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Colectivul complexului C.F.R. Petroșani se străduiește 
întîmpine sărbătoarea aniversării proclamării Republicii 
succese cit mai mari în îndeplinirea exemplară a sarci-cincinalului 

și jumătate, 
majoritatea 

brigadă

încă — bilan- 
muncii ortaci-
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In cinstea celei

de-a XXV-a

aniversari

a Republicii

raportează

Angajamentele anuale
...„Știți, ne simțeam in sta

re, eu cu ortacii, să facem 
mai mult decît „planul", așa 
că ne-am hotărit să ne ală
turăm celor care și-au pro
pus realizarea 
în patru ani 
Cum sintem 
comuniști in 
cum — așa, zic eu și știu 
că așa și este — sintem mi
neri „adevărați", adică din 
cei care cunosc ce pot să-și 
propună, iar după aceea 
știu să depună toată stră
dania ce se cere pentru a-și

ține cuvîntul, ne-am pornit, 
la frontul nostru de cărbu
ne, la realizarea în practică 
a hotărîrii".

Cuvintele rostite de mine
rul șef de brigadă Mihai 
Dudescu, în biroul șefului 
sectorului I al minei Vul
can, voiau să fie, poate, o 
scuză a grabei cu care ve
nise să ceară — cu o zi mai 
devreme, cînd calculul in
tegral al realizărilor pe bri
găzi, al lunii octombrie nu 
se încheiase 
țul lunar al 
lor săi.

Simțea el 
că are de ce să grăbească... 
și în luna trecută colectivul 
lor, schimburile lui Gheor
ghe Sava, Andrei Popa, 
Ioan Puiu, Mihai Reti („îi 
cunoașteți doar, de multe 
luni la noi în brigadă nu 
s-au schimbat oamenii") — 
a extras „in plus" 579 tone 
cărbune. Cifra, pentru un 
loc de muncă ca al lor, a- 
batajul cameră, nu e deloc 
mică, mai ales că întreaga 
cantitate de cărbune extrasă 
suplimentar s-a obținut prin 
strădania lor — beneficiind 
bineînțeles de condiții nor
male de lucru asigurate de

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice și cooperativa 

agricolă de la Fundulea

să 
cu 
nilor de plan și a angajamentelor majorate asumate în în
trecere pentru perioada finală a anului 1972.

Bunăoară, colectivul depoului de locomotive Petroșani 
s-a angajat ca față de depășirea cu 1 la sută a planului a- 
nual de producție — prevăzută inițial ca obiectiv de între
cere — să realizeze 2,5 la sută, productivitatea să fie depă
șită cu 3 la sută, în Ioc de 1,2 la sută, la prețul de cost an
gajamentul a fost majorat de Ia 200 000 lei la 275 000 lei iar e- 
conomia de combustibil să se reducă în loc de 1 Ia sută cu 
2 la sută.

Făcînd bilanțul pe cele 10 luni trecute, colectivul de 
muncă al depoului raportează că și-a îndeplinit angajamen
tele luate, depășind sarcinile de producție cu 5,4 la sută, ale 
productivității cu 6 Ia sută, iar acelea de reducere a con
sumului de combustibil cu 5,3 la sută, reprezentînd 1 632 tone 
combustibil convențional. Făcînd dovada unui dezvoltat simț 
de răspundere față de economisirea cărbunelui care repre
zintă cea mai mare pondere în consumul locomotivelor cu 
aburi, s-au făcut remarcați în această importantă acțiune me
canicii Pavel Revitea, Gheorghe Gavrilă, Ion Oprea, Victor 
Borcan, Ilie Căpățînă și fochiști ca Băcuț Vintilă, Ion Jitea, 
Constantin Baldovin, Andrei Miclăuș și alții.

Permanentul efort care-î depune colectivul de muncă al 
depoului, mobilizat de organizația de partid, în vederea atin
gerii unor cote înalte ale eficienței economice este garanția 
îndeplinirii și depășirii cu succes a sarcinilor revenite în 
transportul feroviar al Văii Jiului pentru cel de-al doilea an 
al

Colectivul de salariați din sectorul I.G.L. Uricani a în
cheiat primele zece luni ale anului 1972 cu plusuri la toți 
indicatorii planului de producție. Producția globală a fost 
realizată în proporție de 107,7 la sută, iar producția marfă în 
proporție de 106,2 Ia sută. La aceste rezultate au condus or
ganizarea judicioasă a locurilor de muncă, extinderea mun
cii în acord, controlul permanent efectuat de conducerea sec
torului (șef sector Iosif Lucaci), asupra punctelor de lucru. 
Prin exemplul lor personal, comuniștii loan Mesaroș, Ni
colae Micu și Marton Sereș, zugravii Elisabeta Pintea, An
ton Diaconu, loan Kutași, dulgherul Avram Șerban, zidarul 
Iosif Petre și electricienii Vasile Cîrstea și Nicolae Vieru 
au angrenat pe toți muncitorii în realizarea și depășirea sar
cinilor de plan.

In jaceste zile, cînd oame
nii muncii de pe ogoare, în
flăcărați de Mesajul secreta
rului general al partidului, dau 
bătălia pentru încheierea grab
nică a recoltării și însămînță- 
rilor de toamnă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat 
la fața locului, în cursul di
mineții de miercuri, la Insti
tutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice și pe 
tarlalele cooperatorilor de la 
Fundulea, modul în care se 
materializează indicațiile și re
comandările cu privire la pro
bleme actuale și de perspectivă 
în domeniul mecanizării agricul
turii. Ca de fiecare dată, dia
logul de lucru al secretarului 
general al partidului a des
chis orizonturi noi, generoase,

A

In lanurile de porumb unde 
se experimentează combine universale

însuflețitoar'e 
vele concrete, 
tații lucrătorilor din agricultu
ră, consacrată traducerii în 
viață a hotărîrilor Conferinței 
Naționale privind această ra
mură importantă a economiei 
țării noastre.

Inscriindu-se ca o continua
re — și, totodată, o nouă și 
pregnantă expresie — a preo
cupării permanente a secreta
rului general pentru cunoaș
terea nemijlocită a probleme
lor, pentru dezbaterea lor îm
preună cu oamenii muncii și 
factorii de răspundere, vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a reliefat soluții e- 
ficiente menite să contribuie 
la diversificarea mecanizării și 
dezvoltarea bazei tehnico-ma-

prin perspecti- 
realist.e, activi-

teriale, creșterea producției și 
productivității în vederea în
deplinirii și depășirii preve
derilor 
cultură, 
departe 
bază al 
creșterea 
sporirea avuției naționale.

In această vizită de lucru, 
secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovară
șii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului' Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, An
gelo Miculescu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimen
tare și apelor, Gheorghe Ne- 
cula, prim-secretar al Comite
tului județean Ilfov al P.C.R.

cincinalului în agri- 
la progresul pe mai 
a acestui sector de 
economiei noastre și 

ponderii sale în

ogoarele cultivate 
hibrid de mare 

tovarășul

Aici, pe 
cu porumb 
productivitate, 
Nicolae Ceaușescu a fost in
vitat să asiste Ia demonstrații 
practice de recoltat cu combi
ne universale, modernizate și 

adaptate pentru multiplele ope
rații pe care le reclamă cule
sul acestei culturi și valorifi
carea pentru nutreț a produ
selor secundare.

Urmînd indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, re
comandările făcute cu prilejul 
unor întîlniri anterioare cu 
cooperatorii și mecanizatorii, 
cu prilejul recentei vizite la 
„Expoziția de autoutilare în a-

gricultură și industria alimen
tară", specialiștii de • la Insti
tutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii și Insti
tutul de cercetări și proiectări 
de mașini agricole au conce
put și realizat, cu sprijinul u- 
zinei „Semănătoarea", o serie 
de echipamente, ' în diferite 
variante, care, adaptate la 
combinele aflate în fabricație 
curentă, le fac utilizabile cu 
mai multă eficiență atît la re
coltarea cerealelor păioase, cît 
și a culturilor de porumb, 
floarea-soarelui, soia sau Ia 
treieratul ierburilor perene.

Specialiștii raportează că, la 
îndemnul secretarului general

partidului de a se căutaal
Iuții noi pentru realizarea 
nor mașini de recoltat cu 
productivitate mai mare și 
coeficient ridicat de siguranță 
în exploatare, ei sînt în mă
sură astăzi să prezinte mai 
multe variante, urmînd ca, 
prin analizarea și confrunta
rea caracteristicilor funcționa
le ale fiecăreia, să se decidă 
asimilarea în producție a e- 
chipamentelor celor mai efi
ciente, menite să lărgească 
sfera de utilizare și randa
mentul combinelor universale.

so-
u-
o 

un

(Continuare in pag. a 4-a)

Cabinetul de stiinte sociale un eficient
NUCLEU DE ACȚIUNE
în sprijinul

In perioada scursă de la în
ființarea cabinetului de științe 
sociale al orașului Vulcan — 

1 martie a.c. — și pînă în pre
zent, se poate vorbi deja de o 
anumită experiență acumulată 
în activitatea acestui autentic 
nucleu de 
perimetru 
vă, căruia 
novator îi 
tipie forme și mijloace de lu
cru.

înființarea acestor cabinele 
răspundea unei strinaente ne
cesități. Practica vieții 
partid a scos la iveală 
nenumărate rînduri era 
tă lipsa unui instrument 
țiune conceput în mod 
plex, cu multiple funcții, așe
zat pe o bază organizatorică 
chibzuită, care să prilejuias- 
că, pe de o parte, dezbateri

acțiune cu un larg 
de influență poziti- 
inițialiya, spiritul 

pot împrumută mul-

de 
că în 
simți- 

de ac- 
com-

muncii politico-ideologice
concrete asupra aspectelor ma
jore ale vieții politice, ideolo
gice, economice și sociale, des
fășurate într-un cadru mai larg 
de activiști, ' iar pe de altă 
parte, crearea cadrului adec
vat unor informări și docu
mentări cotidiene a membri
lor de partid. Astfel, de instru
mente ferite prin esența lor, 
prin funcțiile ce le-au fost a- 
cordate,’de orice alunecări 
spre formalism, sînt cabinetele 
de partid.

Primul pas — organizarea 
a constituit și o primă certi
tudine a unei activități rod
nice. Comitetul orășenesc de 
partid s-a orientat din capul 
locului'înspre înjghebarea unui 
colectiv de conducere al ca
binetului format din cinci mem
bri, ale căror principale tră
sături, alături de competență,

erau inițiativa, pasiunea, spiri
tul novator. Pentru cuprinde
rea unui cît mai larg cerc de 
activiști, s-a hotărît ca acest 
colectiv să fie sprijinit de în
tregul grup de lectori al co
mitetului orășenesc. Pe acest 
cadru organizatoric s-a trecut, 
apoi, la o judicioasă și echi
librată repartizare atît a lec
torilor cît și. a celor cinci 
membrii din colectivul de con
ducere, pe mai multe sfere 
de activitate, stabilindu-se în 
principiu, 
dierea
P.C.R.", 
ții de 
cietății

domenii ca „Stu- 
politicii economice a 
„Filozofie", „Construc- 
partid", „Făurirea so- 
socialiste multilateral

I. MUSTAȚĂ
(Continuare în pag. a 3-a)

din veteranii mese-
U.U.M. Petroșani, 

de ani onorează 
lui, este 
Rusu

riași ai 
care de 
uzina prin 
comunistul
care l-am înregistrat pe 
liculă în timpul sudării 

dispozitiv de legat 
pentru schipurile mine- 
Văii Jiului.

A

Ample eforturi pentru strîngerea
grabnică a recoltei

Un „milionar" al timpului nostru
Urmăream dezbaterile Con

ferinței organizației de partid 
a șantierului 71 C.C.F., plă
cut impresionat atît de rezul
tatele meritorii obținute de 
acest detașament de con
structori în realizarea uneia 
din cele mai importante o- 
pere cu multiple și directe 
influențe favorabile asupra 
vieții municipiului nostru — 
electrificarea liniei ferate Fi- 
liași-Petroșani-Mintia — cît 
și de înalta responsabilitate 
comunistă ce se degaja din 
cuvîntul fiecărui participant. 
Ceea ce m-a frapat însă mai 
tulburător a fost ideea ge
neroasă desprinsă din cu
vîntul unui tînăr inginer, a- 
pelul său vibrant către co
legii de meserie, cadre teh- 
nico-inginerești, de a fructi
fica Ia maximum spiritul de 
creativitate, de a pune mai 
plenar în valoare potenția
lul de inteligență tehnică de 
pe șantier.

— Fiecare inginer și teh
nician — își îndemna ingine
rul Florin Trifu, colegii săi 
de muncă — să-și pună în 
valoare întreaga capacitate 
creatoare, tot spiritul de in
ventivitate pentru a găsi 
cele mai economicoase solu
ții la lucrările pe care le 

V____________________

conduc, în așa fel încît e- 
conomiile ce se realizează 
prin aplicarea acestor solu
ții să depășească 
salariului cuvenit 
pe întregul an...

