera — pină se 
pune pe picioare o fabricație nor
mală. eficientă, a produselor respec
tive — unele creșteri ale cheltuieli
lor. La noi însă acest risc — subli
niem că pierderile minime inițiale 
pot fi recuperate din belșug ulterior 
— nu este peste tot și întotdeauna 
înțeles. De aici, o serie de neînțele
geri și neajunsuri practice care se 
perpetuează in relațiile cercetare- 
producție.

Experiența centrului nostru relevă 
că asemenea deficiențe pot fi înlătu
rate prin conlucrarea fructuoasă in
tre cercetători și specialiștii din 
uzine. Fenomenul lipsei de rentabi
litate — desigur, temporari — poăte 
avea o cauzalitate nu numai reală, 
dar și extrem de diversă. Astfel, așa 
cum au dovedit-o unele realizări din 
sfera atît de actuală a controlului 
activ electronic (scule și dispozitive 
de controlare pe baze electronice a 
producției realizate), o soluție nouă 
poate să fie costisitoare — in proce-

sul de fabricație — pentru început, 
datorită, de exemplu, folosirii unor 
materiale noi, cu calități superioare, 
dar ceva mai scumpe. Alte situații 
atestă că prețul de cost mai ridicat 
se datorează și schemei constructive 
mai complexe a noului produs. De 
altfel, in domeniul mecanicii fine și 
sculelor se poate întîmpla frecvent

asimilării in fabricația de serie a 
unor instrumente perfecționate de 
control activ destinate agriculturii 
(dozimetre, umidometre ș.a.), noi am 
convenit cu întreprinderea de meca
nică fină din Capitală să depunem 
eforturi în comun pentru a depăși 
asemenea impedimente. Din această 
conlucrare s-a constatat că. odată

surilor necesare. Urmarea acestui 
efort, odată asumat, constă în scur
tarea in cit mai mare măsură a pe
rioadei de rentabilizare a noilor pro
duse. In acest seps, întreprinderile, 
dar și institutele âe cercetare și de 
proiectare au la dispoziție o serie 
întreagă de căi și mijloace. De pil
dă. o atare modalitate privește asi-

Rentabilitatea, just înțeleasă

UN STIMULATOR AL
PROGRESULUI TEHNIC
ca. in faze incipiente, să apară mici 
neconcordanțe intre aspectul funcțio
nalității superioare a soluțiilor și efi
ciența lor economică. Repetăm însă, 
pentru inceput și cu variații de va
lori mici, acceptabile. Asemenea si
tuații mai pot interveni și datorită 
unor fenomene de ..nerodare" a în
treprinderilor în realizarea, eficientă 
a produselor noi. in aplicarea solu
țiilor tehnologice moderne.

Totul este ca întreprinderile să nu 
absolutizeze aceste neajunsuri Inci
piente și să nu genereze refuzul sau 
amînarea introducerii in fabricație a 
soluțiilor tchnico-științlfice noi. De 
ce spun acest lucru ? Cu prilejui

depășită faza inițială — și anume, 
scumpirea pentru început a produsu
lui — s-a putut ajunge Ia o fabrica
ție pe deplin rentabilă.

Reacția unităților industriale tre
buie să fie, deci, nu de respingere a 
soluțiilor noi, ci de preluare a lor și 
de perseverentă, pe toate căile, îm
preună cu cercetătorii, in direcția 
rentabilizării producției. Cu alte cu
vinte, nu pledez pentru acceptarea 
oricum a soluției, ci pentru o discer
nere atentă a propunerilor, a ofertr- 
lor, în vederea depistării acelor ca
zuri in care anumite cheltuieli supli
mentare inițiale sint inevitabile și 
pot fi recuperate prin aplicarea mă-

gura rea, in timp optim, a unor serii 
de fabricație cit mai mari la soluțiile 
noi, sau in orice caz bine dimensio
nate. Procedind In acest fel, noi am 
putut să Înregistram creșteri simți
toare de rentabilitate la unele scule 
?i dispozitive de măsurat și cîntârit 
de uz industrial. O altă cale privește 
crearea condițiilor pentru o desfacere 
cil mai aigură și mai rapidă , a aces
tor serii largi de produse noi. Ex
periența dovedește că in acest mod 
sa pot recupera rapid cheltuielile 
suplimentare inițiale, asigurindu-se 
pe ansamblu avantaje din ce in ce 
mai evidente. Ca cercetător, nu pot 
omite din această enumerare preo-

cuparea cercetării și proiectării de a 
ameliora, în continuare, „copdiția 
economică** a respectivului produs 
nou. De obicei, se apreciază că o 
soluție nouă rezistă prin sine o pe
rioadă, atît cit se mențin avantajele, 
elementele de superioritate pe care 
le oferă in practică. Datorită acestui 
mod de a judeca, atît producția, cit 
si cercetarea lasă un timp in„. pace 
noile produse sau soluții și nu se 
preocupă de îmbunătățirea lor siste
matică. Fac acest lucru abia <nnd 
apar semnele „îmbătrînirii", cind 
începe să scadă eficiența produselor 
sau soluțiilor altădată moderne.

Fără a avea pretenția epuizării 
tuturor aspectelor pe care le implică 
tema in discuție și, cu atît mai pu
țin a mijloacelor numeroase de re
mediere a consecințelor ei practice, 
trebuie să fim mai receptivi la pro
movarea soluțiilor tehnico-științifice 
noi. Dacă unele soluții tehnico-știin- 
țifice noi apar, pentru început, ceva 
mai costisitoare decit s-a prevăzut, 
acesta este un risc pe care nu tre
buie să-1 refuzăm, să-1 ignorăm, ci, 
dimpotrivă, să-l avem în vedere și 
să luăm din vreme măsurile menite 
să transforme dezavantajul Incipient, 
în cit mai scurt timp, în avantaj 
sigur. Este un punct de vedere care 
concordă — credem — cu interesele 
majore ale economiei noastre de a 
se baza, în mod real și operativ, pe 
o producție șl o desfacere cît mai 
rentabile, conform exigențelor actu
ale, in privința noilor creații tehnico- 
științifice.

comunicare 
prezentată.

METALULUI. Printre te'mele 
de cercetare aflate în atenția 
Institutului de cercetări minie
re se numără, la loc de frunte, 
și cele legate de reducerea con
sumurilor de metal în exploa
tările miniere. O 
tehnico-stiintifică
nu demult, de unul dintre spe
cialiștii de * aici (ing. Anatolie 
Beraru) aducea la cunoștință 
cîteva realizări însemnate ale 
colectivului în acest domeniu. 
Dintre acestea amintim : tu
buri de aerai din mase plasti
ce. bandaje din beton armat, 
grinzi din aliaje ușoare, anco
re cu rășină sintetică, bandaje 
din mase plastice armate.

Dr. ing. Mircea ROMANIȚA 
director aj Centrului de cercetări 
și proiectări pentru mecanica fină 
și scule din București

• PREFABRICATE DIN 
BETON CU TORCRET. In 
scopul participării cît mai sub
stanțiale la efortul de reduce
re a consumului de metal, mal 
ales de metale costisitoare. 
Institutul de cercetări pentru 
construcții și economia con
strucțiilor a realizat, de curind, 
pe baza unor cercetări, „prefa
bricate din beton cu toreret". 
Pină în prezent, aceste noi ele
mente ce înlocuiesc metalul au 
fost utilizate cu bune rezultate 
ca traverse, de diverse tipuri, 
pentru utilizări industriale, pre
cum si la realizarea galeriilor 
de susținere din unele exploa
tări miniere.
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FAPTUL! 
DIVERS; 
La înălțime

într-una din zilele trecute, i 
operatorul Constantin Tătaru, I 
de la Termocentrala Borzesti. a | 
observat o scurgere masivă de 
ulei la turbina nr. 1. întregul I 
agregat, aflat in funcțiune, era I 
in pericol. Din clipă in clipă. * 1 
in zona respectivă, se putea I 
produce un incendiu. Actio- I 
nind rapid, operatorul C. T. a | 
reușit să oprească turbina. îm- . 
preună cu maistrul Ion Drago- I 
mir si mecanicul Ion Ivascu a I 
inceput apoi bătălia pentru in- 1 
lăturarea pericolului si repara- | 
rea sistemelor de ungere. După i 
o zi întreagă de muncă incor- • 
dată, turbina funcționa din nou i 
la puterea normală. Cei trei I 
energeticieni fuseseră la inăl- | 
time. Pentru fapta lor. condu
cerea întreprinderii i-a felicitat I 
si premiat.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 17 OCTOMBRIE 1973.

FOND GENERAL^, DE PREMII :
1 815 416 lei din care 786 186 lei re
port.
EXTRAGEREA I : 4 15 45 16 37 1 
EXTRAGEREA a Il-a : 44 14 8 12 33.

rat mult timp drept „o pregătire in
ferioară". bună doar pentru „copiii 
altora". începe dintr-o dată să devină 
respectat in S.U.A. — scrie revista. 
Numărul inscrierilor la cursurile de 
invățămint profesional a crescut de 
trei ori. incepînd din anul 1960. 
Cursurile sint extrem de variate — 
de la reparații de frigidere pină la 
fotografie, de la prelucrarea meta-

investiții, desigur, dar 
cind in intreaga țară ele 
vor fi in număr suficient, 
adică vom avea patru sute 
de lacuri mari și multe 
altele mici, chestiunea 
inundațiilor nu va mai fi 
sursă de îngrijorare, iar 
primejdiile se vor trans
forma in surse de bene
ficii.

Discuția noastră se apro
pie de sfirșit. în fata noas
tră se proiectează o tară 
a marilor lacuri artificiale, 
a miilor de turbine, a ogoa
relor stropite din rezervele 
puhoaielor captate. Bucu
reștii — port industrial. Mai 
fiecare oraș, împresurat de 
oglinzi dc ape. Fiecare 
drum prin Carpați. șerpu
ind deasupra barajelor și 
podurilor inalte. Toate a- 
cestea nu sint pentru omul 
din fața mea o ficțiune, ci 
proiecte realizabile la care 
a visat o viață întreagă.

