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! cuvlntiil tovarft- 
F. ;Caracal, care

eu n-aș 
am acolo

Consiliul de Stat ni Republicii Socialista România 
decretează: ' >

ju, Leonte Răutu, Gheorghe 
ieftin Vollec, loslf Banc, 
llajovlcl, Cornel Burtică,

Articol unic. — Se conferă titlul de „Erou nl Re
publicii Socialiste România” tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, Președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

j există serioase rlnil- 
către fondul pielei. In 
- ’ “Ml, Ga-

’Slmbâtfl, -23 septembrie, ■ la Palatul 
Consiliului de Stat a avut loc solem
nitatea decernării titlului de ;,Erou ui 
Republicii; Socialiste România-1' f' 
rățulul Ion Gheo.-gho Maurer.

înalta distincție n fost luminată, de 
tovarțțul Nicolne Ceaușescu," secretar 
general al r„

’ Conducerea partidului șl statului a 
cinstit cu senllmonlo de aleasă stimă 
și prețuire Împlinirea vlrstei de 70 de 
nnl; a tovarășului • Ion Gheorghe 
Maurer; membru nl Comitetului Exe-' 
cullv,'al'. Prezidiului Permanent al 

; C.C. oT P. C.R., pr eședln tel e ConslI i u - 
lui'da Miniștri al Republicii- Socia
liste România.

L precum șl cu ocazia deco- 
dkttnclie a Republicii So- 

,Erou al Republicii Socialiste

partea comitetului executiv al con
siliului popular Județean, nu-șl tace 
in toate ’cazurile In mod corespun
zător datoria, vom enumera citeva 
exemple de. condamnabilă neglijen
ță care duce la deprecierea unor 
importante cantități de legume.

moașe piețe din țară, .
fără a-1 altera cu nimic frumusețea originară, farme
cul unic, inimitabil: piața „8 Marile” din Sibiu, piața 
vechilor brcsLași In care arcadele neîntrerupte, ochiu
rile de geam șl ușile ogivale vorbesc șl astăzi despre 
bogata viață comercială a veselului burg transilvă
nean.

Treceam, ca de atltea alte ori. șl deodată atenția ml-n 
gălăgios de copii. Ignorind 

m, 30-40 de băieți făcuseră 
itrighu, vorbeau, se Impln-

vorbind de lupta partidului, am în. 
de activiștii 

ni îndeplinit 
Însărcinările

o La cooperativa agricolă de pro
ducție Studinn, de exemplu, ln ziua 
raidului nostru, I.L.F. Caracal tre
buia .’să ridice 3D tone de tomato 
care erou recoltate de mal multe 
zile. Cooperatorii Ic-au transportat 
eu atelajele cu tracțiune animală

tați; Buzău, Ialomița, Ilfov, BoIJ, unde livrările către comerț 'nu sa 
ridică declt-ta B0—60 Ia1 nulă din producția totală contractata, -> j: .

De ce s-au . recoltat doar asemenea miel cantități 7 Sini Invocate 
dratulc motive, se aduce vorba despre ploaie șl noroi (ca-șl cind In 
aceste condiții nu s-or putea lucra). „Dar adevăratele, cauze-dezvăluie 
carențe ln organizarea muncii, In pregătirea'mijloacelor de transport 
simple și In mobilizarea tuturor cooperatorilor-la; strlngerea recoltei.

- Vremea vă continua să ne'mal facă greutăți, de,aceea nu? mal rate 
timp de așteptat. In primă urgentă, legumele trebuie recoltate. în 
același timp, insă, să nu se neglijeze transportarea lor la căile de 
comunicație, in vederea" preluării In cel mal scurt timp de către uni
tățile de valorificare pentru a ajunge direct in piețe.

în,;raldul întreprins In cursul,zilei de Ieri, ne-am propus să vedem 
cum se acționează practic în acest sensi cum se desfășoară aprovi
zionarea piețelor cu legume șl fructe. Publicăm, pe scurt, constatările 
noastre. .