Pe măsură ce
își consuma fără

volumul 
fiecăruia

vorbitorul 
cea mai

sonal, sau doar niște afirma
ții „tari", niște vorbe de pa
radă, care sună frumos la 
ureche ?

Răspunsul la aceste între
bări l-am aflat, fără prea 
multe căutări, chiar a doua 
zi. Nu, cuvintele inginerului

1 500 000 la Porțile de Fier plus
1 500 000 în Valea jiului
In doi ani economii care acoperă sala
riul pe 26 de ani
Preocupările unui om care în întreaga 
carieră n-a cerut să i se schimbe locul 
de muncă, n-a solicitat vreun post mai 
mare și a fost avansat numai la „ex
cepțional**

nea vizuală a bijuteriei arhi
tectonice care se cheamă 
porțiunea de linie ferată Gu
ra Văii-Orșova, alcătuită a- 
proape în întregime din tu- 
nele săpate în stîncă și via
ducte aruncate peste prăpăs
tii ? In această bijuterie, ca
re va dura peste decenii și 
secole, este materializată și 
o parte din activitatea ingi
nerului Trifu 1) — de pe o- 
biectivul acesta important al 
operei de construcție socia
listă din țara noastră, ingine
rul Florin Trifu, a venit pe 
șantierul 71 din Valea Jiu
lui cu autoritatea . și satis
facția omului pătruns 
conștiința faptului că 
lizat și el ceva : un 
care reprezintă circa 
lion și jumătate Iei,
economiilor înregistrate 
urmare a aplicării unor ra
ționalizări și soluții tehnice 
noi, propuse' de el.

La inițiativa comitetului 
ganizației U.T.C. de la mina 
Petrila, un grup de tineri en
tuziaști au efectuat zilele tre
cute o reușită acțiune d'e mun
că patriotică în sprijinul pro
ducției. Scopul acțiunii l-a con
stituit realizarea de economii 
prin recuperarea materialelor 

.de susținere. Coborînd după o- 
rele programului de lucru, în 
adîncurile sectorului III, Ia o- 
rizontul 12 b,' grupul de tineTi 
în frunte cu secretarul comite
tului U.T.C. al minei, tovarășul 
Aurel Colda, a recuperat din 
lucrările vechi 26 armături TH 
care, după mici recondiționări, 
vor putea fi 
ducție.

In această 
în contextul 
cinile actuale ale organizațiilor 
de tineret — educarea uteciș- 
tilor în spiritul gospodăririi 
chibzuite și economisirii mate
rialelor — s-au evidențiat prin 
contribuția adusă Ștefan Bartoc, 
Dumitru Geambou, Alexandru 
Babană, Mihai Perju și alții.

A. AVRAM, 
corespondent

refojosite în pro-

acțiune, . înscrisă 
uneia dintre sar-

și încheierea însâmînțărilor
Condițiile vitrege din a- 

ceastă toamnă au determinat 
decalarea termenelor stabili
te inițial pentru înmagazina- 
rea recoltei și însămînțarea 
cerealelor păioase. Lucrăto
rii ogoarelor — în sprijinul 
cărora au venit salariați, e- 

. levi, studenți și militari — 
au reușit însă să depășească 
dificultățile ivite, existînd cer
titudinea că se asigură o 
bună aprovizionare a popula
ției cu produse agroalimenta- 
re, că producția viitoare are 
asigurate temelii solide.

Mesajul adresat de secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
privind mobilizarea î 
lui potențial uman și 
jloacelor mecanizate, 
rea lor cu randament 
la încheierea în bune 
ții a lucrărilor agricole a gă
sit un larg ecou în rîndul 
oamenilor muncii din județul

nostru. Dovedind o înaltă 
răspundere, patriotică și ce
tățenească, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, cooperatorii și meca
nizatorii au muncit și mun
cesc fără preget, ziua și 
noaptea, la strîngerea bogă-

COORDONATE 
HUNEDORENE

întregu- 
i a mi- 

folosi- 
: maxim 

condi-

ției ogoarelor și jalonarea 
coordonatelor recoltei urmă
torului an al cincinalului. Din 
multitudinea aspectelor de 
muncă am desprins cîteva 
fapte mai semnificative.

Pînă la începutul lunii no
iembrie a.c., s-a încheiat 
strînsul producției de cartofi 
și sfeclă de zahăr de pe în
treaga suprafață (aproape 
2 500 hectare) destinată cul
turilor respective, majorita- 

cooperativelor agricole

obținînd depășiri substanția
le față de plan. Se detașea
ză, între altele, cooperativa 
agricolă din Simeria, unde 
nivelul recoltei de sfeclă de 
zahăr a* întrecut prevederile 
cu peste 15 000 kg. la hec
tar. Porumbul — cultură care 
în C.A.P. și I.A.S. ocupă mai 
mult de 15 000 hectare — s-a 
înmagazinat de pe aproape 
90 la sută din suprafețele 
stabilite.

O contribuție prețioasă la 
strîngerea recoltei și-au adus- 
o și studenții de la I,M. Pe
troșani care, înfruntînd fri
gul și ploaia, au asigurat în- 
magazinarea fără pierderi a 
zeci de tone de știuleți de 
pe ogoarele fermelor I.A.S. 
Hațeg. Datorită unei bune 
organizări a muncii și efor
turilor susținute depuse, pri-

N. TIRCOB

mică rezervă patosul în ple
doaria pentru 
care — după 
ciat-o ulterior 
terlocutori — 
valoare la nivelul celor mai 
bune inițiative de pe șantier, 
gîndurile îmi erau răscolite 
de o seamă de întrebări: 
Cuvintele frumoase ale aces
tui inginer au o fundamen
tare trainică ? Sînt ele niș
te idei viabile, întărite cu 
autoritatea exemplului per-

această idee 
cum au apre- 
mai mulți in
se înalță ca

nu erau niște simple vorbe 
„mari", rostite pentru a crea 
auditoriului o falsă impre
sie, o impresie de paradă; 
erau expresia unei idei sin
cere, izvorîtă din conștiința 
unui comunist. îndemnul său 
aprins avea la bază un stră
lucit palmares materializat 
în fapte pipăibile.

De pe șantierul complexului 
hidro-energetic „Porțile de 
Fier".
— (Păstrați în memorie imagi-

în pagina a 2

Individ - colectivitate

(Continuare în pag. a 3-a)

de 
a rea- 
„ceva" 
un mi- 
totalul 

ca

★
II întovărășesc pe ingine

rul Trifu de la un punct de 
lucru la altul din zona de

£ Ofes W

C. MAGDALIN
(Continuare în pag. a 2-a)

Elevii contribuie la sorta

tul și însiiozaiul recoltei de

cartofi.
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Pietre pen'ru lemnul OMLLUI (XIII)

însetata noastra minte
„Ceea ce face sacru pe om... ceea 

ce constituie libertatea sa și dreptul 
său este gîndirea...".

E. LABOULAYE

Pină nu demult, numele unor șefi de bri
gadă ca Marin Ciochia de la E. M. Lupeni 
sau Petru Roman de la E. M. Aninoasa e- 
rau aproape necunoscute. Acum, ele au no
torietatea faimei și strălucirea constelației.

Ca să ajungă însă pe panourile de onoare, 
ei au străbătut, mai intîi, drumul greu al mun
cii anonime și trudnice, tributară rutinei și 
tiparelor vechi. „De multe ori — se destăi
nuia Marin Ciochia — am lucrat și cite două 
schimburi. Aveam mereu greutăți...". Apoi 
s-a produs saltul spre lumină : „Pentru prima 
dată Ia locul de muncă am introdus un ritm 
nou — Ziua șl fișia — și treburile au În
ceput să meargă strună". înnobilată de gîn- 
dire, munca brigăzii cocea roade de aur. Unei 
chemări la întrecere care-și propune să dea 
peste plan 50 tone de cărbune, ortacii lui 
Marin au răspuns : „ne angajăm să extragem 
peste plan... 2 000 de tone". In același grai al 
vredniciei minerești a vorbit și aninoseanul 
Petru Roman, inițiatorul chemării: schimbul 
și cîmpul. Șicîți alții l

Sîntem, din ce în ce mai mult, martorii u- 
nor astfel de inițiative Valoroase — rod al 
organizării mai bine gindite, al aplicării u- 
nor tehnologii noi. Și ne bucurăm cu toții. 
Nu rareori sîntem, însă, ispitiți să consem
năm doar spectaculosul din ele, să contabili
zăm doar sporuri cantitative de producție, și 
nu să surprindem, în tîlcul lor ascuns acele 
mutații calitative din conștiință, care expli
că voltajul cerebral și prin el, randamentele 
mari. Ne scapă, astfel, ceea ce este mai sem

nificativ în acest proces înnoitor : „aventura" 
însetatei noastre minți...

★
Marea „aventură" a omului este lungul și 

anevoiosul travaliu al minții lui în procesul 
neîntreruptei sale deveniri și treceri din im
periul necesității în cel al libertății. Al ne
însetatei noastre minți care, cîndva, s-a temut 
de mînia zeilor și care s-a bucurat, apoi, cu 
„Evrika!" lui Arhimede ; care a suferit cu 
Goya, atunci cînd a fost silită să doarmă și 
care s-a îndoit de sine însăși cu dilema 
hamletiană: „a fi sau a nu fi"; care s-a des
coperit pe sine cu acel faimos : „cuget,, deci 
exist" al lui Descartes și care s-a descătușat 
din servituțiile înstrăinării ei, cu neuitatul 
Octombrie Roșu; care a îndrăznit să esca
ladeze cerul, odată cu primii pași ai omului 
pe lună și care a triumfat atunci cînd s-a 
transformat pe sine în cea mai formidabilă

industrie contemporană: a creierului. Ceva 
din această tulburătoare „aventură" a minții 
—- izvorîtă din nevoia omului de autodepă- 
șlre — cu stagnările, căutările, eșecurile și 
biruințele ei, descoperim in „mica istorie" a 
oricărei inițiative valoroase. Cu urechile la 

bătăile de puls ale producției, forînd neîn
cetat în abatajele minții lor roca tare a ig
noranței și rutinei, oameni ca Marin Cio
chia sau Petru Roman sînt conștienți că fără 
efortul de a deveni creiere active, de a gîndi 

cu propriul for cap, nici un progres nu e po
sibil și nici o libertate nu se poate dobîndi.
Și, mai ales, ei știu că azi, mai mult ca ori- 
cînd, toate aceste țeluri sînt posibile. Căci 
omul orînduirii noastre, redobîndindu-și con
diția umană și avînd acces liber la cultură, 
nu se mai simte intimidat de „monstrul sa
cru" al științei; nu se mai simte strivit de 
tehnică. Cu fiecare zvtenet al minții, cu fie
care inițiativă valoroasă, cu fiecare premieră 
economică, omul muncii se eliberează tot 
mai mult din rolul de simplă rotiță în an
grenajul producției, de simplă anexă a mași
nii. Cunoscîndu-le, ele i se supun din ce în 
ce mai docil. Și fiecare miligram de mate
rie cenușie încorporată în munca sa în
seamnă o picătură de sudoare mai puțin și 
un strop de satisfacție, mai mult. Și cu fie
care milimetru de cunoaștere, cu fiecare 
dram de gîndire tehnologică integrată în ac
tul muncii sale, principiul socialist: „de la 
fiecare după capacitatea sa...", capătă dimen
siuni noi, prinde viață.

Inițiatorii tehnologiilor de lucru cu ran
damente mari devin, pe zi ce trece, figuri o- 
bișnuite Performanța în- producție seamănă 
tot mai mult cu cea sportivă: ștacheta depă
șirilor de normă se înalță tot mai sus. Re
cordurile în producție cad de Ia o zi la alta. 
Chemări și angajamente ale oamenilor din 
adîncuri tot mai îndrăznețe își cîntă simfo
nia lor eroică. Acesta-i „miracolul" însetatei 
noastre minți, al marei sale aventuri pe dru
mul autodepășirii omului I

...Socialismul este procesul perfecționării 
sociale. De aceea însetata noastră minte se 
cere, tot mai mult, desțelenită de buruiana 
ignoranței, curățată de rugina rutinei, șle
fuită de diamantul cunoașterii. Se vrea cre

ier activ, combustie permanentă, salt în ne
cunoscut. Cu fiecare inițiativă nouă, cu fie
care record de producție dobîndit, defrișăm 
noi ținuturi în țara de minuni a cunoașterii, 
facem noi pași spre libertate. Cu ele scriem 
Elogiul gîndirii și Patetica zilelor noastre. 
Cu ele cîntăm Eroica biruinței omului asu
pra lui însuși.

David MANIU
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UN „MILIONAR" AL TIMPULUI NOSTRU i

Lucrările merg bine. 
Și totuși, fața îngîndu- 
rată a inginerului Flo
rin Trifu, pare să ex
prime că el ar mai a- 
vea de spus ceva...