...Plopii foșnesc in fața 
casei. Ascult amintiri de 
demult. Profesorul a fost 
mare înotător, a fost pianist 
și pictor, a trăit mult în 
mijlocul naturii, este unul 
dintre cei mai buni cunos
cători ai acestei țări. Ține 
ca peisajul ei să rămină 
pur, să nu fie amenințat 
de zgură și de fum, să nu 
fie înnegrit de păcură și 
cărbune și imaginează o 
acțiune vastă de purificare 
a apelor, atmosferei și so
lului. Și, după ce am făcut 
înconjurul țării, după ce 
am străbătut superbele cen
trale hidroelectrice și ne-am 
oprit la turbinele Kaplan, 
printre cele mai mari din 
lume, după ce am văzut 
chipul acestei țări in vii
tor. ne-am întors la viata 
de toate zilele a celui ce 
a fost și este un neobosit 
pionier al hidroenergeticii 
românești.

Ca adevărati>

părinți
f'Persidia Vând. din Caran
sebeș. îl are in tutelă, de mai 
mulji ani. pe minorul Ion Bu
nei, crescindu-l ca un adevărat 
părinte. In această calitate, ea 
se preocupă nu numai de gri
jile de azi ale copilului, ci fi 
de cete de miine. Nu de mult, 
din pensia ce i sc cuvine aces
tuia. P. V. a contractat, pe nu
mele lui, un apartament pro
prietate personală. In telul 
acesta, la majorat. I.B. va avea 
deci casă proprie. Tot in Ca
ransebeș. Gh. Drăgoi a avut in 
tutelă pc minorul A.D. Devenit 
major. acesta a primit din par
tea tutorelui său un libret 
C.E.C. ca urmare a bunei gos
podăriri a pensiei ce i se cuve
nea.

Martori 
mincinoși

într-o noapte. Mitică Furdui, 
din Valea Seacă (Bacău), a fost 
amendat de organele de ordi
ne. Nemulțumit, el s-a adresat 
instanței de judecată. Si-a pus 
insă si doi martori : ne consă
tenii Ion Toma si Ion Pascu. 
Amindoi au declarat că M.F. 
nu este cel vinovat, pentru că 
in noaptea respectivă au _ pe
trecut cu toții la o nuntă in 
alt sat. în această situație, 

IMF. a obținut ceea ce dorea : 
anularea amenzii. Dar cum 
minciuna are picioare scurte. 

It adevărul a triumfat si de. .„astă 
dată. Cercetările ulterioare au 
dovedit că cei doi martori sînt 
mincinoși — si. ca atare. au 

I aoărut din nou in fata instan
ței de judecată. De data aceas
ta insă ca inctflpați. Drept pen- 

Itru care, in cele din urmă, a- 
mindoi au ciștigat cite un 
an de închisoare.

din
30 
să 

întrucit

Vînătoare 
tragică 
la Valea 
Cocoșului

Vindforul Alois Geiger, 
satul Poiana Codrului nr. 
(Satu-Mare), voia neapărat 
imruște un mistreț. î-.: 
avea arma defectă, a Împrumu
tat o pușcă de la consăteanul 
său Gheorghe Tuțuras și. jn- 
tr-o seară, a pornit nerăbdător 
spre locul numit Valea Cocoșu
lui. de la marginea satului Bir- 
scu de Jos. Bineînțeles. fără 

x7i:ci o autorizație de la filiala 
de vînătoare. După citva timp 
de așteptare. auzind un foșnet 
in lanul de porumb, a pus ar
ma la ochi și, fără să se asigu
re ce fel dc țintă a intrat in 
bătaia ei. a apăsat pe trăgaci. 
Epilogul acestei grave impru
dențe a fosl tragic : lovit in 
plin. Gavril Oșan. din Birsâu 
de Sus. a încetat din_ viată. în 
vrmi acestui deznodămint ne- 
a-tentat. A.G. a fost deferit 
justiției pentru infracțiunile de 
ucidere din culpă și braconaj.

Cititorul
de contoare 
și „contorul** 
legii

Vasile Ababei. din comuna 
Girvina, a intrat intr-un bloc din 
cartierul Dărmănești al orașului 
Piatra Neamț și, oprindu-se la 
ușa unui apartament a inceput 
să sune.

— Sint de la întreprinderea 
de electricitate — s-a prezentat 
el prompt — și am venit sa 
demontez contorul pentru veri
ficare. .

Automat locatarul l-a poftit 
să-și facă... datoria. Dar, in mo
mentul tind proaspătul musafir 
era gata să plece cu contorul, 
gazda i-a cerut, „pentru orice 
eventualitate**, să se legitimeze. 
Drept răspuns, V. A. a rupt-o 
La fugă. După scurt timp a fost 
deoistat și predat organelor de 
miliție, care 11 căutau de zor. 
Pentru că, dumnealui, dindu-se 
drept salariat la întreprinderea 
respectivă, mai ridicase și alte 
contoare pe care 
apoi cu 250 
toate aceste 
sint supuse 
de măsurare 
„contorul** legii !

___ le vlnduse 
lei bucata. Acum, 
fapte „in serie", 
operației necesare 
și control. După

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqlie DAVID 
ți corespondenții „Scînfeii*

Plecarea președintelui Consiliului
consilierilor economici ai președintelui S.U.A

Miercuri a părăsit Capitala prof, 
dr. Herbert Stein, președintele Con
siliului consilierilor economici ai 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii, care, însoțit de Murray 
Foss, consilier principal, a făcut, in 
perioada 13—17 octombrie, o vizită 
in țara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri cu to
varășul Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării. asupra stadiului și 
perspectivelor dezvoltării relațiilor 
economice, a schimburilor comercia
le. a cooperării industriale și tehnico- 
științifice dintre România și S.U.A.

La convorbiri, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, au participat 
Fierea Dumitrescu, ministrul finan
țelor. Constantin Stanciu, adjunct al

Ministrul comerțului exterior al 
Italiei, Matteo Matteotti. care, la in
vitația ministrului comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Româ
nia. va face o vizită in țara noastră, 
a sosit miercuri la București.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de Ton Pățan. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. ministrul comerțului exterior, 
lacob Ionașcu. ambasadorul Româ-

La invitația asociație, „România", 
Intre 5 și 16 octombrie a.c., preșe
dintele federal al Asociației șvabi
lor bănățeni din R.F. Germania, dl. 
Michael Stocker, împreună cu soția, 
a efectuat o vizită in țara noastră. 
Oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii asociației 
..România", la Ministerul Muncii, 
la conducerea Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
Republica Socialistă România, la re
dacțiile revistei „Tribuna Româ
niei" și ziarelor ..Neuer Weg". ,<Neue 
Banater Zeitung". precum și la edi
tura „Kriterion". Dl. Michael Stocker 
a vizitat, de asemenea, obiective so- 
cial-culturale. economice și de inte
res turistic din Capitală și din mu-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORȚ • SPORT • SPORT

Finala campionatului național de box ȘAH. Turneul interzonal

CLUJ 17 (Prin telefon de la tri
misul Agerpres. P. Ochialbi). — In 
Sala sporturilor din Cluj au inceput 
aseară întrecerile finale ale celei* 
de-a 43-a ediții a campionatului na
țional de box. la care participă 44 
de nvgiliști din București. Galați. 
Brăila. Constanța și din alte orașe ale , 
tării. Meciurile primei reuniuni, ur
mărite de circa 2 000 de spectatori, 
nu s-au ridicat la un nivel tehnic 
deosebit. dar au fost interesante 
prin dirzenia luptei și a unor re
zultate neașteptate. Astfel, deținăto
rul titlului de campion la categoria 
muscă. Traian Cerchia, a fost învins 
la puncte de constănteanul Ibrahim 
Faredin. în limitele aceleiași cate
gorii. tinărul Ion Șulă a dat o pu
ternică ripostă campionului 
pean Constantin Gruiescu, 
fost nevoit să facă apel la tot 
lentul său 
la puncte.

euro- 
care a 

___ __ __ . ta- 
pentru a obține decizia

TENIS. CONTINUA SURPRIZELE 
IN TURNEUL DE LA MADRID. Se
ria surprizelor continuă in turneul 
internațional de tenis dotat cu „Tro
feul Melia", concurs contind pentru 
„Marele premiu — F.I.L.T." care se 
desfășoară in capitala Spaniei. După 
ce in prima zi au fost eliminați ce
hoslovacul Jan Kodes și americanul 
Arthur Ashe (învins de brazilianul 
Mandarino), in turul II a părăsit 
competiția și suedezul Bjorn Borg, 
care a pierdut cu 1—6, 6—4. 5—7 
partida susținută cu spaniolul Jose 
Higueras.

Campionul român Ilie Năstase l-a

(Urmare din pag. I)

au fost aici dintotdeauna. 
Am scos nămol, am făcut 
insula Rozelor și am ridi
cat poduri. Am făcut ba
raje, eciuze pe locul unde 
am găsit oase de mamut. 
Am făcut insula Plopilor 
și alte insule pe Herăstrău 
și Floreasca. Am înălțat 
șoseaua și am modificat 
peisajul Bucureștilor, care 
a devenit de atunci un 
oraș al lacurilor. Era pe 
vremea cind cea mai mare 
uzină hidroelectrică din 
tară, de la Dobresti. avea 
doar șaisprezece megawați 
si cind intreaga putere in
stalată in uzine hidroelec
trice abia atingea cincizeci 
si doi de megawați. A gindi 
proiectarea unei hidrocen
trale. ca cea de la Porțile 
de Fier, cu peste două mii 
de megawați putere, era o 

-pasionantă problemă teo
retică, dar o imposibilă 
realizare practică.

— Sinteti printre primii 
care au făcut propuneri 
pentru amenajarea Du
nării la Porțile de Fier.

— Este adevărat. Totul 
s-a Înfățișat prin noi. După 
ce am trecut la planurile 
cincinale am avut satis
facția de a înregistra 
cele mai mari succese. Am 
instalat treisprezece perle 
pe Bistrița si pe cei o sută 
de kilometri ai ei am făcut 
multe lacuri. Argeșul are 
paisprezece centrale și 
nouă sint gata. Lotrul, una 
din cele mai mari centrale 
de înaltă cădere, a treia ca 
mărime din Europa, atinge 
aproape șapte sute cinci
zeci de mii de cai putere. 
A trebuit să se dezvolte 
școala românească de pro
iectare energetică, in ge
neral. șl de hidroenergetică, 
in special, ca să ne încu
metăm să abordăm tema

ministrului comerțului exterior, ți 
alte persoane oficiale.