■ . I”.
Dragă tovarășe Mnurer,

Treceam grăbit In acel cens ui Inserării, frnnjurnlă 
do biciul monoton nl ploii, printr-una din cele mai fni- 

.e care. secolele s-au scurs

ta șosea, pentru că mijloacele,me
canice nu puteau pătrunde In gră
dină șl au așteptat ore in șir să vină 
vreo mașină de Ia I.L.F. Aștepta
rea a foșt zadarnică, cu toate pro
misiunile făcute, Pe1 piață Insă, nici 
la Caracal șl nici la Slatina, nu an 
găsea nici o roșie—

Dintre lucrările agricole ale sezonului de toamnă, recoltarea legu
melor este cea mal nrgentă. în acest an, producția de legume este 
bogată — fapt ce permite aprovizionarea din plin a piețelor. Numai 
că ta strlngerea și transportarea acestor produse trebuie să se acțio
neze după principiul ,.ce poți face ari nu Lisa pe rnilne”, intriiclt 
legumele sini, cum bine se știe, foarte perisabile — supuse pericolului 
degradării sub Influenta frigului, brumei sau a ploilor. Iată de ce, in 
această perioadă, toți lucrătorii ogoarelor, toți specialiștii, organizațiile 
de parlld.de ta sate șl organele agricole județene, trebuie să acționeze 
hoiărit pentru recoltarea cu prioritate a roșiilor, ardeilor, castrave
ților, vcrael ș.a.m.d. în multe locuri, aețlonindu-sc In acest fel, chiar 
in condițiile vremii nefavorabile, s-a trecut cu toate forțele ta recol
tatul legumelor, orgnnirindu-.se transportul lor cu atelaje, coșuri etc. 
pînă ta căile de acces. Așa or trebui să se procedeze pesle tot. Dar, 
din păcate, nu se întlmplă astfel. în unele Județe exis — 
ncrl in urmă in îndeplinirea planului de livrări c .
rlndnl acestora se află mari bazine legumicole ca Teleorman, OH

Pentru toți lucrătorii ogoarelor, pentru toți specialiștii, pentru

legumicole nle uni- cele de livrare nefllr.d respectate,
din județul Olt. ca Normal ar fi ca atunci c.ind legu

mele nu slot preluate la timp să 
■se procedeze la autorecepție, dur 
aceasta nu se face pentru a „nu su
păra” beneficiarul. Spre știința în
treprinderii Județene de specialita
te, care, cu tot ajutorul primit din

liUvUAilt, l,.t----------- ---  --

fost atrasă de un grup _ 
ploaia care se cernea monoto: 
roată In Jurul unul obiect, st 
genu să ajungă-mai In față. ;

Obiectul care declanșase entuziasmul juvenil ■ 
era o simplă roafă de olar. Punlnd pe eupra- I 

______ I

participat tovarășul Nicofrie 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășa Elena Maurer, tovarășii 
Emil Bodnaraș, • Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radules
cu. Virgil Trofin, Iile Verdeț, mem
brii.șl membrii supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari al C.C. al P.C.R., împreună

Cu prilejul cele! de-a ? 70-a ani- Au 
versări a zUel.dc naștere a Iova- Gear-
rășului Ion Gheorghe Maurer. Co
mitetul Ceniral al Partidului Cotai:- ' 
nlst Român, Consiliul ,de Stat șl 
Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialisto România au oferit sîmMlă 
1a amiază. In Palatul Consiliului de 
Stat,, d masă. tovărășească;

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

cu soțiile,. membri de partid;cu sta
giu în ilegalitate,, precum șl mem
bri ni guvernului.
T.în’timpul mesei a toastat tovară
șul Nicolne Ceaușescu.

A răspuns tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer. '

Pentru îndelungata șl rodnica activitate desfășurata 
în mișcarea revoluționara, precum și? pentru contribu
ția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea poli- 
B dl interne șl externe a partidului șl statului, la o- 
pern de făurire a societății socialiste multilateral-dez
voltate In patria nonstrii,

Cu prilejul împlinirii vlrstei de’70 de ani,

măn, președintele Consiliului de Stat 
ol Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nlcolnc Ceaușescu l-a 
îmbrățișat 'călduros pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, adreslndu-i urări 
de mulți an!, sănătate ți fericire.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
mulțumit cu ■ emoție pentru felicită
rile • ce l-au fost adresate, pentru 
Înalta apreciere ce so dă activității