{Urmare din pag. 1)

șantier pentru care răspun
de. Discutăm despre muncă, 
despre viață, despre omeni, 
despre evenimente emoțio
nante pe care Ie-a trăit în 
cel 10 ani de șantier la Bi- 
caz, la Porțile de Fier, în 
Valea Jiului. Interlocutorul 
încă tînăr — judecindu-1 
după neastîmpărul tempera
mentului și după înfățișarea 
generală nu i-ai recunoaște 
vîrsta de 34 de ani, dacă 
n-ai observa și primele fire 
de nea apărute pe la tîmple 
— are acumulată în memo
rie experiența unei întregi 
vieți și dovedește o inepui
zabilă argumentație în a re
leva meritele și calitățile 
multora din foștii sau actua
lii săi tovarăși de șantier. 
Despre propria Iui persoa
nă mai mult am dedus decît 
am aflat din unele destăinu
iri indirecte, că niciodată n-a 
cerut un loc de muncă anu
me, că întotdeauna s-a dus 
unde a fost trimis, că nu i-a 
trecut nici măcar prin min
te să solicite un post mai 
mare, că în întreaga sa ca
rieră a fost avansat în mod 
excepțional, cu derogare 
pentru vechime, după ce în
deplinise practic atribuțiile 
pentru un grad superior, pî- 
nă Ia funcția ce Implică o 
înaltă responsabilitate de in
giner șef pe acest mare și 
deosebit de Important șan
tier.

Nu mă pot abține de la în
cercarea de a aduce discu
ția Ia subiect:

— Cînd ați adresat ingi
nerilor și maiștrilor de pe

șantier chemarea de a rea
liza prin Inovații și raționa
lizări, prin soluții tehnice și 
organizatorice mai superioa
re economii care să depă
șească salariul respectiv al 
fiecăruia pe un an ați avut 
in vedere probabil și pn an
gajament, un obiectiv perso

nal...
— ...Bineînțeles. La acest 

lucru m-am gîndit în pri
mul rînd ; de Ia el am por
nit.

— V-ați propus mult ? Da
că întrebarea nu e indiscre
tă...

— Nn chiar așa... mult. E 
drept, cu ceva mai mult de
cît am îndemnat pe colegii 
mei, dar avînd in vedere a- 
numite posibilități nu chiar 
atit de mult. Pe baza calcu
lelor am ajuns la concluzia 
că prin aplicarea unor rațio
nalizări pe care le-am intro
dus deja in producție și a 
celor aflate în stadiul de fi
nalizare se poate realiza în 
acest an și în anul viitor un 
volum de economii care să 
acopere salariul ce mi s-ar 
cuveni nu pe acești doi ani, 
ci pentru toți anii ce i-ași 
mai avea de muncit pină la 
virsta de pensionare. Acesta 
este angajamentul pe care 

mt l-am propus în Con
ferința de partid.

— Exprimat în lei ?
— Să recapitulăm împreu

nă, dacă vreți, unele calcu
le pe care mi le-am făcut. 
Nu e un lucru prea compli
cat. Să socotim deci mai în- 
tîi, cîștigul. Pînă Ia pensio
nare, după legea actuală, aș 
mai avea 26 de ani. La sala
riul pe care-1 am în pre

zent. rezultă un cîștig mediu

anual de circa 50 000 lei, 
ceea ce ar reprezenta în 
cei 26 de ani — 1 300 000 
Iei... Să socotim acum și e- 
conomiile pe care ni le-am 
propus. Prin raționalizarea 
introdusă Ia o lucrare din 
cadrul sistematizării stației 
Crivadia, se realizează in a- 
cest an o economie antecal- 
culată de 926 000 lei. Fără 
puțin, un milion. La aceasta 
se va adăuga economia de 
120 000 Iei ce se va realiza 
prin raționalizarea pe care 
am introdus-o la construc
ția pasarelei din stația Pe

troșani. Am in curs de fina
lizare o inovație sau rațio
nalizare „metodă de execu
ție a podețelor de cale fe
rată sub circulație, care va 
aduce șantierului o econo
mie de 50 000 lei la manope
ră și consumul de material 
lemnos (asigurind, in plus, 
înlăturarea oricărei posibili
tăți de accident). Și mai am 
și altele despre care nu do
resc să discut acum... Cert 
este că prin aplicarea ino
vațiilor și raționalizărilor pe 
care ml-am propus să Ie rea
lizez în acești doi ani, eco
nomiile ce se vor obține vor 
depăși un milion și jumătate 
lei.

Ajunsesem Ia punctul de 
lucru de pe șantier la care 
se aplică inovația ce va a- 
duce anul acesta șantierului 

economii de aproape un mi
lion lei. Soluții simple, in
genioase, care vădesc gîn
dire creatoare și interes pen
tru punerea în aplicare în 
condiții cît mai economicoa
se a proiectelor inițiale. Re
zultatul ? Mii de metri cubi 
de pămînt și steril excavați

mai puțin, reducerea cu mai ț
multe mii de metri cubi a ij
betoanelor turnate și In- ț
crări de calitate mai bună, r
mai durabile și mai aspec- i
tuoasc... Șl toate acestea în- '
seamnă economie de MUN- ț
CA, economie de MATERIA- t
LE, economie de TIMP, eco- 
nomie de BANI. înseamnă — T
am sublinia noi — preocupa- l
re asiduă pentru realizarea i|

uneia din sarcinile majore 1
puse de partid în etapa ac- ț’
tualului cincinal : REALIZA
REA UNEI EFICIENȚE E- 
CONOMICE GENERALE CÎT 
MAI ÎNALTE.

Asistam, alături de autor 
cum prinde contur cea mai 
valoroasă raționalizare din 
acest an a inginerului Flo
rian Trifu și — fascinat de 
explicațiile, argumentațiile cii 
privire la valabilitatea noilor 
soluții adoptate — mi-am dat 
seama abia mai tlrziu că 
mintea nestatornică a aces
tui novator al procesului de 
producție este frămintată de 
găsirea unor soluții mai bu
ne pentru evitarea pierderi
lor de ciment la transport, 
de construirea unui dispozi
tiv pentru descărcarea pie
selor lungi și grele din va
goanele de cale ferată pe 
liniile electrificate și a altor 
probleme pe care le ridică 
viitorul.

★

Ideea generoasă lansată de 
inginerul Florin Trifu în 
conferința de partid era clă
dită po fundamentul solid al 
exemplului personal, care dă 
cuvintulul comuniștilor cea 
mai mare greutate și putere 
de convingere.

In secția mecanică a 
U.U.M. Petroșani, frezorul 
Francisc Șine — mereu frun
taș în întrecerea socialistă, 
este cunoscut ca unul din 
sfătuitorii tinerelor cadre ale 
uzinei.

POȘTA PAGINII
0 Oricît ne-am fi străduit 

— și ne-am străduit — să 
vă descifrăm „scrisoarea", 
tovarășe IOAN DÂRONI 
(Petroșani, str. Dărănești nr. 
9/c), credeți-ne că n-ar» în
țeles... mare lucru. Ne scri
eți că niște vecini, „duș
mani" de-ai dv„ au venit, 
într-o bună zi, împreună cu 
o „tovarășă de la consiliul 
popular" să vă rezolve o 
veche „reclamație" și ne 
cereți, nici mai mult, nici 
mai puțin, să aflăm noi, cum 
o cheamă pe reprezentanta 
unui serviciu (care?) de la 
consiliul popular, care v-a 
vizitat, în lipsă („doar so
ția era acasă") la domici
liu (!)... Și ce simplu era pen
tru dv., să vă deplasați pînă la 
consiliul popular 1 Poate a- 
cum o veți face-o. Noi, în 
nici un caz, nu vă putem a- 
juta. Sînt prea multe „necu
noscute" Ia mijloc!

@ Stimate tovarășe C. 
BRINZAN (Petrila, str. 8 
Martie, bloc 40, ap. 26), dv., 
ca cetățean, sînteți revoltat 
în fața nepăsării cu care tra
tează problema iluminatului 
conducerea clubului sindi
catelor din Petrila. Oare 
de aceea nu se „vede" ac
tivitatea de la acest club, 
fiindcă lipsesc becurile ? 
Oare!,?... Să se facă lumi
nă !

omenieiPoate fi implicată importanta virtute a 
delapidării și al neglijenței în serviciu" ?în „jocul

Cineva, un lucrător din co
merț — pentru care stima 
noastră a fost mult diminuată 
în urma unei discuții contra
dictorii prelungite — știindu- 
ne predilecția pentru catalo
gări sau, mai precis, pentru 
diagnosticări „spectaculare" 
(„Găsești, cîteodată, pricini în 
te miri ce, și-l vîri pe bietul 
om, nevinovat desigur, în cîte 
o... rubrică la care nu se aș
tepta și uiți că, totuși, omul 
p om, nu poate fi introdus de
cît într-un perimetru foarte la
bil...") ne reproșa, nu demult, 
faptul că nu am reușit încă 
să înțelegem importanta vir
tute a omeniei.

Referindu-se, în principal, la 
cei ce se fac vinovați de ne
glijență în timpul serviciului, 
cunoștința noastră se simțea 
de la distanță că vrea să pri
ceapă prin OMENIE doar... co
loratura sentimentală a aces
tei noțiuni. Și nu voia să ac
cepte că sub acest cuvînt — 
OMENIE — se ascund și o se
rie de slăbiciuni. Simțea că nu 
se pot doborî argumentațiile 
teoretice și dorea să ne intro
ducă în cap teza că slăbiciu
nile, la care ne refeream, nu 
pot fi numite astfel, atita timp 
cît sînt incluse în înseși nu
anțele sensului acestui cuvînt, 
care refuză să aibă în el ce
va... neiorativ. Nu am aiuns, 
firește, la un punct final co
mun în discuții. Și nici nu am 
fi putut ajunge. In sistemul lui 
de valori, nu se „cădea" să

dai importantă unei pagube 
insignifiante și iertarea — în 
virtutea principiului „e om 
și el", deci, pe undeva, a 
omeniei-— se impunea fără 
nici o discuție sau reticență...

Pentru el — și nu numai 
pdntru el, ci pentru toți cei 
ce încă mai consideră că și 
unii hoți, chiar atunci cînd 
sînt prinși cu mîinile adînc a- 
fundate în buzunarul statului, 
au, omenește vorbind (I I ) și 
ei ceva justificări la îndemî- 
nă, am scris rîndurile care ur
mează... *

Dacă n-am fi adepții unei cu 
totul alte opinii despre ome
nie, decît fostul nostru inter
locutor, atunci poate că am fi 
început altfel aceste reflecții. 
Cam așa:... Și, la drept vor
bind, ce-a făcut în fond, Ma
ria Moise, ca șefă a magazi
nului alimentar nr. 47 din Vul
cani Ce a delapidat? O ni
mica toată! Negliiență?! Se 
întîmplă oricui... Hai, să fim 
umani I A luat și ea de unde 
era mai mult, că nu se cunoaș
te. Ce să-i facem acum ? E un 
om doar, cu bucurii, cu neca
zuri, cu... pasiuni, cu lipsuri, 
dragă tovarășe... Da, e om, nu 
e mașină ca să funcționeze fă
ră greș, are sentimente ca' și 
noi etc..."

Dar, pentru că nu putem să 
vedem în acel presupus sen
timent al omeniei decît senti
mentul că... și cel care-1 invocă

iar fi putut păți la fel (iar în 
„omenosul"1 sentimental un... 
delicvent posibil), vom încer
ca să tratăm altfel lucrurile. 
Să înțeleagă totul și cei care, 
din pricini felurite,n-au ajuns 
încă la delicventă, dar oare, 
dacă gîndesc așa... implorînd 
OMENIA, s-ar putea ca, în
tr-o zi... *

...Cifre, foarte multe cifre I 
Prima impresie pe care ți-o la
să un dosar, la judecătorie,

REFLEOȚII
„grăind" despre delapidare, 
fals intelectual și uz de fals, 
neglijență în serviciu, e aceea 
a unui... ocean de cifre.

Nu ne-am propus să reluăm 
aici toate cifrele întîlnite în 
dosarul Măriei Moise și al tova
rășelor sale: Elisabeta Cîmpeanu, 
Maria Perșu, Emilia Moană și 
Steluța Năstase. Nu ne-a in
teresat cît a delapidat Maria 
Moise între primul și al doi
lea inventar, între al doilea și- 
ultimul, valoarea mărfii și a 
ambalajelor lipsă, perisajul a- 
cordat, cîte „monetare" a fal
sificat, minusurile recuperate. 
Ar fi însemnat să îmbibăm 
aceste însemnări cu cifre. Așa 
că să ne mulțumim, deocam
dată, cu una (33 252,25 lei — 
în marea lor parte, între timp, 
recuperați — reprezintă valoa

rea mărfii lipsă din gestiune) 
și să vedem ce a făcut, în 
decurs de 9 luni, Ia „Alimen
tara" nr. 47 din Vulcan, Ma
ria Moise și, mai ales, de ce ?... 
A sustras în mod repetat su
me de bani sau mărfuri, a vîn- 
dut 429 kg vin și a vîrit banii 
în buzunar, a depus la caseria 
O.C.L.-ului mai puțin decît se 
încasa în unitate, a falsificat 
acte, nu s-a îngrijit de conser
varea și buna păstrare a măr
furilor, vindea din mărfurile 
aflate în gestiunea vînzătoa- 
relor... „Da, ne va reproșa, „o- 
menosul", dar se îngrijea să 
acopere contravalorile prin de
puneri suplimentare, ulterioa
re, ceea ce, totuși, denotă"... 
Nu denotă nimic! O lipsă ți
nută în secret și acoperită in 
timp, dovedește tocmai recu
noașterea tacită a vinovăției. 
Și tot delapidare se numește. 
Răspunderea penală rămîne 1 
Pentru câ infracțiunea de de
lapidare se consumă în mo
mentul în care gestionarul își 
însușește bunurile gestionate și 
chiar dacă acoperirea valorilor 
însușite se face înainte con
statării faptei de către revizia 
contabilă judiciară tot ești pa
sibil să te încadrezi în... arti
colul 223, alineatul 1 cu apli
carea articolelor 41 și 42 din 
Codul penal.......Da, însă, oa
meni sîntem și mai există și 
perisajul și poate că nici fe
tele n-au fost chiar atît de 
corecte..." Evident I Perisajul 
a fost acordat cu... ușurință.