Din partea americană au participat 
Robert Martens, însărcinatul cu afa
ceri al S.U.A. la București, și mem
bri ai ambasadei.

în timpul 
prof. dr. H. 
industriale, 
și cultură.

șederii In țara noastră. 
Stein a vizitat unități 
agricole, de invătămlnt

★
La plecare, pe aerooortul Otopeni, 

ae aflau Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Prețuri. Iulian Vftcărel, prim-adjunct 
al ministrului finanțelor. Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Robert Martens, în
sărcinat cu afaceri a.i. al S.U.A. la 
București, 

niei la Roma, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Antonino Restivo, 
ambasadorul Italiei la București, 
alți membri ai ambasadei.

♦
Seara. Ion Pățan. vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, a oferit un di
neu în onoarea ministrului italian 
Matteo Matteotti.

(Agerpres)

Cronica
nicipiile Arad, Timișoara, Reșița, Si
biu și Brașov.

Vizita s-a desfășurat într-o atmo
sferă prietenească, evidențiind dorin
ța reciprocă a celor două asociații 
de a întreține și dezvolta relații de 
strinsă colaborare.

★
Miercuri s-au deschis în Capitală 

lucrările simpozionului „Rolul co
municării de masă in actuala etapă 
de dezvoltare a României", organi
zat de Radioteleviziunea română.

Manifestările înscrise pe agenda 
„Săptăminii Muzeului literaturii ro
mâne" au continuat, miercuri, cu o 
interesantă reuniune literară : „în- 
tilnire cu Ion Barbu". Personalitatea

în cadrul categoriei pană, dinamo- 
vistul Constantin Ștefanovici l-a în
vins la puncte oe Octavian Amăză- 
roaie. unul dintre favorilii campio
natelor, iar Gheorghe Ciochină l-a 
întrecut la puncte pe Ion Adam, in
tr-un meci confuz, .de slab nivel 
tehnic.

Iată și rezultatele la-celelalte ca
tegorii : ușoară : Paul Dobrescu în
vinge la puncte pe Constantin Lică ; 
Calistrat Cuțov dispune la puncte 
de Cornel Hoduț ; categoria mijlo- 
cie-mică : Sandu Tirilă bate la 
puncte pe Valeriu Filip : Ștefan 
Florea întrece la puncte pe 
Mocanu ; categoria semigrea : 
rin Constanți nescu învinge
KO tehnic in repriza a 2-a De 
stantin Cojocaru ; Ion Gyorfi întrece 
la puncte pe Vasile Croitoru. Astăzi 
se desfășoară cea 
uniune, avind „cap de afiș" meciul 
dintre Ștefan Băiatu și Petre Ganea.

Ion 
Ma- 
prin 

Con-

de-a doua re-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
învins in primul tur, cu 6—2, 2—6, 
6—1, pe spaniolul Guerrero. în turul 
doi cu 7—6, 7—6 pe argentineanul 
Ganzabal. iar in turul trei a ciștigat 
cu 6—1, 6—3 in fața englezului Mark 
Cox. O surpriză a furnizat șt fran
cezul Pierre Barthes. învingător cu 
6—3. 6—3 in partida cu spaniolul 
Manuel Orantes.

• Aseară, la Londra, in prelimi
nariile Campionatului mondial de 
fotbal (ultimul meci al grupei a 4-a 
europeană), echipă Poloniei a ținut 
in șah selecționata Angliei, cu care 
a terminat la. egalitate 1—1 (0—0). 
Au marcat Domarski (min. 58) și 
Allan Clarke (min. 63) din penalti.

Porților de Fier, cel mai e- 
conomlc producător de e- 
nergie electrică din țara 
noastră. Dar cite dificultăți 
și impedimente s-au ivit ! 
Să muți douăzeci și trei de 
mii de locuințe, să muți 
așezările insulei Ada Ka- 
leh. să muți Orșova. 
Virciorova ! Ideea părea 
irealizabilă. Porțile au și 
produs mult peste zece 
miliarde de kilowati-oră

— Potențialul hidroener
getic al tării poate depăși 
in iurul anului 2000 trei
zeci de miliarde de kilo- 
wați-orăț echivalentul a- 
nual al 'arderii unei can
tități de peste patruzeci 
de milioane tone de lignit. 
Ne menținem la această 
înaltă perspectivă. Tot ce 
vă spun eu acum este pro
iectul de viitor. Cele patru 
mii de rîuri de mărimi di-

din trecut sau din prezent 
această problemă a fost a- 
bordată ?

— Da. Potolirea apelor 
se poate realiza prin con
struirea pe fiecare riu. mic 
sau mare, de acumulări prin 
baraje. Unele stau perma
nent goale, altele semipli- 
ne, altele pline, pentru a 
fi gata să primească volu
mul unei inundații.

„Proiectul la care 
am visat o viață..."

și un sfert din costul lu
crărilor a fost recuperat. 
In cițiva ani banii se 
întorc acasă. Porțile de 
Fier s-au studiat in două
zeci și șapte de variante. 
S-a ales varianta cu o 
singură treaptă.

Dorin Pavel mi le 
arată și sint uimit să 
constat că la Gura Văii ba
rajul putea să aibă alte 
forme și alte dimensiuni 
decit cele care ni se par 
definitive, unice. O uria
șă muncă de selecție. o 
comparare continuă a ci
frelor și a soluțiilor, un ra
ționament tehnic ce ține 
seama de toate excepțiile 
și abaterile posibile de la 
legile naturii și ale econo
miei. Și totuși. Dorin Pavel 
continuă să se socotească 
in anii de pionierat. Și 
spune :

ferite au șaizeci de mii 
de kilometri lungime ^i o- 
feră o bogăție niciodată 
apreciată in trecut, cunos
cută doar de specialiști. 
Valorificarea complexă a 
apelor reprezintă anual un 
venit național brut de 
multe zeci de miliarde lei.

— Apele ne-au dat aver
tismente severe și ne-au 
arătat, mai ales in anii 
din urmă, că pot prjeinui 
ravagii și pot aduce dis
trugeri catastrofale. Inun
dațiile din ultimii ani 
ne-au atras atenția asupra 
acestui aspect al naturii. 
Gindind destinul apelor 
prin optica industrială, so
luțiile pentru potolirea lor 
le așteptăm tot de la cei 
care proiectează modul de 
întrebuințare a izvoarelor 
de energie hidraulică. în 
planurile dumneavoastră

— Este economică reali
zarea de lacuri goale <

— Un lac in amonte de 
Reșița am făcut îndată 
după război, cind am con
struit baraje cu mijloace 
rudimentare. Eu l-am 
proiectat. eu am condus 
lucrările. Ulterior s-a 
realizat imediat in amon
te de Reșița si barajul Se
cul, pe Birzava. în ultimii 
două sute de ani, Reșița a 
fost inundată in mai multe 
rinduri. Ajunseseră apele 
la laminoare. Inundația din 
1970 n-a atins marele cen
tru siderurgic. Rentabilita
tea constă în faptul că p 
parte din volumul de ape 
reținut este folosit. Puhoiul 
este eliberat prin robinet, 
apele nu se pierd, nu se 
duc cu potopul. Pagubele 
devin venituri. Aceste 
lacuri de acumulare cer

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

• Valoarea lucrărilor edilitar- 
gospodărești realizate in acest an 
prin munca patriotică a cetățenilor 
din județul BACAU se cifrează la 
aproape 260 milioane lei, cu 80 mi
lioane lei mai mult decit prevedea 
angajamentul. S-au realizat, intre 
Rltele. peste 200 000 mp străzi și 
trotuare, 213 km drumuri, s-au a- 
menajat 268 hectare spații verzi, 
300 baze sportive și locuri de joa
că pentru copii, au fost construite 
3 810 fîntîni și 104 km de diguri. • 
Peste 36 milioane cărămizi au fost 
produse in acest an in fabricile 
din comunele iudetului OLT. Cifra 
este cu 
mare 
ceeasi 
• La 
catelor — 
loc intilnirea a două generații de 
energeticieni din județul Bihor, or
ganizată in cinstea „Zilei energeti- 
cianului". Cu acest prilej, foști și 
actuali energeticieni au vorbit des
pre trecutul, prezentul și viitorul 
acestui important sector al econo
miei județului Bihor. • Pe ma- 

50 la sută mai 
realizările din a- 

trecut. 
sindi- 

avut

aoroaoe 
fată de 
perioadă a anului 

Casa de cultură a 
din ORADEA a

lui Ion Barbu, ca poet și matemati
cian, a fost conturată de cunos
cute personalități ale vieții noas
tre literare : Șerban Cioculescu. Nina 
Cassian, Romulus Vulpescu, Ov. S. 
Crohmălniceanu, Gheorghe Mihoc, 
Solomon Marcus, Gherta Barbilian.

★
La concursul muzical Internațional 

„Gianbattista Viotti" de la Vercelli 
— Italia, baritonul Eduard Tumagea- 
nian, solist al Operei române din 
București, a fost distins cu premiul 
II. iar baritonul Marius Cosmescu, 
de la filarmonica „George Enescu", a 
obținut premiul III.

(Agerpres)

feminin
• ALEXANDRA NICOLAU LA A 

TREIA VICTORIE CONSECUTIVA

Maestra româncă Alexandra Nico- 
lau a obținut a treia victorie con
secutivă in cadrul turneului jnterzo- 

■ nai feminin de șah, cace-uie-.. desfă
șoară in stațiunea maritimă Caile 
Galdâna de Ferrerias (insula Minor
ca). în runda a 12-a, Alexandra Ni- 
colau (cu piesele negre) a invins-o 
pe șahista australiancă Maddern. E- 
lisabeta Polihroniade a remizat cu 
Șui. rezultat consemnat și in parti
dele Gertrude. Baumstarck—Ferrer și 

. Zatulovskaia—Verdczi.
în clasament continuă să conducă 

Alexandra Nicolau (România) cu 9 
puncte, urmată de Jana Hartston 
(Anglia) — 8.5 puncte. Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.) și Milunka Laza- 
revici (Iugoslavia) — 7,5 puncte (1).

în urma acestui rezultat, echipa Po
loniei se califică în turneul final, in 
timp ce formația Angliei este elimi
nată pentru pruna oară,, in prelimi
nariile cupei mondiale.

• La Bratislava, în preliminariile 
Campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 8-a europeană), echipa Ce
hoslovaciei a invins cu 1—0 (1—0) 
formația Scoției. Unicul gol a fost 
înscris din lovitură de la 11 m.

• Disputat la Leipzig, meciul ami
cal de fotbal dintre selecționatele 
R. D. Germane și U.R.S.S. s-a ter
minat cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea gazdelor.

Iul bălții Vlădești. din județul 
GALAȚI, unde se află o crescăto
rie piscicolă, a fost dată in folo
sință „Cabana lebedei". Construită 
in stil rustic local, cabana dispu
ne de un ponton de acostare fi 
ambarcațiunilor ușoare și came
re confortabile pentru cazare. 
• Motonava „Transilvania" a acos
tat de curînd la CONSTANȚA 
după un voiaj jubiliar : cea de-a 
900-a călătorie înscrisă în jurnalul 
său de bord. Moment sărbătoresc, 
prilej de bilanț : peste 1 000 000 mile 
parcurse și un număr de pasageri 
transportați egal cu locuitorii a 
cinci orașe de mărimea actualului 
municipiu Constanța. • Combina
tul de fibre sintetice din IAȘI și-a 
sporit capacitatea de producție. 
Prin intrarea in funcțiune a noi 
instalații din etapele 3 si 4 
de dezvoltare, capacitatea unității 
chimice ieșene a soorit de aproa
pe trei ori. • La hidrocentrala 
STEJARU, din cascada Bistriței, a 
fost înregistrat kilowatul-oră cu 
numărul un miliard.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

19, 20 și 21 octombrie. In țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult noros in 
prima parte a intervalului, îndeosebi 
in nordul țării, unde și ploile vor fi 
mai frecvente. Vint moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempe
ratura in scădere. Minimele vor fi 
cuprinse intre 4 și 14 grade, izolat 
mai coborite, iar maximele între 14 
și 22 de grade, pe alocuri mai ridi
cate, in prima zi. in sud-est. La 
munte, la peste 1 800 de metri, lapo- 
viță și ninsoare. în București : Cerul 
va fi temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vint moderat. Tempe
ratura in scădere.

PRONOEXPRES

Sofia

C. AMAR1ȚE1

Decît teorie abstractă,
mai bine o meserie practică!"

UN FENOMEN SEMNIFICATIV ÎN RINGURILE TINERETULUI AMERICAN : INTERESUL TOT 
MAI PRONUNȚAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL PROFESIONAL

„Revista americană „U. S. News and World Report" publică un 
amplu articol în care, analizind situația invățămintului in S.U.A. 
prin prisma necesității crescindc a legării Iui de viață, de cerințele 
cconomico-sociale actuale din țară. înfățișează, ca un fenomen deo
sebit de semnificativ, interesul tot mai accentuat al tineretului, ca
drelor didactice si autorităților fată de inițierea școlarilor si stu
denților in meserii practice, componente indiscutabile ale societății 
moderne.

învățămintul profesional, conside- J l_J'

R. P. BULGARIA 0 preocupare 
primordială in economie

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

barîte mai reduse. Șl 
totuși am ajuns la 
concluzia că . perfor
manțele „familiei T" 
pot fi îmbunătățite în 
continuare. în acest 
scop am Introdus o 
rețea de televiziune 
industrială, cu 14 punc
te de dispecerat, iar 
15 linii tehnologice au 
fost dotate cu agrega
te specializate, bazate 
pe comandă-program. 
Modernizarea produc
ției constituie acum 
principala direcție in 
vederea ridicării con
tinue a productivității 
muncii.

De altfel, Gabrovo, 
capitala județului cu 
același nume, de la 
poalele Munților Bal
cani, a devenit cunos
cută in intreaga țară 
prin gama inițiative
lor in direcția promo
vării metodelor și mij
loacelor moderne de 
lucru. Pentru dezba
terea problemelor le
gate de acest obiectiv, 
a fost organizată o 
plenară a comitetului 
județean de partid, a 
cărei concluzie subli
nia cu tărie necesita
tea introducerii noilor 
tehnologii iri industrie, 
a reconstrucției și mo
dernizării întreprinde
rilor.

Am avut posibilita
tea să stăm de vorbă 
și cu inginerul Trifon 
Panghelov, președinte
le Comitetului execu
tiv al Sfatului popular 
județean Gabrovo.

— Cu ce s-a inceput 
acțiunea de moderni
zare pe care ați de
numit-o „primăvara 
perpetuă a industriei"? 
— l-am întrebat.

— Primul pas ce 
l-am întreprins a fost 
elaborarea unor „pro
grame complexe" pen
tru modernizarea pro
ducției în fiecare în
treprindere și pentru 
fiecare domeniu. Pen
tru întreprinderile 
constructoare de ma
șini, de pildă, progra
mul a fost elaborat 
împreună cu ministe
rul de resort. O parte

O vizită la „Podem" 
— uzina din Gabrovo 
specializată în produc
ția de utilaje de ridi
cat, respectiv de elec- 
tropalane, și care face 
parte din sistemul cu
noscutei firme „Bal- 
kankar" — ne-a pri
lejuit un sugestiv 
contact cu tendințele 
noi din industria con
structoare de mașini a 
Bulgariei. Trebuie spus 
că preocupările colec
tivului de aici — a că
rui producție este des
tinată, in proporție de 
99 ,1a sută, pentru 
export — nu se limi
tează doar la îndeplini
rea indicilor cantitativi 
decurgind din sarcinile 
de plan. Se poate 
spune că gindul aces- . 
tor oameni este me
reu la viitor. „Cum 
vor arăta miine pro
dusele noastre ? Care 
vor fi caracteristicile 
lor tehnico-economi- 
ce ? Vor fi la nivelul 
produselor realizate in 
țări cu vechi tradiții 
în acest domeniu ?“ ■

— Cum încercați să 
răspundeți la aceste 
probleme ? — l-am
Întrebat pe Inginerul 
Boian Bonev, directo
rul uzinei.

—1 îndeobște — ne-a 
răspuns el — prin mo
dernizare. O conside
răm drept calea cea 
mai sigură. Tocmai 
in acest spirit, „fami
lia" de electropalane 
de tip „T“, de pildă, 
pe care o producem 
acum, a fost elaborată 
minuțios de baza noas
tră de dezvoltare teh
nică, în colaborare cu 
centrul de cercetări al 
uniunii economice de 
stat „Balkankar" din 
Sofia. Spre deosebire 
de utilajele de ridicat 
din vechea „familie 
L“, actuala producție 
se poate confrunta de 
la egal la egal cu e- 
lectropalanele produse 
in oricare altă țară ; 
mai mult, la caracte
ristici tehnice simila
re, ea se evidențiază 
uneori printr-o greu
tate mai mică și ga-

„U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT"

lelor pină la horticultură. Această 
tendință este determinată de convin
gerea crescindă a • elevilor, pă
rinților, corpului didactic și func
ționarilor guvernamentali că ac
tualul sistem de invățămint ameri
can nu pregătește in mod adecvat 
tineretul pentru locuri de muncă — 
se arată în articol. De asemenea.se 
consideră că învățămintul general nu 
corespunde nici cerințelor crescin- 
de de tehnicieni de toate categoriile. 
Acei care critică sistemul arată că in 
școlile medii se pune prea mult ac
cent pe pregătirea pentru universi
tate. iar in universități, activitatea 
este prea teoretică. Statisticile gu
vernamentale arată că aproximativ 
2 500 000 de tineri termină școala in 
fiecare an, fără a putea fi insă so- 
ootiți absolvenți cu o pregătire adec
vată pentru o carieră.

în același timp există o penurie 
de muncitori calificați și semi- 
calificațl. Conform datelor Consiliu
lui consultativ național pentru în
vățămintul profesional, există peste 
șapte milioane de locuri de muncă 
neocupate, in timp ce „învățămintul 
continuă să producă tineri care 
sint nepregătiți. necalificați și nefo
losibili în producție". Părinții, care 
se întreabă cit de utile sint studiile 
universitare pentru copiii lor. pri
mesc din partea experților răspunsul 
că pînă în 1980 in S.U.A. numai un 
loc de muncă din fiecare cinci va 
necesita studii universitare.

Un sondaj făcut printre studenții 
ultimului an de la cinci colegii din 
Pensilvania arată că multi nu sint 
convinși că la terminarea studiilor 
vor deține o calificare profesiona
lă. Multi studenți sint de părere 
că au fost siliți să-și aleagă o ca
rieră Ia o vîrstă la care nu dețineau 
informații reale despre situația locu
rilor de muncă și posibilitățile dea 
îmbrățișa o carieră.

Multe colegii de stat cu durată 
de patru ani si universități se 
încadrează in noua tendință de 
dezvoltare a invățămintului pro
fesional. Un exemplu il constituie 
universitatea „Northest Louisiana" 
din Monroe, care a înfitnțat recent 
cursuri de doi ani. de pregătire in 
domeniul igienei dentare, fotorepor
tajului, radioteleviziunii și horticul
turii ornamentale. Există însă pro
bleme care împiedică răspindirea 
ideii Invățămintului pentru o carie
ră în colegiile de stat și universități. 
O' problemă o constituie înțelegerea 
greșită a poziției sociale pe care ți-o 

din utilajele necesare 
liniilor automatizate 
urmează să le execu
tăm cu propriile for
țe. în cadrul acestor 
preocupări, o mare a- 
tenție acordăm și au
tomatizării in sfera de 
servire a producției 
și, înainte de toate, 
transporturilor inte
rioare din uzine și de
plasărilor in timpul 
efectuării diferitelor 
operațiuni : conside
răm că tocmai in a- 
cesle sectoare auxi
liare sint „ascunse** 
mari rezerve pentru 
sporirea productivității 
muncii.