Cît despre vînzătoarele acuzate 
de abuz în serviciu (vindeau 
mărfuri pe datorie fetele!!) și 
de neglijență în cauzarea unui 
prejudiciu de 19 678 lei, se mai 
poate spune nu numai că au 
avut o prea mare încredere în 
șefa lor („Las' că Ie rezolv eu 
pe toate", se pare că le întă
rea aceasta „moralul" deseori) 
dar că au dat dovadă de totală 
inconștiență (se lăsau mutate 
de către șefa lor de Ia un ra
ion la altul, fără a preda cu 
inventar vechea gestiune șj a 
lua, la fel, alta în primire). 
„Toate ca toate — parcă auzim 
glasul „omenosului" — dar fe
tele aste'a sînt nevinovate, n-au 
știut că... au crezut că..." Ei, 
aș 1 Dar, Ia al doilea inventar, 
după ce au stat, speriate cîtva 
timp, au știut să se bucure, a- 
lături de șe’fă și de revizori, 
lingă o... găină bine friptă, în 
magazin, cumpărată cu 80 de 
lei, bineînțeles, sustrași tot din 
gestiune ?...

tAr

întrebarea apare spontan : 
oare cum îndrăznesc unii să în
cerce implicarea acestei impor
tante virtuți care este omenia 
în inconștientul „joc" al dela
pidărilor și neglijențelor în ser
viciu î

Să fim umani față de cei ca
re ne... fură? Nu, aceasta, ori
ce s-ar spune, e mai mult de
cît o slăbiciune!

V. TEODORESCU
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Anatomia unor sentimente de sezon
Condiționată de zațul cafe

lelor, înveșmîntată strident cu 
asocieri din mai multe sezoa
ne, anatomia sau metamorfo
za devenirii sentimentelor de 
sezon, este, in general, ace
eași. )

In liceu (pentru că toate 
„eroinele" noastre afirmă că 
sînt bacalaureate) mai mult... 
s-au studiat decît au studiat.

Fire voluntară, volubilă, a- 
vînd deja... citeva inele, de 
gust și calitate îndoielnică, 
un vocabular minim pentru 
grupul de argou în care se 
simte bine („Vai dragă, 
mie-mi spui ?“ ; „Taci, tu !“ ; 
„Unul mic, una mare"...), și-a 
încercat cîndva, pentru înce
put, fascinația în rîndul cole
gilor de clasă, care o „culti
vau" gratuit pentru tot atî- 
tea gratuități. Dintotdeauna, 
i-a displăcut uniforma, a a- 
vut scutire medicală de la 
acțiunile de muncă patrioti
că și expresii de dispreț la 
adresa elevelor bune („Toci
lară, încuiată, egoistă..., d’aia 
învață, că-i urîtă"). Și-a pre
zentat public micile întîm- 
plări sentimentele cu un lim
baj și într-un decor fascinat. 
Darurile pe care le primea, 
deocamdată, erau mici, ne
condiționate și fără impor
tanță : o temă rezolvată de-a

gata, laude gratuite, o cafea, 
promisiuni aluzive dar... a- 
mețitoare.

Prima experiență mai acă
tării a coincis cu prima ieși
re de sub tutela „bătrinilor" 
— examenul de admitere în 
facultate — de unde s-a îna
poiat, după două săptămîni. 
fără succes, dar cu niscaiva 
experiență : gustul banilor și- 
tentația vîrstei. De acum, 
orice nereușită este anulată 
cu un, din punctul ei de ve
dere, mare succes:

— N-am reușit, tu! C-am 
fost fraieră, tu... A vrut un 
asistent să se „ocupe" de mi
ne, să reușesc... M-a cerut în 
căsătorie...

— Taci, tu! Și era tînăr ?
— Bărbat bine, tu.' La 40- 

45 ! Că nu-mi plac puștii...
— Ai fost proastă ! Acum 

ce faci, te angajezi ?
— Eu, tu ? Doar n-am 

mîncat ciuperci bolînde! Mă 
pregătesc și mai încerc. Mă 
țin ăi bătrîni. că nu i-am ru
gat eu să mă facă ! Da, poa
te mă mărit, tu !

— Cu cine, tu ? Cu asis
tentul ?

— Aș / Cu italianul, tu, cu 
Giorgio. Știi, ăla pe care ți 
l-am prezentat la Cafe bar. 
Insistă, tu! Mi-a dat și ve
righeta (bineînțeles că arată,

așa într-o stare de extaz, de 
autofascinație, un inel întors 
pe deget). Da, poate nu-l iau... 
Insistă și neamțu’.

— Care, tu ? !
— Horst, tu. Ală care-i 

la... E foarte bănos. Ajung 
mai ceva decît... Pompilia 
Stoian!

*
După citeva luni, în ace

lași bar, la aceeași masă :
— Pa, tu!
— Te pup, tu ! Dar unde-ai 

fost, dragă ? Te credeam de
parte, cu Horst.

— La mare, tu. Ți-l pre
zint : logodnicul meu... Ce 
bei ?

— Unu cu una! Dar mici!
— Și ce mai faci, tu ?
— M-am „stricat" cu bă- 

trînii, tu! Au vrut să mă. 
dea la „tehnică" dragă. Le-am 
zis să-și mai facă una și s-o 
dea acolo. Și m-am mutat cu 
Giorgio, la Paul.

*
După cîțiva ani. La. altă 

masă, în alt bar și cu alt băr
bat.

— E cam bătrîn, tu, dar e 
bine. Se ține, dragă! E șef. 
Are mașină. Și casă. Și co
piii cît mine, tu ? Ce zici ? 
Nostim, nu ? Și are înțelege
re, tu !

— Și cu ce te ocupi, tu ?, 
Lucrezi ?

— Vai, tu! Oi fi eu nițel 
trecută, dar nu chiar așa. Cîș- 
tigă destul „Tați" („Tați" es
te noul logodnic). Ne „luăm" 
și ne mutăm în Capitală și 
gata

Șe încheie și faza a treia. 
Se încheie anotimpul... Se a- 
•propie toamna. Șe anunță iar
na. Și totul devine trist, atît 
de trist!

*
— Ceau, tu ! Dar te ții bi

ne, tu !
— Bună, tu! Da. unde-i 

„Tati I"
— Să nu mai vorbim. Es

croc, dragă ! Nici mașină, nici 
bani, nici București. E la. 
Bîrcea, tu.

— Și acum ?
— Cu Puiu (încet, la ure

che) ..
— Da-i puști, tu I
— Puștiul lucrează, tu!
Tristă anatomie. Implacabi

lă metamorfoză. Și ce-i. drept 
rară, vindecabilă...

Triste sentimente de sezon, 
pentru o viață tînără, pusă 
sub semnul unei clepsidre din 
care nisipul a fost înlocuit 
cu zațul cafelelor... De aceea, 
zicem colectivității în față cu 
individul: Adesea, prea, ma
re și prea ușor acordată es
te compasiunea noastră !...

G. COROAB.A

— Să fim serioși, iubito ! 
Cum aș putea să cred că o- 
mul se formează prin mun
că, din .moment ce eu 
m-am format fără... și iată 
ce ditai bărbat sînt I...

Desen de I. LICIU
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NUCLEU DE ACȚIUNE Puncte de vedere
(Urmare din pag, 1)

de

dezvoltate”, „Politica externă 
a R.S.R." și altele — domenii 
esențiale pentru a asigura dez
bateri asupra unor probleme 
ce actualitate, de însemnătate 
majoră pentru membrii ' de 
partid, pentru colectivele
muncă din localitate. Cu o do
tare, la început, modestă dar 
completată pe parcurs (mate
riale bibliografice, aparatură 
adecvată) s-a trecut apoi la or
ganizarea primelor acțiuni. 
Cum era de așteptat, o primă 
reușită avea să deschidă dru
mul spre reușita celorlalte, 
spre eficiența în sine a cabi
netului. De primul pas aveau 
să depindă următoarele preo
cupări de a atrage în jurul ca
binetului cît mai rsulți parti- 
cipanți, de a-i imprima aces
tuia viața, în adevăratul înțe
les al expresiei.

Astfel, de la dezbaterea vin, 
pe tema „Procesul conducerii 
și metode de conducere”, la 
care au participat numeroși 
conducători ai unităților eco
nomice din localitate, ingineri 
șefi, contabili șefi, economiști 
și alte cadre în sfera cărora

secretari ai 
de partid . și ai or- 
de bază, cadre d'e 
șefi de brigadă și 
mineri.

Răspundem
celor
ce ne
scriu

® IOLANDA ZAY, Petro
șani. Sesizarea dv. a fost tri
misă, pentru cercetare și lu
area de măsuri, conducerii 
I.G.L. Petroșani din partea 
căreia sîntem informați că 
lucrarea solicitată, de mon
tare a unor ușițe pentru eva
cuarea funinginei la coș și 
reparația celor două sobe de 
teracotă, a fost executată.

© EFTIMIE MARDARE, 
Lupeni. Consiliul popular al 
orașului Lupeni comunică 
redacției că problema indi
catoarelor de străzi și nu
mere de imobile stă în a- 
tenția comitetului executiv, 
care a sesizat în mai mul
te rinduri conducerea I.G.L. 
Petroșani să ia măsuri de 
procurare și montare a aces
tora.

Problema interesînd în
treagă Valea Jiului, nu nu
mai orașul Lupeni, necesarul 
de indicatoare a fost înain
tat organelor județene pen
tru a fi comandate de la fa
brica furnizoare din Mediaș, 
așa că 
sînt în

cele 
curs

sesizate de dv. 
de rezolvare.

MANOLESCU,ION
lui Neag. Din cerce-Cimpu

țările întreprinse de organe
le consiliului popular al o- 
rașului Uricani și conduce
rea I.L.H.S'. a rezultat că a- 
varierea în luna mai a.c. a 
grajdului dv. se datorește 
defecțiunii tehnice a 
nului în cauză, motiv 
care costul lucrărilor 
parare a aceluia se 
porta de către șeful S.U.C.T., 
Nicolae Băncilă. începerea 
lucrărilor a fost stabilită pe 
data de 30 octombrie a.c.

intră necesitatea cunoașterii 
aprofundate a celor mai noi 
cerințe ale conducerii științifi
ce a procesului muncii, au fost 
abordate, rînd pe rînd, teme 
legate de „locul și rolul legi
lor, a altor acte normative în 
activitatea economică și soci
ală", „Adunarea generală, 

școală a educației comuniste", 
„Contradicțiile și căile solu
ționării lor în societatea so
cialistă". „Creșterea eficienței 
economice — obiectiv central 
al activității organelor și or
ganizațiilor de partid, al co
mitetelor oamenilor muncii" 
și ..altele la care au participat, 
activ, prin discuții ce au rele
vat aspecte concrete ale mun
cii de fiecare zi, 
comitetelor 
ganizațiilor 
conducere, 
de schimb,

Cu fiecare acțiune au fost 
aprofundate probleme de in
teres imediat ale organizații
lor de partid, ale conducerii 
și perfecționării muncii poli
tice și economice din unită
țile de pe raza orașului. Și de
sigur, cu. fiecare acțiune, înn- 
poiați la locurile lor de muncă, 
participant» s-au aflat în po
sesia unor noi „pietre ale cu
noașterii" care i-au sprijinit 
în răspîndirea în cadrul co
lectivelor de muncă, a bogă
ției de idei luate în dezbatere 
la cabinet. Se poate vorbi, în 
acest sens, de o activitate a 
cabinetului desfășurată pe două 
planuri. Primul plan este cel 
amintit mai sus. Cel de al doi
lea a fost creat în afara ca
binetului propriu-zis, direct în 
unitățile economice, în orga
nizațiile de partid. Ca o bună

practică încetățenită de co
lectivul de conducere ul ca
binetului menționăm faptul că 
fiecărui lector i-â fost reparti
zată, o organizație de partid 
de care răspunde în ce priveș
te desfășurarea dezbaterilor 
ideologice contribuind nemijlo
cit la ridicarea nivelului vieții 
interne de partid, la explicarea 
competentă a principiilor poli
ticii partidului în sînul unor 
largi mast' de oameni ai mun
cii.