De la Gabrovo, ac
țiunea s-a răspindit 
cu rapiditate în econo
mia bulgară. Astăzi, 
modernizarea a devenit 
cuvintul de ordine a 
numeroase unități eco
nomice. Multe din a- 
ceste întreprinderi 
și-au propus să încea
pă studierea largă șl 
aprofundată a nivelu
rilor tehnic și tehnolo
gic Ia care au ajuns, 
pentru a afla cu exac
titate locul pe care se 
situează propriile pro
duse In raport cu in
dicatorii mondiali. Pa
ralel se desfășoară o 
largă activitate pentru 
crearea unui climat cît 
mai favorabil grăbirii 
proceselor de moder
nizare, prin stimula
rea inițiativei colecti
velor de muncă.

Iar rezultatele res
pectivelor acțiuni, ale 
măsurilor concrete ce 
se adoptă in acest, 
sens nu intîrzie să se' 
arate — fapt dovedit 
și de nivelul atins de 
produsele Uzinei de 
utilaje de ridicat din 
Gabrovo. Este aceasta 
încă o dovadă a capa
cității creatoare a oa
menilor muncii din 
Bulgaria, a voinței lor 
de a-și dezvolta con
tinuu patria socialistă 
pe calea progresului.

dă un asemenea invățămint. Diplo
mele conferite după cursurile de doi 
ani nu sint considerate la fel de va
loroase ca acelea obținute după 
cursuri de patru ani. Este o concep
ție total greșită, deoarece calitatea și 
necesitatea determină poziția socială 
pe care ți-o conferă o anumită pro
fesiune. Este mult mai bine să fii 
un bun tehnician în industria con
strucțiilor de mașini, profesiune care 
este foarte căutată, decit un filozof 
nereușit.

Un număr tot mai mare de Qamenl 
manifestă interes pentru învățămân
tul profesional, pentru că ei înțeleg 
mai bine cum anume, iși pot crea 
un nivel de trai mai ridicat. Există 
impresia că licențele și chiar doc
toratele nu sint o garanție pentru 
obținerea unei slujbe. Numărul locu
rilor de muncă crește pe măsură ce 
apar noi domenii de activitate, de. 
pildă serviciile de asistență medica
lă și de apărare a mediului încon
jurător. Administrația locală și ad
ministrația federală reclamă tot mai 
multe cunoștințe de specialitate. Ca 
urmare, posibilitatea de a g'ăsi de lu
cru in acest domeniu este determi
nată de ceea ce știi si nu de altl 
factori. *

în California peste 61 la sută 
din cei 934 000 elevi frecventează 
cursuri pentru a se califica în' me
serii specifice. Un cadru didactic su
perior afirmă că numărul celor care 
iau parte la această formă de in- 
vățămint a crescut în fiecare an 
mult mai repede decit cel al elevi
lor care urmează cursuri teoretice 
sau de cultură generală.

„Un mare număr de elevi aș
teaptă să se înscrie la cursurile de 
artă fotografică, asistență sanitară, 
cosmetică, construcții de frigidere și 
de instalații de aer condiționat*', de
clară Herbert Schlackman. profe
sor al colegiului. ..Laney" din Oak
land. Meseria de sudpr — spune un 
profesor — a devenit, de asemenea, 
populară. La universitatea din 
„Santa Barbara City" există un 
curs unic de pregătire a tehnicieni
lor subacvatici pentru industria pe
trolieră.

Interesul și entuziasmul față de 
învățămintul profesional sînt, așa
dar, mari, dar există mai multe pro
bleme. Una din probleme. în special 
in cazul școlilor urbane, o constituie 
lipsa de facilități pentru numărul ex
trem de mare de elevi care învață 
in condiții de aglomerație. în plus, 
este nevoie de programe școlare mai 
moderne, axate pe meserii noi și pe 
priorități noi : mai mult echipament 
modern ; o îndrumare mai bună in 
alegerea profesiei *, o cooperare mai 
mare din partea comerțului și in
dustriei in toate fazele acestui în- 
vățâmint.

Membrii corpului didactic sint de 
părere că dorința crescindă a tineri
lor de a fi pregătiți in vederea unei 
cariere va influența bugetele pentru 
invățămint ale statelor și orașelor și 
că. in cele din urmă, va avea un 
efect substantial asupra structurii 
forței de muncă calificată a na
țiunii.

asemenea.se


viața internațională

Evenimentele din Orientul Apropiat
CAIRO 17 (Agerpres). — Forte 

blindate egiptene, sprijinite de avia
tic care a bombardat masiv concen
trările inamice, au reușit sâ provoa
ce pierderi «rele tortelor israeliene 
din Sinai, pe care le-au obligat să se 
retragă — anunță marți noaptea un 
comunicat militar dat publicității dc 
postul de radio Cairo.

în cursul unei indirjite lupte ae
riene intre aviația egipteană și cea 
israeliană au fost doborite 11 avioa
ne israeliene. arată comunicatul. Se 
precizează că două avioane egiptene 
au fost doborite in cursul acestui an
gajament de marți după-amiază.

în cadrul luptelor, o forță israelia- 
nâ specială, dotată cu șapte tancuri, 
a traversat Lacurile Amare și a în
cercat să atace poziții egiptene am
plasate pe malul vestic al Canalului 
de Suez in sectorul central al aces
tuia. Un comunicat precizează că În
cercarea forjelor israeliene de h tre
ce Suezul a fost oprită de asaltul 
forțelor concentrate terestre și ae
riene egiptene. O formație lărgită de 
avioane a luat parte la această luptă, 
bombardind forțele inamice si silin- 
du-le sâ se retragă. Se precizează că 
..trei tancuri au fost distruse și că 
forțele egiptene le urmăresc pe cele
lalte. care s-au dispersat, pentru a le 
nimiciri

Potrivit unui comunicat al Coman
damentului militar, forțele blindate 
ale Egiptului se aflau miercuri dupft- 
amiază angajate in puternice lupte 
cu blindate israeliene in sectorul 
centrai al Sinaiului.

★
DAMASC 17 (Agerpres). — Forțe

le blindate și de artilerie siriene, 
sprijinite intens de aviație, și-au 
continuat ofensiva contra pozițiilor 
israeliene in sectorul nordic al fron
tului Golan, anunță un comunicat 
militar sirian dat publicității marți 
seara. Angajamente violente au avut 
Ioc in diverse sectoare ale frontu
lui. Forțele siriene au reușit să res
pingă toate contraatacurile israelie
ne distrugind 80 de tancuri. 4 bate
rii de rachete, mai multe tunuri și 
vehicule militare.

Luptele de tancuri și duelurile de 
artilerie continuă in diverse puncte 
aie frontului, anunță comunicatul.

Totodată, un purtător de cuvint 
militar sirian relevă că aviația is- 
raeliană a intreprins misiuni in sco
pul de a lovi obiective civile in 
regiunea localităților Rusten și Tel 
Kalakh, in centrul Siriei, (160 ki
lometri nord de Damasc). Avioanele 
israeliene au fost interceptate de 
forțele siriene de apărare antiae
riană, care le-a împiedicat să-și a- 
t:ngă obiectivele.

Associated Press, care reia postul 
de radio Damasc. informează că, 
miercuri dimineața, forțele blinda
te siriene sprijinite de aviație, și-au 
reluat atacurile asupra unităților is
raeliene in sectorul nordic al fron
tului, unde se desfășoară lupte in
tense.

Sesiunea extraordinară a Adunării Poporului din Egipt

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI ANWAR SADAT
CAIRO 17 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția M.E.N., la Cairo a 
avut loc o sesiune extraordinară a 
Adunării Poporului din Egipt, con
sacrată examinării unor probleme 
privind actualul conflict arabo-israe
lian.

Luind cuvintul cu acest prilej, pre
ședintele Anwar Sadat a spus : „Nu 
luptăm pentru a comite agresiuni pe 
pămintul altora. Luptăm și vom con
tinua sâ luptăm pentru a realiza 
două obiective : primul — să redo- 
bindim teritoriile ocupate in 1967, 
iar al doilea — sâ găsim un mijloc 
pentru reinstaurarea și respectarea 
drepturilor legitime ale poporului pa- 
lestinean". ..Luptăm, a spus el, pen
tru o pace bazată pe dreptate. Pacea 
nu poate fi impusă, iar faptul im- 
pus nu poate dura. Pacea poate fi 
instaurată numai prin dreptate, nu 
prin terorism și nici printr-o aro
ganță a forței".

Referindu-se la condițiile pentru 
realizarea păcii, președintele Sadat 
a arătat că Egiptul a luptat și va 
continua să lupte pentru eliberarea 
teritoriului său ocupat și pus sub o- 
cupație israeliană in 1967 și pentru 
a găsi un mijloc In vederea restabi
lirii și respectării drepturilor legiti
me ale poporului palestinean. ..în a- 
cest sens, a spus el. sintem de acord 
să respectăm rezoluțiile O.N.U.. ale 
Adunării Generale și ale Consiliului 
de Securitate". Totodată, președinte
le a arătat că țara sa este dispusă 
să accepte „o încetare a focului pe 
baza retragerii imediate a forțelor 
israeliene de pe toate teritoriile ocu
pate. sub supraveghere internaționa

Reuniunea specială a Parlamentului israelian

Cuvîntarea primului ministru Golda Meir
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in cadrul unei sesiuni spe
ciale a Parlamentului, primul minis
tru al Israelului, Golda Meir, s-a 
referit la situația de pe fronturile 
din Golan și din Peninsula Sinai, 
prezentind versiunea țării sale asu
pra evoluției luptelor din cele două 
zone. „Obiectivul nostru imediat, a 
precizat premierul israelian, este 
respingerea inamicului pe ambele 
frontm-i". „Trebuie să continuăm, a 
arătat Golda Meir, să mobilizăm for
țele poporului israelian, toate forțele 
și resursele necesare, pentru victo
rie, pentru luptă pină la lnfringe- 
rea inamicilor noștri".

Referindu-se la eventualitatea În
cetării ostilităților, premierul israe
lian a spus : „La Națiunile Unite și 
In presa internațională se vorbește 
mult despre încetarea focului. Țin 
că declar, în modul cel mai dar, că, 
piuă în prezent, nici ,o asemenea 
propunere nu a fost făcută guver

TEL AVIV 17 (Agerpres). — O 
forță specială israeliană a traversat 
marți dupâ-amiază Canalul de Suez, 
in regiunea sa centrală. Știrea a fost 
anunțată de către primul ministru al 
Israelului, Golda Meir, in cadrul unei 
ședințe a Parlamentului, care a avut 
loc marți la Tel Aviv, și a fost re
luată de către purtătorul militar de 
cuvint israelian care a făcut bilanțul 
operațiunilor militare din cursul zi
lei. Această forță de intervenție, a 
spus el. a avut ca misiune distruge
rea unor poziții de artilerie și de ra
chete sol-aer ale unităților egiptene, 
amplasate pe malul vestic al cana
lului. Purtătorul de cuvint a afirmat 
că forțele israeliene au înregistrat 
succese in acțiunile de distrugere a 
bateriilor antiaeriene și a pozițiilor 
egiptene de artilerie.

La 36 de ore de la declanșarea 
acestei operații, forțele israeliene de 
tip comando se află incă în spatele 
liniilor egifrtene. anunță surse mili
tare oficiale israeliene, in dimineața 
zilei de miercuri.

în același timp, se menționează că 
un comando egiptean a intreprins un 
raid in sectorul Sharm El Sheikh. 
Toți cei 18 membri ai grupului de 
comando au fost luați prizonieri, a 
spus purtătorul de cuvint.

Avioane israeliene au bombardat 
miercuri dimineața aeroportul din 
Damasc. în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvint israelian a preci
zat că aeroportul era utilizat „ca bază 
pentru acțiuni militare împotriva 
Israelului".

O știre transmisă miercuri dimi
neața de agenția Reuter, care citează 
surse militare ofibiale, informează că 
de la începutul ostilităților- Israelul 
a capturat 460 de militari egipteni 
și 238 sirieni.

★
AMMAN 17 (Agerpres). — Surse 

oficiale de la Amman au afirmat că 
regimentul iordanian de blindate, 
dislocat pe frontul sirian, ia parte în 
mod efectiv la luptele care se des
fășoară pe înălțimile Golan. In le
gătură cu aceasta, un purtător de 
cuvint militar a arătat că trupele 
iordaniene au respins forțele israe
liene in mai multe puncte ale fron
tului. El a afirmat, totodată, că for
țele iordaniene au înregistrat marți 
primele pierderi in urma unui atac 
al artileriei israeliene.

★
BEIRUT 17 (Corespondentă de la 

Crăciun Ionescu). — La Beirut a 
avut loc miercuri o ședință a Consi
liului de Miniștri libanez, desfășu
rată sub președinția șefului statului, 
Suleiman Frangieh. Ședința a fost 
consacrată analizării situației ac
tuale din zona Orientului Apropiat, 
in urma recrudescenței conflictului 
armat arabo-israelian.

lă. la liniile anterioare datei de 5 
iunie 1967". „Imediat ce se va în
cheia retragerea forțelor israeliene 
de pe toate aceste teritorii ocupare, 
a adăugat președintele, sintem dis
puși să participăm la o conferință 
internațională de pace in cadrul 
O.N.U. Voi face totul pentru a-i con
vinge pe tovarășii mei. conducătorii 
arabi, care răspund direct de desfă
șurarea luptei noastre împotriva ina
micului,- precum și pe reprezentanții 
poporului palestinean, să participe cu 
toții. împreună cu comunitatea in
ternațională, la punerea bazelor și 
normelor păcii în regiune, pe temeiul 
respectării drepturilor legitime ale 
tuturor popoarelor din regiune. Sin
tem gata, chiar in acest moment, să 
începem operațiunea de curățire a 
Canalului Suez, pentru a-1 reda na
vigației internaționale, pfentru ca a- 
cesta să-și poată juca din nou rolul 
in prosperitatea omenirii".

în legătură cu situația militară, 
Anwar Sadat a subliniat câ „israelie- 
nii se află astăzi in fața unui război 
de uzură, căruia noi îi putem face 
față mai ușor decit ei". „Noi nu sin
tem pentru distrugere, așa cum pre
tind ei. Rachetele egiptene .,Zafer", 
care pot trece peste Sinai, se află 
acum pe rampele lor, gata pentru a 
fi lansate la primul semnal și pen
tru a lovi adine in teritoriul Israe
lului. Am fi putut da acest semnal 
din prima clipă a luptei. Noi sintem 
insă conștienți de răspunderea care 
ne incumbă in folosirea unor tipuri 
de arme și ne abținem de a le fo
losi".

nului Israelului de către vreun fac
tor politic. Prin urmare, această pro
blemă nu mai trebuie discutată". 
„Nu am considerat niciodată războiul 
— a adăugat premierul israelian — 
ca un mijloc de rezolvare a proble
melor din această regiune a lumii. 
De la crearea statului, noi sintem 
convinși câ negocierile rămîn calea 
cea mai scurtă și cea mai eficace 
pentru a ajunge la pace. Aflați în 
mijlocul bătăliei, noi nu avem in
tenția de a intra lntr-o discuție asu
pra obiectivelor și problemelor poli
tice. înfringerea inamicului și zdro
birea forțelor sale sint condițiile 
pentru salvgardarea viitorului nos
tru".

în discursul său, premierul israe
lian a afirmat că țara sa nu va 
accepta o încetare a focului în 
Orientul Apropiat decit dacă acordul 
respectiv va include aranjamente 
pentru un schimb general al tuturor 
prizonierilor.

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 17. (Corespondență de la 

C. Vlad). — Lucrările celei de-a 
doua faze a Conferinței europene 
pentru securitate și cooperare au 
continuat miercuri în cadrul organe
lor subsidiare de lucru.

în organul special de lucru, repre
zentanții diferitelor state au expus o 
serie de considerații generale cu pri
vire la proiectul elvețian de conven
ție privind reglementarea pașnică a 
diferendelor.

Reglementarea pașnică a diferen
delor — a declarat, in intervenția 
sa. ambasadorul Valentin Lipatti, 
șeful delegației României — este 
corolarul natural și logic al obliga
ției asumate de către state de a nu 
recurge la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța. Vorbitorul a sub
liniat că in opinia României secu
ritatea europeană trebuie concepută 
ca un sistem de angajamente liber 
consimțite, clare și precise din partea 
tuturor statelor. însoțite de măsuri 
concrete care să excludă folosirea 
forței și a amenințării cu forța, care 
sâ ofere tuturor statelor garanția că 
se află la adăpost de orice act de 
agresiune. El a evidențiat totodată 
că edificarea securității trebuie con
cepută ca un proces dinamic, con- 
stind in stabilirea treptată de anga
jamente și măsuri din ce in ce mai 
largi și mai ferme in această direc
ție și a arătat că fiecare din statele

CHILE

1200 de militanți democrați - 
deferiți tribunalelor militare ■>

SANTIAGO DE CHILE 17 (Ager
pres). — Peste 1 200 de persoane 
deținute pe Stadionul național din 
Santiago de Chile sub acuzația că 
ar fi opus rezistentă forțelor arma
te sau ar fi desfășurat activități 
considerate ilegale vor fi deferite 
celor 15 tribunale militare consti
tuite din ordinul iuntei militare — 
relevă un comunicat oficial dat pu
blicității in capitala chiliană. Docu
mentul precizează, totodată, că pină 
la sfirsitul săptămînii toate persoa
nele care se mai află sub stare de 
arest pe Stadionul național — după 
opinia observatorilor, aproximativ 
3 000 de cetățeni chilieni si străini 
— vor fi interogate si li se vor in
tenta procese, fiind acuzate că „au 
violat ordinea publică". Dintre aces; 
tia, aproximativ o sută de arestați 
vor fi transferați în închisori mili
tare.

Un raport prezentat secretarului 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
de o comisie a Federației interna
ționale pentru drepturile omului,

Șase țări din zona Golfului Persic au hotărit

MAJORAREA PREȚULUI LA PETROL
KUWEIT 17 (Agerpres). — Prin

cipalele șase țări producătoare de 
petrol din Golful Persic — Iranul, 
Irakul. Arabia Saudită și emiratele 
Kuweit. Qatar și Abu Dhabi — au 
anunțat, marți la ora 22,30 GMT, 
majorarea cu 17 la sută, cu efect i- 
mediat. a prețurilor comerciale ale 
petrolului in zona golfului.

Comunicatul dat publicității la în
cheierea reuniunii reprezentanților 
celor șase țări, desfășurată la Ku
weit, menționează hotărirea lor de 
a stabili și anunța „prețurile afișate" 
ale petrolului, așa cum procedează 
deja Venezuela, Indonezia și Alge
ria. care fac, de asemenea, parte din 
Organizația țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.). „în felul acesta, 
companiile petroliere nu vor mai a- 
vea posibilitatea de a negocia pre
țurile cu țările producătoare", pre
cizează comunicatul.
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agențiile de presă
Ambasadorul României 

la Copenhaga, Ghe°r®he pioe5- 
teanu, a avut, la 17 octombrie 1973, 
o intilnire cu președintele Partidu
lui Socialist Popular din Danemarca, 
Omann Sigurd, și cu alți membri ai 
conducerii acestui partid. în cursul 
întâlnirii au fost abordate unele pro
bleme de interes reciproc.

Inaugurîndu-și turneul în 
Uniunea Sovietică, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de Stat 
din Tirgu Mureș, dirijată de 
Zalman Lorant și avind ca so
list pe Ștefan Ruha, a susținut 
un concert in sala mare a con
servatorului „Ceaikovski" din 
Kiev. Au asistat O. I. Kasia- 
nenko, ministrul industriei u- 
șoare al Ucrainei, președintele 
filialei republicane a Asociației 
de prietenie sovieto-ramâne, 
A. V. Poliakov, prim-adjunct al 
ministrului culturii al Ucrainei, 
V. A. Kraveț, adjunct al minis
trului afacerilor externe' al 
Ucrainei, personalități muzicale 
și culturale din capitala Ucrai
nei, membri ai corpului consu
lar acreditat la Kiev, un nume
ros public.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes. A. V. Poliakov 
a felicitat călduros pe artiștii 
români pentru inalta ținută ar
tistică a spectacolului și măies
tria interpretării.