Câteva rinduri, drept înche
iere Ia o sumară prezentare a 
muncii unui cabinet do științe 
sociale, orientat pe făgașul u- 
nei rodnice eficiente, se cuvin 
desigur, pentru a menționa cî- 
teva nume, Gheorghe Antoce, 
directorul liceului din localita-' 
te, Francisc Czimbalmas, Mar
gareta Filip, Margareta Bal, 
Victoria Braia, cadre didactice, 
Nicolae Bîldea. directorul clu
bului, Alexandru Voiculescu și 
Ion I. Popescu, ingineri șefi de 
la preparația Coroești și. ter
mocentrala Paroșeni. Miron 
Serb, contabil șef la termocen
trală, Iosif Micloși, medic, 
ian Iovi, pensionar, și 
sînt nnimatori fervențî ai 
vității cabinetului, lectori 
susțin cu pasiune 
vă întreaga viață n 
bun și eficient instrument de 
lucru al comitetului orășenesc 
de partid, pentru cunoașterea 
și popularizarea principiilor 
promovate de conducerea su
perioară de partid și de stat 
în actuala etapă a edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a făuririi omu
lui de tip nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

Audiențele
regulă,

Tra-
alții, 
acti- 
care

și inîțiati- 
a cestui

După o mai veche • 
născută dintr-o rațiune pe ca
re nu o mai comentăm, audien
țele se desfășoară, pretutin
deni, pe baza unui orar de lu
cru. Această măsură organi
zatorică vine atît in întîmpins- 
roa cerințelor salariaților. cit 
și a celor de producție. Oricum, 
conducătorul care primește în 
audiență, are un program 
strict, și nu e indicat ca în bi
roul său să se petreacă un ne
contenit du-te-vino 
ților, Salrriații. de 
trebuie să știe cu 
în data cutare, la 
pot fi primiți în audientă, pen
tru a hu bato drumul în zadar, 
și a nu aștepta în zadar să fie 
primiți tocmai cînd conducăto
rul are nlte treburi.

Iată însă și o excepție:
— La noi. afirmă un șef de 

sector minier, oamenii sînt bi
ne veniți oricînd, de la 6 dimi
neața pînă seara tîrziu.

O intenție b.ună. lăudabilă, 
audienței» nu se pot limita nu
mai la orar) dar care nu răs
punde întotdeauna cerințelor 
de mai sus. De ce? Explicația 
ne-a furnizat-o același condu
cător de sector:

— Sînt primiți 
numai să avem 
ocupați cu alte 
portantef!)

In concluzie, 
totuși... orar. In cele 
patru ore de audiență, 
rea (și rezolvarea) problemelor

oamenilor muncii este sarcina 
cea mai importantă, și nu se 
cuvine să fie înlocuită cu „alte 
lucruri", de orice' natură ar fi...

al salaria- 
asemenca 

precizie că 
ora cutare,

întotdeauna, 
timp, să nn fim 
lucruri mai im-

orarul rămîne 
trei sau 
asculta-

Tel
(Urmare din pag. 1)

COMUN
camio- 
pentru 
de re- 
va su-

normator.

® DUMITRU DĂNCIU- 
LESCU, Lupeni. Consiliul 
popular al orașului Lupeni 
ne informează că cercetări
le organelor sale nu confir
mă cele relatate de dv. re
dacției, considerînd că lu
crurile sesizate s-au petre
cut mai demult. Pentru vii
tor consiliul popular va în
treprinde, prin organele sa
le, controale în zona arăta
tă, pentru a evita apariția u- 
nor aspecte de felul celor 
sesizate de dv.

către formațiile de deservi
re —, adică prin majorarea 
randamentului mediu pe a- 
bataj prevăzut în foaia de 
acord, pe care brigadierul o 
primise la început de lună 
de .la tehnicianul
cu 1,57 tone/post. Atinsese
ră astfel o cifră 
des realizată în acest gen 
de lucrări: o productivitate 
a muncii pe fiecare post de 
8,37 tone cărbune.

„Minerii cu care lucrez 
sînt foarte mulțumiți. în fe
lul acesta, pentru cei 184 
lei/post cît urinează să pri
mească... Eu m-am gîndit. 
însă, la altceva, 
mult, că pentru 
scurta cu 6 luni 
tualului cincinal,
să majorăm sarcina de plan, 
in fiecare lună, cu aproape

nu prea

mai de- 
a putea 

planul ac- 
trebuiește

Ample eforturi pentru 
strîngerea grabnică 

a recoltei și încheierea
însămînțărilor

(Urmare din pag. I)

mii care au încheiat recolta
tul au fost cooperatorii din 
zona consiliilor intercoope- 
ratiste Brad și Hațeg.

O activitate rodnică s-a 
desfășurat și în grădinile de 
legume. Cu excepția verzei și 
rădăcinoaselor, întreaga re
coltă a luat drumul piețelor 
și al silozurilor în vederea 
aprovizionării populației pe 
timpul iernii. La recoltat au 
participat inii de elevi, nu
mai la C.A.P. Dobra școlarii 
de la Liceul minier din Deva 
reușind să adune aproape, 10 
vagoane de produse. Unita
tea -amintită și-a onorat e- 
xemplar angajamentul asu
mat în întrecere — de a livra 
suplimentar la fondul de stat 
200 tone legume —, depășind 
prevederile planului cu a- 
proape 500 tone. Acum, î» 
toate unitățile agricole efor
turile cooperatorilor sînt con
centrate la transportul produ
selor la bazele de recepție, 
acordîndu-se o deosebită gri
jă îndeplinirii obligațiilor a- 
sumate față de fondul cen
tralizat al statului. Unitățile 
agricole pe ogoarele cărora 
au lucrat salariați de la între
prinderile și instituțiile din 
Valea Jiului, precum și elevi 
de la școlile profesionale și 
licee, nu au de adus decît

fac tiră- 
ară, se 
însămîn-

care în-

11 la sută. Luna aceasta am 
depășit-o cu 16,5 la sută, iar 
in restul lunilor din acest 
an, ca și în cel trecut a- 
proape întotdeauna, cu pes
te 10 la sută. Credința că e 
posibil ce ne-am propus m-i 
se adeverește! Cu cele 759 
tone însumăm, in total de 
la începutul acestui al doi
lea an din cincinal, o pro
ducție mai mare ca cea pla
nificată de aproape 2500 to

LA VULCAN

In acest an, în orașul Vulcan 
s-a trecut la termoficarea ora
șului; O parte di», centralele 
termice au fost adecvate unor 
noi instalații, dar cele mai mul
te au devenit spații nefolosite.

Dar, după părerea edililor fă
rașului nu și nefolosibile. In 
interioarele acestor foste cen
trale termice și-ar găsi locul 
cîteva puncte comerciale de 
mare utilitate pentru oraș. Ser
viciul gospodăresc al consiliu
lui popular are în vedere ame
najarea lor, dar. deocamdată, 
nu poate întreprinde nimic pî- 
nă cînd I.G.L. nu evacuează, 
din încăperi, vechile instalații 
alo centralelor, care tronează 
nestingherite pe cale de a ru
gini.

Se află, acolo, în fostele cen
trale termice, tone întregi de 
conducte. în situația actuală 
(supuse umezelii) vor deveni în 
curînd... fier vechi.

Deci, pe de o parte, spații 
nefolosite, pe de altă parte ri
sipă de materiale, instalații ca
re au costat pe timpul lor, su
me destul de mari. Cine va re
zolva o asemenea problemă 7 

Și. mai ales, cînd?
I. M.

t

3

Pîine proaspătă ta magazinul alimentar din modernul complex comercial vulcănean.

Agenda campionatului județean de fotbal
Z'

înaintea ultimei etape
a turului...

CLASAMENTUL
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...continuă să conducă echi
pa Minerul Vulcan (cu 14 
puncte). Rezultatele penultimei 
etape a actualului sezon — de
și nu lipsite de spectaculozita
te, avînd în vedere în primul . 
rînd scorul exagerat de mare 
înregistrat la meciul Prepara
torul Lupeni — Preparatorul 
Coroești și victoria în deplasa
re a Utilajului Petroșani — nu 
au produs mutații mari în cla
sament. Singurul schimb de lo
curi, demn de relevat, este cel

dintro Slreiul Baru și Utilajul 
Petroșani, echipa U.U.M.P.-it- 
lui codind fatidicul loc a for
mației Streiul...

înainte de a reda clasamen
tul, să recapitulăm rezultatele 
înregistrate duminică: Parîn- 
gnl Lonea — Energia Paroșeni 
2—0 ; Streiul Barn — Utilajul 
Petroșani 1—4 ; Preparatorul 
Lupeni — Preparatonil Coro- 
esti 9—0; Minerul Vulcan — 
Minerul Aninoasa 3—0 și Pre
paratorul Petrila — Minerul U- 
ricani 0—3 (neprezentare). PEIROSANI4

1. Mineral Vulcan
2. Parîngul Lonea
3. Minerul Aninoasa
4. Minerul Uricani
5. Energia Paroșeni
6. Preparatorul Lupeni 

Preparatorul Petrila
8. Utilajul
9. Streiul Baru

10. Preparația Coroești

7.

8
8
8
8

ne. adică atit cît ni se cere 
să extragem, ca plan, în 
fiecare lună. Dacă ținem 
cont că în acest an, în pri
ma parte a sa, am mers to
tuși mai slab ca anul tre
cut, iar începînd din acest 
trimestru avem condiții îm
bunătățite, atît noi cît și ce
lelalte brigăzi. întrezăresc 
că țelul comun pe care ni 
l-am propus devine reali
tate" .

8
8
8

3
3
3
3

1
1

4
4

1

I
0
1

4
5
6

19- 7
30- 7
20- 12
11-15
21-17
19-15
14-16
13- 28
14- 19
13-37

10
8
7
7
7
7
ll
3

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI: Minerul Aninoasa — Pa
rîngul Lonea ; Minerul Uricani — Mineral Vulcan ; Prepara
torul Coroești — Preparatorul Petrila; Utilajul Petroșani — 
Preparatorul Lupeni; Energia Paroșeni — Streiul Bara.

Minerul Vulcan Minerul Aninoasa 3 0

anunță:
Susținerea publică a tezei de doctorat: „CON

TRIBUȚII PRIVIND APLICAREA PROCEDEELOR FO
TOGRAFICE LA EXPLOATĂRILE MINIERE ÎN SUB
TERAN" - autor inginer ALEXANDRU GUJU.

Susținerea va avea loc în ziua de 11 noiembrie 
1972, ora 11, în aula Institutului de mine.

Teza de doctorat poate fi consultată zilnic în 
sala de lectură a bibliotecii institului, str, Institutu
lui, nr. 20, Petroșani.

Ateiier-școală patronat de colectivul 
Fabricii de stîlpi hidraulici

Oaspeții aplică, din primele 
minute, tactica deficitară a de
fensivei supraaglomerate. Por
tarul acestora, Danciu, „duce" 
tot greul meciului. Adăugind 
acestor două prime constatări 
faptul că, în prima repriză, gaz
dele acționează haotic, fără o- 
rientare, avem explicația sco
rului alb de la pauză. La relua
re. gazdele par mai... norocoa-

se, oaspeții „pierd" condiția fi
zică și, în minutele. 49 (Feren- 
ezi), 65 (Maioș) și 74 (Perju) 
este stabilit scorul final al par
tidei.

A arbitrat cu competență: A. 
Dobner — Lupeni. La juniori: 
3—0 pentru gazde.

Tudor MUCUȚA, 
corespondent

Un reușit, și cît 
atelicr-școală n

se poate 
de util atelier-școală d luat 
ființă pe harta orașului Vulcan, 
prin grija consiliului popular 
orășenesc si cu contribuția ne
mijlocită a Fabricii de stîlpi 
hidraulici din localitate.

Amenajat într-o clădire ve
che, care a primit cu acest pri
lej o nouă față, atelierul-școa- 
lă este un elocvent exemplu

d'espre ce se poate face cu re
lativ puțină dotare, dar cu mul
tă inițiativă, pasiune și spirit 
gospodăresc — atribute care, 
vulcănemilor, nu le-au lipsit 
în acest an. Mărturie stă în
săși faptul că la concursul ju
dețean pentru buna gospodări
re a orașelor, Vulcanul n acu
mulat maximum de puncte po
sibile (l 500), ocupînd locul f 
pe județ.

Preparatorul lupeni Preparatorul
Corcești 9 0

Trustul de construcții
Hunedoara Deva

întreprinderea de producție

Cu excepția cîtorva minute 
de la' începutul reprizei secun
de — cind oaspeții au încercat, 
fără succes însă, să renunțe la 
apărarea disperată — meciul 
a fost la discreția totală a gaz
delor, care puteau cîștiga la o 
diferență și mai mare...

Golurile au fost marcate de

către Ursan, Romanți (3), 
san (4) și Munteami.

S-au remarcat: Răcășan, 
san, Radu, Măran, Pușa, și 
manti.

A arbitrat bine: 1. Cristea.

FT. CORO1, 
corespondent

meseriile

mecanici

mecanici

mecanici

9 NOIEMBRIE Radio

nerul: Fantezișlii; ANINOA
SA : Carmen; VULCAN: Jo
cul de-a moartea; LUPENI — 
Cultural: Balada lui Cable
Hogtie.

Soarele 
apune la 
cute din 
mase

răsare Ia ora 7,03 și 
ora 16,56. Zile tre- 
an — 314. Zile ră- 

52.
EVENIMENTE

sectia Livezeni»

angajeazâ
pentru calificarea la locui de muncă prin curs de

școlarizare de scurtă durată, tineri între 22-30 ani

pentru
cuvinte de mulțumire pentru 
sprijinul ce li s-a acordat.

Avind asigurat front larg 
de lucru, în continuare, me
canizatorii sînt confruntați cu 
sarcina de a finaliza grab
nic însămînțările. Printre 
primele unități care au ter
minat această importantă lu
crare se numără C.A.P. Lă- 
pușnic, Hațeg. Rișca. Rișcu- 
iița, Țebea, turdaș etc. Ziua 
și noaptea, de la un capăt la 
altul al județului, zumzetul 
tractoarelor nu contenește. La 
lumina farurilor se 
turi, se discuie, se 
tăvălugește și se 
țează.

Astfel de imagini
tregesc tabloul muncii puse 
în slujba sporirii rodniciei 
ogoarelor se întîlnesc — ca 
să dăm cîteva exemple — la 
C.A.P. Căstău, Pricaz, Vețel, 
Sîntandrei, Geoagiu. In bătălia 
cu timpul, oamenii ies învingă
tori, apropiind cu fiecare zi 
ce trece actul final al bătă
liei ce se desfășoară pe o- 
goare. Dovada elocventă a 
spiritului de buni gospodari 
este prezentă la tot pasul, 
cooperatorii și mecanizatorii 
înzecindu-și eforturile pen- 

(jtru înmagazinarea grabnică a 
recoltei de pe ultimele su
prafețe și încheierea în tim
pul cel mai scurt a însămîn- 
țărilor.

® 1872 —S-a născut Aurel 
Candrea, lingvist și filolog 
(m. 1950) i® 1895 — S-a năs
cut Constantin Pîrvulescu, 
membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a P.C.R., Erou al 
Muncii Socialiste; ® 1919 — 
A fost creat Partidul Comu
nist în Danemarca.

3,50 
10,00 

Muzică

9,30 Odă 
Melodii de 
Buletin de 

populari ;
10,45

estradă; 14, ou Radiojurnal; 16,15 
Cintcce de Sergiu Sarchizov; 
16 J0 Știința la zi; 16,33 Orches
tra Romeo Bazarea; 16,50 Pu
blicitate radio; VtȘM O ora 1t> 
dispoziția dumneavoastră. Emi
siune pentru tineret; 16,00 Ore
le scrii; 30,00 înfăptuim hotă- 
rtrile Conferinței Naționale a 
P.C.R.; 20,10 Zece melodii pre
ferate; 20,45 Consemnări; 20,50 
Cînta Pușa Poenaru; 31,00 Re
vista șlagărelor; 21,25 Moment 
poetic; 21,30 Fotbal. Transmisiu
ne directă a meciului: Ițeai 
Madrid — F.C. Argeș, în Cupa 
campionilor europeni; 23,15
Concert de seară; 24/» Buletin 
de știri: 0.03—6,00 Estrada noc
turnă.

reparații auto

reparații utilaje

exploatare utilaje

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Pădurea pierdută; Re
publica : Preria ; PETRILA: 
Robin Hood ; LONEA — Mi-

PROGRAMUL I; 6,00 Muaică 
și actualități; î.OO Radiojurnal; 
SJM) Sumarul presei; 
limbii române;
Mălin eann; 
știri; 10,05
10/10 Clubul călătorilor;
Sonata în Do major pentru 
flaut și clavecin de Johann 
Cristoph Friederich Each; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Pagini or
chestrale din operete; 11,15 Din 
țările socialiste; 11,30 Album dr 
muzică corală românească; 12,00 
Discul zilei: Patty Prsvo; 12,15 
Recital de -operă; 12,30 Tntîlnlrr 
cu melodia populară șî inter
pretul preferat; 13,00 Radiojur
nal; 13,15 Avanpremieră coti
diană; 13,30 Concert de prînz; 
14,00 Compozitorul săptâmSnil: 
Manuel de Falia; 14,30 Din cele 
mal cunoscute melodii popu
lare; 15,00 Buletin de știri; 15,05 
Tribuna radio; 15,20 Muadc» de

T. V.
9,oo Deschiderea emisiunii. 

Telex;
Romania în lume;

9,ÎS O viață pentru o idee: 
Cop ornic;

10,00 Curs do limba rusă.
lecția a 27>a;

10JO De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru elevi;

10,50 Teleobiectiv;
11.10 Tdecincmateca;

.Agonie ți extaz31;
13.10 Telejurnal:
16,00 Teleșcoală.

Biologe (anul IU liceu) :

Sistemul nervos;
ib\3U Economie politică: Domi

nația monopolurilor in 
principalele țări capitaliste. 
Forme actuale de mono
pol;

1.7.30 DeschidcTca emisiunii de 
după-amiazâ. Emisiune în 
limba maghiară;

18.30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto;

18,50 Cronica literară;
19,00 Satul contemporan;
13.20 1001 de seri: filmul de 

Animație „Leul și iepu
rele";

13.30 Telejurnal.
In cinstea 
public ii — 
întreceri;

20,00 Comentariu 
mc î județul Dolj;

20.20 Dragoste supremă, Româ
nia. „Te apar, te ciut, pa
tria mea*. Program de 
versuri și cântece patrio
tico;

21,00 Pagini de umor: Retro
spectivă Walt Disney;

21,25 Fotbal: Real Madrid —
F.C. Argeș Pitești, îneci 
retur în optimile de fina
lă ale „Cupei campionilor 
europeni”. Transmisiune 
directă de la Madrid;

22,15 Telejurnal:
22.30 Fotbal: Real Madrid — 

F.C. Argeș (repriza a n-a).

aniversării Re- 
cronica marii

la 40 de sie-

condițiile de angajare și salarizare sînt cele în con

formitate cu Legea nr. 12/1972 și

Unitatea angajează urgent și

pentru meseriile de mai sus în

H.C.M. 914/1968.

muncitori

aceleași

calificați 

condiții.

Informații la sediul secției I.P.S.P.

1025 și 1630.

Livezeni, telefon

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele 

Gheorghe, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar
Crăiniceann 
nulă.

CAUT îngrijitoare 
ra 1 apartamentul 5 —

pentru un copil. Str. Păcii 
Petroșani.

bloc. .5 sca-

CASA DE VINZARE, Petroșani, str, 11 Iunie, nr. 2 
Romoșan.
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Steagul roșir

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu 

la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante 
tehnice și cooperativa 

agricolă de la Fundulea

JOI 9 NOIEMBRIE 1972

(Urmare din pag. 1)

Sînt prezentate, în compara
ție, și utilaje din import de 
recoltat porumb.

In fața fiecărei mașini, su
pusă la diferite probe, au loc 
discuții ample bazate pe cal
cule economice, pe date, com
parative. De la bun în
ceput ies în evidență avanta
jele pe care le prezintă com
binele autopropulsate față de 
cele tractate. Productivitatea 
lor este mult mai ridicată și, 
totodată se reduce cu 50 la 
sută numărul de tractoare fo
losite la recoltat, acestea de
venind disponibile pentru alte 
operații în perioada de vîrf 
a lucrărilor agricole. In acest 
context, rețin atenția echipa
mentele concepute de specia
liștii români, adaptate la 
combina C-12, modernizată, fa
bricată în serie.

Se fac demonstrații practi
ce cu combine care recoltează 
porumbul sub formă de știu- 
leți dopănușati pe care îi des
carcă într-o remorcă ce se de
plasează paralel, precum și o 
variantă în care descărcarea 
știuleților se face într-o re
morcă atașată în spatele mași
nii. In ambele cazuri, tulpine- 
le sînt strînse ulterior cu 
prese prevăzute cu dispozitive 
de tăiat și balotat. De aseme
nea, specialiștii prezintă și 
combine autopropulsate pen
tru păioase.

Se discută amănunțit, ur- 
mărindu-se fază cu fază 
modul cum funcționează 
combinele, despre avantaje
le sau dezavantajele fie
căreia dintre aceste variante. 
Secretarul general al partidu
lui remarcă faptul că mașinile 
prezentate nu asigură încă în
lăturarea pierderilor de știu- 
leti și boabe, o strîngere com
pletă a cocenilor și mai ales

Fructuos dialog cu oamenii de știinfă
r>

In continuarea vizitei de lu
cru, secretarul general al 
partidului se oprește la sediul 
Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice 
— Fundulea, unde are loc o 
dezbatere aprofundată . a pro
blemelor referitoare la dezvol
tarea cercetării științifice în 
iijricultură și la integrarea 
organică a acesteia cu invă- 
țămîntul agronomic, legarea 
lor strînsă de cerințele pro
ducției, ale întreprinderilor de 
stat și cooperativelor agri
cole.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
ie sînt prezentate principale
le rezultate ale activității de 
cercetare, cele mai noi creații 
de linii și hibrizi de porumb 
cu potențial de producție su
perior. Dr. ing. Tiberiu Mure- 
șan, directorul I.C.C.P.T. Fun
dulea, rectorul Institutului a- 
gronomic București, ' relevă 
preocuparea cercetătorilor de 
a fi la înălțimea sarcinilor 
puse de partid privind crește
rea contribuției oamenilor de 
știință la progresul agricultu
rii.

Gazdele prezintă zeci de 
știuleți de mărime puțin obiș
nuită în trecut, care reprezin
tă tot atîtea linii și hibrizi 
creați Ia I.C.C.P.T.-Fundulea și 
de stațiunile experimentale a- 
gricole. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se interesează de 
orientarea cercetării spre e- 
lucidarea problemelor într-o 
viziune de largă perspectivă, 
care să îmbine preocuparea 
pentru realizarea unor produc
ții mari dar și de calitate su
perioară, .obținerea unor hi
brizi de porumb cu un conți
nut nutritiv bogat în funcție 
de utilizarea lor — consum a- 
Iimentar, furajarea animalelor, 
valorificarea industrială.

In acest sens sînt prezenta
te primele rezultate în crea
rea de hibrizi cu un conținut 
mai bogat în proteină. Secre
tarul general al partidului a 
indicat să se ia măsuri neîn- 
tîrziate pentru divewificarea 
gamei de produse alimentare 
din porumb la prețuri ieftine, 
pentru a satisface cerințele de 
consum ale populației, gustu- A

in mijlocul

Pe unul din terenurile coo
perativei . agricole de producție 
din comuna Fundulea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu asistă, 
la o demonstrație de recoltare 
a sfeclei de zahăr cu combina 
C.R.S.-2. Utilajul, de concepție 
românească, care are indici 
calitativi d’e lucru similari cu 
ai celor mai bune combine e- 
xistente peste hotare, recoltea
ză integral, pe două rîndurî la 
o singură trecere, adunînd în 
buncăre, rădăcinile separate de 
colete și frunze, care consti
tuie un valoros nutret .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește îndeaproape lucrul 
combinei în lan, se interesează 
de randamentul ei în perioada 
de experimentare. Specialiștii 
arată că, deși rezultatele sînt. 
în general bune, probele au 
arătat necesitatea unor reme
dieri la sistemul de acționare 
hidraulică și alte subansamble. 
Secretarul general al partidu
lui recomandă să se aducă cît 
mai repede perfecționările ne
cesare în vederea ridicării per
formanțelor combinei și intro- 

a frunzelor și pănușelor. Este 
risipă multă, pierderile sînt 
cam mari — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Nu 
ne putem permite nici un fel 
de pierderi, totul trebuie strîns 
și folosit cu maximă eficien
tă. Se relevă, de asemenea, 
faptul că în stadiul actual al 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculțurii este de preferat re
coltarea porumbului sub for
mă de știuleți depămișați; el 
se poate depozita astfel în pă- 
tule, în bune condiții, așa cum 
o demonstrează și experiența 
tradițională a agriculturii ro
mânești, fără a fi necesare 
prea multe instalații speciale 
de uscare, folosite pentru po
rumbul recoltat și depozitat 
sub formă de boabe. Să jude
căm gospodărește, să moder
nizăm mașinile pe care le a- 
vem, să le utilizăm cu randa
ment maxim pe acestea, înain
te de a produce altele — sub
liniază conducătorul partidu
lui și statului nostru. Să fim 
realiști. Să punem la punct 
mașini care să corespundă 
necesităților și posibilităților 
noastre actuale.

Sub semnul acestor indica
ții ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt examinate, la 
fata locului, soluții de îmbu
nătățire a echipamentelor.