Președintele Argentinei,
Juan Peron, și vicepreședintele Re
publicii, Isabel Martinez de Peron, 

participante arc dreptul șl îndatori
rea de a contribui cu inițiative și 
propuneri proprii, cărora trebuie 6ă 
li se acorde toată atenția in scopul 
găsirii celor mai bune soluții, accep
tabile tuturor.

în subcomisia pentru principiile re
lațiilor dintre state au continuat dis
cuțiile asupra principiului egalității 
suverane și respectării drepturilor 
inerente suveranității. în cuvintul 
lor, o serie de delegați s-au pronun- 

.țat pentru enunțarea cit mai com
pletă a elementelor care formează 
acest principiu și in special a egali
tății in drepturi, a dreptului fiecărui 
stat de a alege și dezvolta liber sis
temul său politic, economic și social, 
a libertății de decizie in relațiile in
ternaționale. în cadrul dezbaterilor 
s-au făcut, de asemenea, referiri la 
principiul nefolosirii forței si al ame
nințării cu forța.

în subcomisia pentru schimburile 
comerciale au continuat discuțiile cu 
privire la problemele discriminărilor 
și obstacolelor care stau in calea 
comerțului. în intervențiile lor, nu
meroși delegați s-au pronunțat pen
tru înlăturarea tuturor piedicilor care 
se află în calea dezvoltării nestin
gherite a schimburilor comerciale, ca 
o măsură eficientă de care depinde 
promovarea comerțului pe plan in- 
tereuropean.

care a vizitat recent Chile, relevă 
..maltratările si execuțiile" în rin- 
dul detinutilor politici arestați din 
ordinul iuntei. Ziarul mexican „El 
Dia". referindu-se la această situa
ție. scrie că in Chile au fost instau
rate „represiunea, persecuția și a- 
tentatul împotriva drepturilor uma
ne elementare".

Pe de altă parte, un decret guver
namental interzice orice activitate 
celor șapte partide politice care 
făceau parte din coaliția guverna
mentală a Unității Populare, măsu
ră care a fost de fapt pusă în apli
care încă de la 11 septembrie cind 
iunta militară a preluat puterea in 
Chile.

Refugiații politici, care au reușit 
zilele trecute să părăsească Chile, 
relatează că. în ciuda represiunilor 
iuntei. în regiunea capitalei si in 
sudul . tării continuă înfruntările în
tre forțele militare si detașamente 
de insurgenți ostile actualei condu
ceri militare a tării.

„în cazul în care companiile pe
troliere vor refuza să preia petrolul 
pe baza acestor dispoziții, statele pro
ducătoare vor oferi cantitățile deve
nite astfel disponibile oricărui cum
părător, la preturile calculate după 
metoda menționată"..

„Prețurile afișate ale petrolului, 
pe baza cărora sint calculate impo
zitele vărsate de companiile petro
liere țărilor producătoare, vor avea 
ca reper prețul comercial actual al 
petrolului în Golful Persic, ca și in 
alte zone, corijate cu indici de den
sitate a țițeiului", precizează docu
mentul citat.

„Acordurile de la Geneva asupra 
modalităților de compensare a fluc
tuațiilor monetare, în special în ca
zul devalorizării dolarului, continuă 
să fie aplicabile", subliniază, în în
cheiere, comunicatul.

au acceptat invitația transmisă de 
președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, de a vizita Iugoslavia — 
transmite agenția Taniug.

Un purtător de cuvint al 
M.A.E. al R. D. Vietnam ’ 
anunțat că. la 16 octombrie, un avion 
de recunoaștere al S.U.A. a violat 
spațiul aerian al provinciei Thanh 
Hoa. M.A»E. al R. D. Vietnam, a de
clarat purtătorul de cuvint, cere cu 
fermitate guvernului S.U.A. să re
nunțe definitiv la asemenea acte și 
să respecte riguros toate prevederile 
Acordului de la Paris asupra Vietna
mului și ale Comunicatului comun din 
13 iunie 1973.

In cadrul lucrărilor celui 
de-al VIII-lea Congres Sin- 
dical Mondialau continuat dez_ 
baterile pe marginea raportului in
troductiv prezentat de Pierre Gen- 
sous, secretarul general al F.S.M. 
Congresul a adoptat o Declarație 
prin care iși exprimă solidaritatea 
internaționalistă cu oamenii muncii 
și sindicatele din Chile supuse în 
prezent opresiunii din partea juntei 
militare. De asemenea, congresul — 
exprimindu-și profunda îngrijorare 
față de reluarea luptelor din Orien
tul Apropiat — a adoptat o Decla
rație prin care cere încetarea ime
diată a luptelor și cheamă sindica
tele, pe oamenii muncii ain întreaga 
lume să militeze pentru restabilirea 
și consolidarea păcii în Orientul 
Apropiat.

Guvernul panamez » dat
publicității o notă prin care protes-

Lucrările Adunării 
Generale a O. N. U. 

„România consideră că G.R.U.N.C. este guvernul 
legitim al Cambodgiei"

Cuvîntarea reprezentantului țârii noastre
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).

— După cum s-a anuntat. Comitetul 
General (Biroul) Adunării Generale 
a procedai la examinarea cererii 
prezentate de 31 de state, intre care 
și România, cu privire la includerea 
pe agenda actualei sesiuni a punctu
lui intitulat „Restabilirea drepturilor 
legitime ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei la 
Națiunile Unite" si dezbaterea aces
tei probleme in plenul Adunării. 
Luind cuvintul fn cadrul ședinței 
Biroului, cu ocazia examinării aces
tei cereri, reprezentantul permanent 
al României la O.N.U., ambasadorul 
Ion Datcu, a arătat că, prin în
scrierea si dezbaterea acestui punct, 
țările semnatare ale cererii propun 
ca situația de drept si de fapt exis
tentă in Cambodgia să-si găsească 
reflectarea corespunzătoare în re
prezentarea acestei țări la O.N.U.,. 
anume prin recunoașterea reprezen
tanților Guvernului • Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei. prezi
dat de prințul Norodom Sianuk, drept 
singurii reprezentanți legitimi ai 
Cambodgiei. ceea ce. desigur. re
clamă ca persoanele care ocupă in 
mod ilegal locurile Cambodgiei la 
O.N.U. și in organismele sale să fie 
imediat îndepărtate.

România consideră că Guvernul 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei este guvernul legitim al 
Cambodgiei. singurul care are drep
tul si capacitatea de a exprima nă
zuințele. interesele si voința noporu- 
lui Cambodgiei și. in consecință, de 
a reprezenta această tară in organi
zație. Guvernul Regal de Uniune 
Națională — a adăugat vorbitorul
— a organizat si conduce cu succes 
lupta poporului cambodgian pentru

întrevederi ale ministrului
NAȚIUNILE UNITE 17. (Cores

pondență de la C. Alexandroaie) : 
In continuarea contactelor diplo
matice avute la sediul Națiunilor 
Unite din New York, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter-- 
ne al României, a avut o întreve
dere cu ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Albania. Nesti 
Nașe, șeful delegației albaneze la 
actuala sesiune.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări prietene au făcut un tur de 
orizont asupra celor mai importante 
probleme ale agendei sesiunii, proce- 
dind totodată la un util schimb de 
vederi cu privire la evoluția pozitivă

Rezultatele alegerilor din Turcia
ANKARA 17 (Corespondență de la 

I. Badea). Potrivit datelor definitive 
neoficiale, publicate de agenția „A- 
natolia" asupra alegerilor desfășura
te la 14 octombrie in Turcia, pentru 
reinnoirea celor 450 de mandate ale 
Medjilisului (Camera Deputaților) și 
a 52 de mandate in Senat (o treime 
din locuri plus două mandate vacan
te), compoziția actuală a Parlamen-

0 nouă scădere a cursului 
dolarului

La bursele de devize occidentale, 
dolarul a suferit miercuri pierderi 
mai pronunțate decit in ultimele 
zile. La Frankfurt pe Main, după un 
curs de deschidere (2,3 950 mărci), 
foarte scăzut în comparație cu nive
lul de marți seara (2,4 045 mărci), 
moneda americană a fost cotată întă 
din primele ore ale tranzacțiilor la 
2,3 925 mărci. Evoluții similare au 
fost înregistrate la Bruxelles, Am
sterdam și Zurich. Concomitent, pre
țul aurului a sporit.
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transmit:
teazâ împotriva reținerii ilegale în 
Canalul Panama de către autoritățile 
nord-americane a navei sovietice 
„William Foster" și a celei cubaneze 
„Imias", informează agențiile Prensa 
Latina și Reuter. Ministerul de Ex
terne panamez relevă că astfel de 
acte contravin normelor internațio
nale și reprezintă o violare a su
veranității naționale a statului Pa
nama.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Savanții sovietici au depistat în 
Cosmos niște semnale radio care 
nu au fost înregistrate pină in 
prezent de nici un observator
— relatează agenția TASS. Sem
nalele au fost recepționate pen
tru prima oară im orașul Gorki, 
de pe Volga, apoi și în alte 
centre din Uniunea Sovietică. .

Profesorul Kaplan, de la Uni
versitatea din Gorki, apreciază 
că, deocamdată, este prematur 
să se afirme că ar fi vorba de 
semnale naturale sau artificia
le. „Este probabil — declară el
— ca aceste semnale să provină 
din păturile superioare ale at
mosferei terestre. Nu este exclus 
ca ele să fie emise de o civili
zație extraterestră aflată in
tr-un stadiu de dezvoltare teh
nică avansată, dar singurul lu
cru cert în momentul de față 
este că semnalele nu provin de 
la sateliții artificiali ai Pămin- 
tului".

Semnalele, transmise prin im
pulsuri, durează citeva minute 
și se aud de mai multe ori pe 
zi, la anumite intervale. 

redobindirea libertății si Indepen
dentei Cambodgiei. pentru exerci
tarea dreptului său de a-si organiza 
viata fără nici un amestec din afară.