In acest sens, în continua
rea discuției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere specialiștilor 
ca să găsească astfel de soluții 
îneît Ia tipul de combină u- 
niversală C-12, modernizat, a- 
flat în fabricație, să se poată 
adapta echipamente de recol
tarea știuletilor și dispozitive 
care să asigure tăierea și ba- 
lotarea simultană a cocenilor. 
Se subliniază că recoltarea 
concomitentă a știuleților si 
cocenilor la o singură trecere 
a mașinii prin lan. care să e- 
vite atît risipa, cît și tasarea 
pămîntulul, eliberîndu-se, în

rile și preferințele oamenilor.
In altă ordine de idei, di

rectorul instituirii informează 
că porumbul bogat în amino- 
acizi -r- Iizină și triptofan — 
folosit în hrana porcilor, a de
terminat creșterea sporului 
zilnic în greutate și reduce
rea prețului de cost.

Potențialul productiv al u- 
nor noi hibrizi de porumb es
te ilustrat de recoltele de pî- 
nă la 20 tone boabe la hec
tar, obținute pe parcele expe
rimentale. Apreciind aceste 
rezultate, secretarul general 
al partidului a recomandat 
experimentarea lor în condiții 
de, producție. „Să experimen
tați pe 1 000 de hectare,- să 
dovediți că se pot obține a- 
semenea recolte pe suprafețe 
mari" — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt abordate, totodată, o 
arie largă de probleme lega
te de recoltarea, transportul 
și depozitarea porumbului, se 
concretizează soluții pentru 
rezolvarea lor, pentru a înlă
tura orice pierderi. Pentru u- 
nitățile mai îndepărtate de 
drumurile de acces, cum sînt 
cele din zona îndiguită a Du
nării s-a indicat amenajarea 
de pătule pentru depozitarea 
provizorie, a știuletilor, ur
mînd ca transportul acestora 
sa se facă după încheierea re
coltării cînd există condiții și 
suficiente mijloace disponibile.

Intîlnirea cu oameni de ști
ință și cadre didactice a pri
lejuit, de asemenea, un amplu 
și substantial dialog pe tema 
îmbinării organice a învăță- 
mîntului cu cercetarea, cu ce
rințele reale ale producției. 
Secretarului general al parti
dului îi sînt prezentate pro
puneri pentru crearea condi
țiilor necesare folosirii poten
țialului științific al cadrelor 
din domeniul învățămîntului 
și atragerea lor în activitatea 
de cercetare și de producție, 
precum și pentru instruirea 
practică a studenților în ca
drul institutelor de cercetări 
agricole.

Salut aceste propuneri și 
doresc să le vedem înfăptuite 
cît mai repede — a spus to
varășul Ceaușescu. In acest 

cooperatorilor 
Fundulea

ducerii ei în fabricație de se
rie.

Intre timp, aflînd că tovară
șul Nicolae Ceaușescu se află 
pe ogoarele lor, numeroși ță
rani cooperatori au tinut să 
vină să-l salute din inimă, să-și 
exprime bucuria de a avea în 

mijlocul lor, pe conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru.

înconjurat cu multă dragoste 
de săteni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le răspunde priete
nește, se interesează de rezul
tatele obținute.

— Cur» e recolta aniil aces
ta ? — întreabă secretarul-ge
neral al. partidului.

— Foarte bună, sînlem mul
țumiți ; obținem 35 000 de kg 
sfeclă la hectar, răspunde bri
gadierul Ștefan Păiș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de modul cum 
se aplică acordul global în 
cooperativă, de veniturile reali
zate în acest an.

Luîndu-și rămas bun de la 
cooperatorii din Fundulea, to
varășul Nicolae Ceaușescu le 
urează multă sănătate, fericire, 

timpul cel mai scurt cu pu
tință, terenul pentru arăturile 
și însămîntările de toamnă, 
trebuie să reprezinte o sarci
nă prioritară a cercetătorilor 
și constructorilor de mașini. Co
cenii nu trebuie să fie to- 
cați mărunt pe locul recoltă
rii, ei pot fi strînși în balo
turi mai mari și depozitați 
provizoriu la capătul tarlale
lor, urmînd a fi transportați 
și prelucrați la fermele zo
otehnice, după terminarea lu
crărilor agricole de toamnă.

Se discută amănunțit des
pre diferitele posibilități de 
adaptare a combinei la aceste 
cerințe ale agriculturii, fără 
modificări constructive costi
sitoare, cercetătorii și specia
liștii asigurînd pe secretarul 
general al partidului că a- 
ceastă sarcină va fi realizată 
într-un termen cît mai scurt.

Concomitent cu moderniza
rea și utilizarea integrală a 
utilajelor existente, secretarul 
general al partidului a reco
mandat organizarea unor co
lective de specialiști și cer
cetători atît din agricultură, 
cît și din domeniul construc
ției de mașini, care să con
ceapă noi tipuri de utilaje, 
mai . complexe cu productivita
te sporită.

In timpul convorbirii cu 
specialiștii, referitor la trans
portul produselor de mare vo
lum se arată că remorcile fo
losite în prezent sînt grele, 
ceea ce prezintă inconvenien
te, mai ales în perioada ploi
lor mai abundente; de ase
menea, ele au un preț prea ri
dicat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ca, așa 
cum au procedat specialiștii 
de la exploatările forestiere, 
și cei din agricultură să rea
lizeze o remorcă ușoară și, to
todată, de mare capacitate, 
care să satisfacă cerințele spe
cifice unităților agricole.

sens sînt date indicații con
crete privind perfecționarea 
programului de învățămînt, în 
strînsă concordantă cu cerin
țele actuale și de perspectivă 
ale agriculturii, orientarea mai 
fermă spre cunoașterea nemij
locită a realității și însușirea 
deprinderilor practice de a 
munci efectiv, de a- conduce 
tractorul, de a folosi gama 
largă a mașinilor și utilajelor 
agricole. In context, rectorul 
Institutului agronomic infor
mează că anul acesta au fost 
înmînate studenților primele 
150 de carnete de tractoriști, 
urmînd ca procesul de cu
noaștere a modalităților de 
exploatare rațională a utila
jelor agricole să fie intensi
ficat.

Pe linia îmbinării mai strîn
se a învățămîntului de cerin
țele producției, sînt indicate 
o serie de măsuri pentru în
ceperea acestui proces în ca
drul liceelor agricole, unde 
tinerii trebuie să învețe să 
stăpînească la perfecție trac
toarele și utilajele, să lucre
ze efectiv în cîmp în mai 
multe schimburi.

Referindu-se la modalitățile 
practice de rezolvare a aces
tor probleme, secretarul gene
ral al partidului recomandă 
reprezentanților ministerului 
de resort, cadrelor din cerce
tare și învățămîntul superior 
prezente la discuție să studie
ze experiența existentă în a- 
cest domeniu, să tină seama 
de tradițiile bune ale învătă- 
mîntului în tara noastră, să 
pornească de Ia sarcinile pe 
care le vor avea de rezolvat 
noile promoții, îmbunătățind 
în acest sens programele de 
învățămînt atît în liceele a- 
gricole, cît și în facultăți.

In legătură cu faptul că 95 
la sută din absolvenții institu
telor de învățămînt superior 
agricol vor lucra în fermele 
I.Â.S. și ale cooperativelor a- 
gricole, sînt analizate posibili
tățile de a devansa măsurile 
de perfecționare a învățămîntu- 
lui, precizîndu-sn, totodată, ne
cesitatea ca fiecare centru de 
învățămînt să devină și un pu
ternic centru de cercetare.

din comuna

rezultate tot mai bune în mun
că.

Exprimînd calde mulțumiri 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru indicațiile și recoman
dările sale prețioase, care fer
tilizează și orientează spre e- 
ficiență sporită activitatea cer
cetătorilor și specialiștilor, a 
tuturor lucrătorilor din agricul
tură pentru grija permanentă 
acordată progresului cît mai 
rapid al agriculturii românești, 
gazdele au asigurat pe secreta
rul general al partidului că 
oamenii muncii de pe ogoare 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile trasate.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie 
pentru întreg poporul nostru 
un nou și mobilizator îndemn 
pentru . rea'lizarea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al 
X-Iea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Adrian IONESCU 
Constantin BORDEIANU 
Mircea IONESCU 
Emil MARINESCU

Lucrările Comitetului pentru problemele 
economice al Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 8 — Trimisul 
special Agerpres, Cornelii: 
Vlad, transmite: în cadrul 
lucrărilor Comitetului pentru 
problemele economice al A- 

dunării Generale a O.N.U., a 
luat cuvîntul delegatul român 
Alexandru Niculescu. Sublini
ind capacitatea d’e care dispu
ne O.N.U., prin intermediul 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, de a spri
jini, prin programe concrete 
de cooperarg tehnică, efortu
rile proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Referindu-se la modul de co
laborare dintre P.N.U.D. și ță
rile interesate, el a subliniat 
că este necesar ca programele 
de cooperare tehnică să reflec
te obiectivele și prioritățile 
concepute la nivel .national de 
fiecare tară, în funcție de prio

Rezultatul alegerilor prezidențiale 
din S. U. A.

WASHINGTON 8 (Agerpres) 
Președintele Richard Nixon a 
obținut victoria în alegerile 
prezidențiale din S.U.A., asi- 
gurîndu-și’ un număr de 521 
de mari electori din totalul 
de 538, cu mult peste mini
mum necesar de 270. Așa 
cum preconizaseră în cursul 
campaniei electorale sondajele 
de opinie publică, în favoarea 
reînnoirii mandatului preșe
dintelui Nixon s-au pronunțat, 
după numărarea a 96 Ia sută 
din voturi, peste 61 Ia su
tă din votanți, respectiv 
44 886 250. Candidatul demo
crat McGovern a obținut vic
toria numai în statul Massa
chusetts și în districtul Co
lumbia, totalizînd doar 17 mari 
electori, dar numărul votanti- 
lor populari se ridică la 
27 961 532, ceea ce reprezintă 
aproximativ 37 la sută. După 
cum se știe, președintele este 
ales indirect prin desemnarea 
de către fiecare stat a unui 
număr de mari electori egal 
cu cel al reprezentanților săi 
în Congres, care revin candi
datului ce întrunește majori
tatea simplă a voturilor din 
statul respectiv.

In mod cvasiunanim, obser
vatorii politici atribuie votul 
masiv acordat președintelui 
Nixon de electoratul american 
unor acțiuni de politică exter
nă ale Administrației, carac
terizate de o luare în consi

O declarafie 

a președintelui 

Argentinei
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). 

■— Președintele Argentinei, 
Alejandro Lanusse, a exclus în 
mod categoric, orice posibili
tate de revenire la o situație 
politică din trecut ca urmare 
a reîntoarcerii în țară a fos
tului șef al statului argentini
an, Juan Peron.

Generalul Alejandro Lanusse 
a afirmat, totodată, cți „guver
nul va proteja viata și securi
tatea tuturor cetățenilor pre
cum și a celor care se vor re
întoarce în tară".

© Postul de radio „Vocea 
Revoluției congoleze" a anun
țat că, între 25 și 31 decem
brie a.c., va avea loc Congre
sul extraordinar al Partidului 
Congolez al Muncii (de gu
vernământ).

© Conform datelor oficiale 
publicate Ia Paris, la 1 ianua
rie 1972 populația Franței era 
de 51 500 000 locuitori.

© Activitatea aeroportului 
din nordul Italiei este în mare 
parte paralizată, datorită cetii 
dense care se menține de cinci 
zile asupra acestei zone. Din 
aceleași motive a avut de su
ferit traficul rutier și ferovi
ar, vizibilitatea fiind redusă la 
cîțiva metri. Incepînd de vi
neri, aeroporturile Malpensa 
și Linate din Milano și Caselie 
din Torino sînt închise timp 
de 18 ore pe zi.

© Ministrul japonez al trans
porturilor, Hideyo Sasaki, a 
anunțat că toate tunelurile din 
țară vor deveni obiectul unor 
controale sistematice, datorită 
catastrofei feroviare din noap
tea de duminică spre luni, sol
dată cu 29 de morți și 703 ră
niți, dintre care 84 în stare 
gravă.

Poliția a menționat că toate 
persoanele care și-au pierdut 
viața au fost asfixiate de fum 
și de emanațiile de gaze toxi
ce produse de incendiu.

©O puternică explozie s-a 
produs marți într-o mină de 

ritățile de dezvoltare stabilite 
de acestea.

In continuare, el a declarat: 
Pornind de la principiile de ba
ză ale politicii sale externe de 
promovare a unei largi coope
rări economice și tehnico-știin- 
țifice între toate țările și de la 
datele experienței sale proprii 
în procesul construcției econo
mice și sociale, România par
ticipă activ Ia programele de 
cooperare tehnică ale O.N.U., 
considerînd că acestea pot 
sprijini de o manieră utilă 
eforturile proprii ale statelor 
pentru realizarea unor obiec
tive ale programelor lor națio
nale de dezvoltare.

In încheiere, delegatul român 
a făcut cunoscută preocuparea 
țării noastre pentru identifica
rea unor căi și mijloace de 
sporire în continuare a efica
cității activităților P.N.U.D.

derare a realităților lumii 
contemporane. Sondajele din 
preziua alegerilor indicau, de 
asemenea, dorințele alegători
lor de finalizare a eforturilor 
pentru încetarea războiului 
din. Vietnam.

Deși a obținut o Victorie 
categorică în scrutinul prezi
dențial, președintele Nixon va 
trebui să conlucreze și în 
următorii doi ani cu un Con
gres în care majoritatea de
mocrată rămîne solidă. In 
Senat, în urma disputării li
nei treimi din locuri, demo
crații au reușit să-și măreas
că avansul la 57 locuri, fată 
de 55 cite dețineau înainte.

Republicanii dețin 43 locuri 
în Senat. In Camera Repre
zentanților, democrații : și-au 
adjudecat 243 mandate, repu
blicanilor revenindu-Ie 192. 
Cîștigînd 13 mandate de de- 
putafi, republicanii au reușit 
să îmbunătățească în favoarea 
lor raportul de forțe anterior 
(256 la 179), fără a izbuti însă 
să obțină majoritatea.

R. D. GERMANĂ. — In foto : Palatul „Pillnitz" în ap ropiere de Dresda, este un in
teresant punct de atracție pen tru numeroși turiști în special în sezonul de toamnă.

cărbune din apropierea orașu
lui belgian Charleroi. Șase mi
neri au fost omorîți, iar trei 
— răniți.

@ Guvernul Republicii De
mocrate Germane a adresat A- 
dunării Generale a O.N.U. o 
declarație în care își exprimă 
speranța că actuala sesiune va 
adopta hotărîri care să con
ducă Ia măsuri elective pentru 
limitarea înarmărilor și dezar
mare, transmite agenția ADN.

Guvernul R.D.G., relevă de
clarația, sprijină cu fermitate 
propunerea referitoare la con
vocarea unei conferințe mon
diale în problemele dezarmării.

© Ministrul danez de exter
ne, Knud Andersen, a declarat 
marți că Danemarca a început 
deja pregătirile procedurale în 
vederea recunoașterii diplo
matice a Republicii Democra
te Germane și se așteaptă ca 
acestea să fie încheiate în ur
mătoarele două-trei săptămîni. 
După cum informează agenția 
Associated Press, ministrul 
danez de externe a precizat că 
reprezentanți ai guvernelor 
Danemarcei,. Suediei și. Norve
giei sînt reuniți la Stockholm 
pentru a discuta aspecte refe
ritoare la procedura de recu
noaștere a R.D.G. de către ță
rile scandinave.

@ Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Jugoslavia, va fa
ce, în intervalul 19—24 noiem
brie o vizită oficială în Turcia, 
Ia invitația primului ministru 
al acestei țări. Ferit Melen — 
informează agenția Taniug.

@ Autoritățile centrate și 
locale. din Peru desfășoară o 
activitate susținută în vederea 
aplicării prevederilor legii cu 
privire Ia reforma agrară, ho-

Willy Brandt despre tratatul
privind reglementarea relațiilor 
dintre cele două state germane

Germaniei și 
baza norme- 
international, 

Brandt a 
în ajunul u-

BONN 8 — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, trans
mite : In cadrul unei declarații 
făcute Ia încheierea negocie
rilor asupra tratatului care ur
mează să reglementeze rela
țiile dintre R.F. a 
R.D. Germană, pe 
lor de drept 
cancelarul Willy 
spus : „Ne aflăm 
nui. eveniment însemnat — în
ceputul normalizării relațiilor 
între cele două state germane".

„Prin ac’est tratat, noi spar
gem gheața în care s-au aflat 
multi ani relațiile dintre R.F.G. 
și R.D.G. Pe baza eqalitătii în 
drepturi, noi vom începe o am
plă colaborare. Aceasta va fi 
extinsă și asupra Berlinului

Ceremonia de la Bonn a parafării tratatului 
de reglementare a relațiilor inter-germane
BONN 8 — Trimisul special A- 

gerpres Vasile Crișu transmite: 
Miercuri, Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri al 
secretar 
federală 
tratatul 
lor dintre Republica Democra
tă Germană și Republica Fede
rală a Germaniei, precum și do
cumentele adiționale la acesta.

Tratatul parafat miercuri la 
Bonn cu privire Ia bazele re
lațiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei constă din- 
tr-un preambul și zece arti
cole. Cele două state pornesc 
de la responsabilitatea lor pen
tru menținerea păcii, de Ia 
aspirația lor de a aduce o con
tribuție Ia destinderea și secu
ritatea în Europa, precum și 
de la realitățile istorice.

R.D.G. și R.F.G. „dezvoltă re
lații normale de bună vecină- 

R.D.G., și Egon Bahr, 
de stat la Cancelaria 
a R.F.G., au parafat 
asupra bazelor relații-

tărîtă în 1969 de guvernul pre
ședintelui Velasco Alvarado. 
Potrivit relatărilor presei, re
cent, au fost date în folo
sința țăranilor săraci alte 
150 000 hectare de pămînt.

® Pakistanul a anunțat, în 
mod oficial, că a hotărît să se 
retragă din Organizația Tra
tatului Asiei de Sud-Est
(S.E.A.T.O.).

Intr-o declarați# publicată
miercuri se arată că hotărîrea 
a fost luată pornindu-se de la 
„principiile progresiste și ți- 
nîndu-se cont de realitățile asi
atice". Declarația precizează 
că retragerea Pakistanului din 
Seato „este conformă cu pro
gramul electoral al Partidului 
Poporului, condus de preșe
dintele Aii Bhutto".

@ Aproape 100 de femei și co
pii pakistanezi care, în urma 
conflictului indo-pakistanez din 
decembrie 1971 se aflau în In
dia, în taberele prizonierilor 
de război, s-au înapoiat în 
Pakistan, la bordul unui avi
on pus la dispoziția lor de 
Crucea Roșie Internațională — 
relatează pg’entia Reuter. Ei 
fac parte dintr-un grup de 338 
de prizonieri pakistanezi pe 
care guvernul indian a hotă
rît recent să-i repatrieze.

© Iranul va continua eforturi
le în direcția asigurării păcii șl 

dezarmării generale, a declarat 
șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr într-un dis
curs rostit în localitatea Per- 
sepolis.

occidental, în conformitate cu 
acordul cvadripartit. Desigur, 
toate acestea se vor petrece 
prin deplina păstrare a poziției 
noastre, a sistemului nostru 
social, a angajamentelor noas
tre de alianță ; divergentele de 
păreri principale vor continua 
să existe, dar acestea se vor 
afla sub imperativul că nu 
trebuie rezolvate prin violentă 
sau amenințare cu violență" — 
a declarat, printre altele, can
celarul vest-german.

Referindu-se la 
crete ale intrării 
tratatului, Willy 
preciat că noile 
cele 
efect 
nilor 

două state 
binefăcător 
care le locuiesc.

urmările con- 
în vigoare a 
Brandt a a- 
relatii dintre 
vor avea un 
asupra oame-

cealaltă pe

1. In artico- 
state stabi-cel.e două

„se vor conduce■după 
și principiile formu- 

Carta Organizației Na- 
Unite, în special după

tate una față de 
baza egalității în drepturi", se 
arată în articolul
lui 2, 
lese că 
telurile 
late în 
tiunilor 
principiul egalității suverane a 
tuturor statelor, respectării in
dependentei, autonomiei și in
tegrității teritoriale, dreptului 
la autodeterminare, respectării 
drepturilor omului și nediscri- 
minării".

Concomitent cu parafarea tra
tatului asupra bazelor relații
lor, negociatorii celor două 
părți, dr. Michael Kohl (R.D.G.), 
și Egon Bahr (R;F.G.), au pro
cedat la un schimb de scri
sori. Prin aceasta, guvernele 
R.D.G. și R.F.G. iau cunoștință 
de intenția partenerului de 
tratat „de a face pașii necesari 
pentru obținerea calității 
membru al O.N.U.".

Faptul divers pe glob
„Gulistan"

Ingineri din Tașkent proiec
tează un sistem automatizat de 
tip nou, denumit „Gulistan", 
destinat unui combinat electro
chimie din Uzbekistan. Este 
vorba de o combinație între un 
sistem informational și unul de 
conducere. Sistemul „Gulistan" 
îndeplinește misiuni .,în legătu
ră cu informarea conducerii în
treprinderii asupra funcționării 
mașinilor și situației producției 
în secții, precum și în ce pri
vește controlul tehnologiei, 
temperaturii, presiunii. Con
structorii speră că sistemul va 
deveni operational în anul 
1974, putînd fi folosit atil în 
întreprinderile chimice cît și de 
prelucrare a bumbacului sau în 
fabricile de ciment.

Un nou gigant 
al aerului

Ziarul american „Internatio
nal Herald Tribune" anunță că 
proiectul unui avion uriaș su
personic de transport al firmei 
„Boeing", ar avea toate șanse
le să fie finanțat de Admini
strația americană. Potrivit' zia
rului, noul gigant al aerului va 
fi un rival de temut al nu. mai 
puțin celebrului „Concorde". 
Uriașa aeronavă va fi mai per
fecționată decît „Concorde".,) 
capabilă să acopere distanțe 
intercontinentale cu un mare

Consultări 
politice 
sovieto- 
elvețiene

GENEVA 8 (Agerpres). — La 
Geneva au avut Ioc corisultări 
politice între reprezentanți ai 
Ministerelor de Externe} ale 
Elveției și Uniunii Sovietice — 
anunță agenția TASS. In afara 
problemelor privind relațiile 
dintre cele două țări, âu fost 
discutate unele chestiuni refe
ritoare Ia pregătirea conferin
ței general-europene pentru 
securitate și cooperare.

FOTBAL

La închiderea 
ediției

Pe stadionul „23 August" din 
București Ia lumina reflectoa
relor și în prezenta a j peste 
30 000 de spectatori, miercuri a 
avut loc returul meciului de 
fotbal dintre echipele Rapid 
București și Rapid Viena, din 
cadrul „Cupei cupelor"! Fot
baliștii români au obținut o 
meritată victorie cu scorul de 
3—1 (1—0). In prima repriză
echipa română a dominat co
pios punînd la grea încercare 
apărarea oaspeților. In minu
tul 35 la un atac neregulamen
tar al fundașului Fak, Năstu- 
rescu a fost accidentat pără
sind terenul. După numai patru 
minute Rapid București a reu
șit să deschidă scorul.

După pauză jocul scade din 
intensitate. Primele minute sînt 
confuze. Oaspeții au reușit să 
egaleze în minutul 51 prin 
Hof care a introdus balonul 
în poartă la o învălmășeală. 
Fotbaliștii români au fortat rit
mul jocului în dorința de a 
obține victoria. Ei au marcat 
cel de-al doilea punct în mi
nutul 75, prin stoperul Boc, 
iar al treilea de Petreanu.

★
Miercuri, în cadrul competi

țiilor europene de fotbal s-au 
jucat mai multe meciuri re
tur. Iată rezultatele înregis
trate : ’„Cupa campionilor eu
ropeni" ; Gornik Zabrze (Po
lonia) — Dynamo Kiev 2—1 
(1—1). Echipa din Kiev, învin
gătoare cu 2—0 în primul joc, 
s-a calificat pentru sferturile 
de finală;

„Cupa cupelor"Spartak 
Moscova — Atletico Madrid
1— 2 (0—1). învingătoare în 
primul joc cu 4—3, echipa 
Spartak s-a calificat în conti
nuare.

„Cupa U.E.F.A.": Olimpiakos 
Pireu — Totenham 1—0 (1—0). 
Totenham, care a cîștigat pri
mul joc cu 4—0, s-a c-alificat 
pentru sferturile de finală ,■ 
O.F.K. Beograd — Feyenoord
2— 1 (1—0). Calificată O.F.K.;
Ararat Erevan — Grasshopers 
Zurich: 4—2 (2—1). Echipa din
Erevan a obținut calificarea.

număr de pasageri la bord și 
cu o viteză de două ori mai 
mare decît cea a sunetului. A- 
vionul va intra în trafic între 
anii 1980—1985.

Legi draconice...
După Arabia Saudită, Libia 

repune în vigoare vechile legi 
ale islamului. Potrivit unui re
cent decret, hoțului prins asu
pra faptei i se va tăia mîna 
dreaptă, iar hoția făptuită cu 
arma în mînă va fi pedepsită 
cu moartea, dacă victima și-a 
pierdut viața. Dacă victima 
scapă, tîlharului i se va lăsa 
viața, dar i se va tăia mîna 
dreaptă și gamba stingă 1 A 
fost interzis, printre altele, 
consumul de alcool și au fost 
închise toate barurile de noap
te. Legi severe vor fi adoptate 
împotriva infidelității conju
gale !

Fără zgomot 

și aer poluat
La Sofia au fost luate noi 

măsuri împotriva zgomotului și 
poluării. Intr-o zonă din cen
trul capitalei bulgare în care 

se află Mausoleul lui Gheor- 
ghi Dimitrov, Galeria Naționa
lă, muzee și monumente arhi
tectonice, a fost interzisă cir
culația mijloacelor de transport, 
cu excepția mijloacelor de 
transport în comun.
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