România — a declarat ambasado
rul Ion Datcu — spriiinâ cu fermi
tate Frontul Unit Național si Gu
vernul Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei. în lupta lor dreaptă 
pentru libertate si independență, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor le
gitime ale poporului cambodgian. 
Ne pronunțăm cu hotărîre pentru 
respectarea dreptului poporului
cambodgian de a-si decide singur 
soarta, fără nici un amestec străin. 
După părerea noastră. dezbaterea
punctului propus si restabilirea
drepturilor Guvernului Regal de
Uniune Națională al Cambodgiei in 
O.N.U. vor constitui o reală contri
buție a Organizației noastre la gră
birea încetării conflictului din Cam
bodgia. la restabilirea păcii în a- 
ceastă tară, pace necesară poporului 
Cambodgiei, pentru a-si putea con
sacra toate eforturile reconstrucției 
si dezvoltării economice si sociale 
independente.

★
La sfirșitul dezbaterilor, Biroul a 

adoptat cu 11 voturi favorabile, 2 
împotrivă și 10 abțineri, recoman
darea privind includerea punctului 
amintit pe , agenda sesiunii. Reco
mandarea Biroului va fi examinată 
în Adunarea Generală miercuri 
după-amiază.

Albania a prezentat o moțiune, 
sprijinită de Tanzania și adoptată 
de Birou, prin care se recomandă, 
de asemenea, ca problema restabili
rii drepturilor legitime ale G.R.U.N.C. 
la O.N.U. să fie discutată în ple
nara Adunării Generale.

de externe al României
a relațiilor bilaterale româno-alba- 
neze și a colaborării celor două dele
gații in cadrul sesiunii Adunării Ge
nerale.

Ministrul afacerilor externe, George 
Macovescu, s-a intilnit apoi, la ce
rerea acestuia, cu șeful delegației. 
Israelului la actuala sesiune, Abba 
Eban. ministru al afacerilor externe.

A avut loc un schimb de opinii 
asupra crizei din Orientul Apropiat, 
a pericolelor pe care ea le generează 
pentru pacea și securitatea interna
țională și asupra necesității creării 
condițiilor încetării ostilităților mili
tare, restabilirii păcii in această 
zonă.

tulul turc se prezintă astfel: In 
Medjilis : Partidul Republican al Po
porului deține 188 de Jocuri, Parti
dul Dreptății — 148 de locuri, Par
tidul Salvării Naționale — 49 de 
locuri, Partidul Democratic — 43 de 
locuri. Partidul Republican al încre
derii — 12 locuri, Partidul Acțiunea 
Naționalistă — 3 locuri, Partidul U- 
nității un loc, deputați independenți
— 6 locuri.

In Senat. Partidul Dreptății a obți
nut 80 de locuri. Partidul Republi
can al Poporului — 41 de locuri, 
Partidul Republican al încrederii — 
10 locuri. Partidul Democratic — 6 
locuri, Partidul Salvării Naționale
— 3 locuri, senatori independenți — 
10 locuri.

Prolog la noua sesiune 
a Camerei Comunelor *

Noua sesiune a 
parlamentului brita
nic, care se va des
chide oficial la 30 
octombrie, prin mesa
jul reginei Elisabeta, 
a fost prefațată de 
dezbateri în Camera 
Comunelor, care au 
început miercuri și 
vor continua joi.

In centrul dezba
terilor se situează 
problemele economice. 
Pe de o parte, guver
nul, care a venit la 
putere cu promisiunea 
solemnă a reducerii 
prețurilor, va încerca 
să obțină, prin faza a 
treia a programului 
său antiinflaționist, un 
curs ferm de redresare 
economică și să asi
gure o stabilizare a 
prețurilor, după ce 
timp'de trei ani spe
ranțele alegătorilor nu 
și-au găsit împlinire. 
In sprijinul politicii 
lor, conservatorii evi
dențiază o serie de 
rezultate pozitive ob
ținute in ultimhl timp, 
ca, de exemplu, în
viorarea producției 
industriale, reducerea 
numărului șomerilor, 
creșterea competitivi
tății produselor brita
nice pe piața externă. 
Pe de altă ,parte, opo
ziția laburistă, dispu- 
nînd și ea de argu
mente, afirmă că pro
gramul guvernamental 
ar avea un caracter 
inoperant.

In consecință, gu
vernul are de fă
cut față unei puter
nice ofensive a opo
ziției, îndreptată îm
potriva moțiunii de 
aprobare a propuneri
lor fazei a treia a 
programului antiinfla
ționist ; în unele

cercuri oficiale se ex
primă chiar temerea 
ca unii parlamentari 
conservatori să voteze 
împotriva guvernului 
sau să se abțină, ceea 
ce ar duce la înfrân
gerea cabinetului. Toc
mai de aceea, guver
nul s-a văzut obligat 
să recheme, temporar, 
la Londra pe cei 12 
deputați conservatori, 
membri ai Parlamen
tului european de la

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

Strasbourg, pentru a 
evita orice surpriză, 
datorită „fragilei ma
jorități guvernamenta
le" — cum se expri
mă ziarul „Times".

Cei 12 deputați vor 
fi nevoiți să stea la 
Londra și joi, pentru 
că opoziția laburistă 
iși propune să ridice 
serioase obiecții îm
potriva politicii gu
vernului în legătură 
cu poziția Pieței co
mune față de țările 
Commonwealth - ului 
producătoare de zahăr. 
De fapt, după cum 
arată presa londoneză, 

\nu este vorba numai 
de interesele acestor 
țări, ci și de intere
sele britanice, mai 
multe mii de munci
tori din fabricile bri
tanice de zahăr fiind 
amenințați să rămină 
pe drumuri. In ce 
privește această pro
blemă, observatorii a- 
trag atenția asupra 
faptului că deputății 
partidului liberal, al 
căror vot favorabil a

Cooperare 
româno-tunisiană 

in domeniul minier
TUNIS 17 (Agerpres). — Cores

pondență de la Mircea S. Ionescu : 
In sudul Tunisiei, la M’Rata, depar
tamentul Gafsa, .specialiști ro
mâni și tunlsleni pun in valoare, pe 
baza unui acord de cooperare între 
cele două țări, un important zăcă- 
mint de fosfați. Lucrările pentru 
deschiderea acestei mine, concepute 
după proiecte românești, sint avan
sate, majoritatea utilajelor fabricate 
de uzinele constructoare de mașini 
miniere „UNIO" din Satu-Mare 
fiind deja pe șantier. In prezent 
se montează o bandă rulantă auto
matizată, pe o lungime de opt kilo
metri, care va fi folosită pentru 
transportul minereurilor din subte
ran pină la stația de cale ferată. 
Graficul lucrărilor tehnice de pe 
șantier, conduse de inginerul Ion 
Negomireanu, de la întreprinderea 
română „GEOMIN", arată că- mina 
va începe . să producă pină la 
sfirșitul acestui an. Noul obiectiv al 
industriei tunisiene oferă o deplină 
satisfacție beneficiarilor, care și-au 
exprimat mulțumirea pentru conlu
crarea fructuoasă cu specialiștii ro- 
mâni. t

Lucrările Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile 

de mașini
PRAG A 17 (Agerpres). — între 

11—16 octombrie, s-au desfășurat la 
Bmo lucrările Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcțiile de ma
șini.

Au participat delegați ai țărilor 
membre ale C.A.E.R. — Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Pe baza acordului dintre C.A.E.R. 
și guvernul R.S.F. Iugoslavia, la se
siune a participat și o delegație iu
goslavă.

In calitate de observatori au fost 
prezenți reprezentanți ai R. D. Viet
nam.

Comisia a adoptat recomandări în 
vederea îndeplinirii sarcinilor rezul
tate din protocolul celei de-a 64-a 
sesiuni a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., programul de activitate al 
comisiei pe anul 1974, a examinat și 
adoptat recomandări in legătură cu 
proiectul acordului privind speciali
zarea și colaborarea multilaterală in
ternațională în producția utilajelor 
miniere, mașinilor și instalațiilor 
pentru construcții și a instalațiilor 
pentru producerea sticlei industriale 
și tehnice.

Comisia a examinat, de asemenea, 
propunerile privind programul direc
țiilor principale ale colaborării teh- 
nico-științifice dintre țările membre 
ale C.A.E.R. pină în 1980 in dome
niul fa.bricării instalațiilor pentru 
apărarea și îmbunătățirea mediului 
înconjurător în domeniul construc
țiilor de mașini.

Comisia a examinat, totodată. In
formarea cu privire la stadiul și re
zultatele preliminare ale activității 
de coordonare a planului economiei 
naționale în domeniul construcțiilor 
de mașini pentru perioada 1976— 
1980 și în perspectivă, informarea 
privind planificarea comună, de că
tre țările interesate, a unor tipuri 
de mașini de prelucrat, precum și 
propunerile pentru rezolvârea pro
blemelor- științifice și tehnice ale 
construcțiilor de mașini pe perioada 
1976—1980 și în perspectivă.

Lucrările Comisiei permanente 
pentru construcțiile de mașini s-au 
desfășurat intr-o atmosferă priete
nească, de înțelegere reciprocă.

determinat adoptarea 
de către Camera Co
munelor a rezoluției 
de aderare, și-au 
schimbat acum poziția.

In dezbaterile par
lamentare nu vor 
lipsi, desigur. nici 
problemele externe. 
Observatorii din capi
tala Angliei remarcă 
faptul că in ultimele 
luni guvernul Heath a 
ieșit din „imobilismul" 
de care opoziția ' îl 
învinuia in ceea , ce 
privește activitatea 
externă. La conferința 
partidului conservator 
de săptămina tre
cută, primul ministru, 
Heath, și ministrul de 
externe. Home, au fă
cut declarații, pronun- 
țindu-se pentru spriji
nirea activă a proce
sului de destindere, a- 
propiere și colaborare 
pe plan mondial, pen
tru „relații echitabile 
cu toate țările", pen
tru „principiile bunei 
vecinătăți" și „nein
tervenției în treburile 
interne ale altor sta
te". Agenda diploma
tică britanică include, 
pentru viitorul apro
piat, vizita ministru
lui de externe. Home, 
in U.R.S.S,,' reluîn- 
du-se astfel dialogul 
întrerupt de citvd 
timp, urmind ca ceva 
mai tîrziu primul mi
nistru, Heath, să vi
ziteze R. P. Chineză.

Acestea sint numai 
citeva din momentele 
importante ale actua
lelor dezbateri și. tot
odată, ale viitoarei se
siuni parlamentare, 
care se anunță a fi 
deosebit de semnifi
cative.

N. PLOPEANU
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