fața sa orizontală un' bulgăre de lut, copiii- so 
osteneau, inclntațlț cu ochi' strălucitori, cu mllnlle 
tremurind de emoție, să Invtrteiwcă „mașinăria” și să 
dea o formă. pastel amorfe. Ideea nu le venise de la 
sine; „joaca” lor nu,făcea altceva declt,să repete b. 
scenă petrecută dimineața, In același loc. în cadrul 
festivalului cultural-artlst'c „Clblnlum”. tinerii olari 
au fost Invitați să participe ln un concurs. Iar meș
teșugul trebuia dovedit nu numai prin prezentarea 
unor vase aduse din atelierele proprii, d și prlntr-o 
probă practică, la roata olarului, desfășurată ln fațn 
miilor de persoane prezente. întrecerea, aprig dispu
tată, șl-a desemnat. In cele din urmă, clștigâtorul. 
A? fi vrut să-l notez numele; ultlndu-mă Insă la zecile 
de copil care, ta atltca ore după Inmlnnrea trofeelor, 
continuau să stea ln ploaie ș! ,nu:se mal Indurau sA se 
despartă de lutul miraculos.. rare prindea viață In 
miinile lor, m-am întrebat: cine este, totuși, adevăratul 
Învingător? Șl am ințeiea că nu trebuie făcute toarte 
mari eforturi ca o asemenea îndeletnicire, care înnobi
lează omul și duce mai deoarte o frumoasă tradiție, să 
fie nu numai popularizată, dar și însușită de tineri. 
Se cere donr celor mal virslntct să dăruiască tinerilor 
— cum s-a Intlmplr.t aid, la Sibiu — o roata a olaru
lui. Sau alte unelte...

Șl învingătoare va fl, întotdeauna, practica muncii, 
educația prin muncă.

Doresc să dau glas sentimentelor Comitetului Central, 
Consiliului de Stat, și-Consiliului de Mln ’ 
luîrșl. poporului nostru, fcllcitlndu-te călduros cu prilejul 
împlinirii a *0-de ani de vînf" 
rării tale cu cea niai Inolti 
ciaiiste România — titlul de „nruu 
România^. Acordarea acestei înalțe dlstlnpțîi este o expre
sie a 'aprecierii deosebite pe care partidul ,șl poporul 
nostru o dau activității tale, puse io slujba mișcării revo
luționare, a luptei-partidului pentru înlăturarea claselor 

iar. In anii de, după eliberare, In slujbn 
_ : l.‘,a‘ făuririi (rocietă(lte 

socialiste’, multilateral dezvoltate în Ilomănia.
In activitatea la din ilegalitate, — împreună cu mulți 

aeiivițtî de. partid, cu nlți intelectuali— ai luat parte acti
vă la uncie din momentele Importante: ale luptei revolu
ționare. Aș menționa îndeosebi participarea, ta ta eveni
mentele, legale de eliberarea patriei noastre,, de înfăptu
irea-actului: istoric do Ia 23 August’ ID44. ■

Nn; doresc, desigur, să fac acum Istorie; Sîht'aici'tova
răși care cunosc, greutățile aetivltățir Ilegale, cunosc pro
blemele multiple pe care; parUd.ul. poștru o^trebuit să le 
soluționeze. Desigur. d„‘.
vedere, pină la urmă, munca desfășurată 
pnrtlduluL Tu ai fost printre-aceia care 
Inlotd-auna cu cinste șl în bune condlțîunl 
dale de partid. , . ,

în anii de după eliberare, ol ocupat, o serie de funcții 
de răspundere. Inclusiv ln organul suprem al statului, 
șl, timp de nnroape 12 ani — de președinte al Consiliului 
de Miniștri. In nccaslă calitate, fiind și membra al con
ducerii supreme de partid, al participat • la elaborarea, 
celor mai „importante botărirl privind dezvoltarea socia
listă a României, precum și activitatea internațională n 
partidului sl sloiului nostru.

Fără îndoială eă rezultatele pe care poporul român le-a 
obținui în construcția socialismului, In realizarea hola- 
rîrilor Congreselor al IX-lea șl al X-Iea sînt rodul acti
vității partidului, al creșterii rolului său eonducâior. Dar 
vorbind de aceste realizări putem spune eă ele sini, tot
odată. rodul activității fiecărui membru de partid, a fie
cărui activist de partid - șl. desigur, numărindu-te prin
tre aceștia, ocup'nd n fnnrtle Importantă In partid șl.stat, 
ele sini șl rodul activității laie. Imnreună cu ale Inlre- 
țnlul eolectlv. Tocmai de aceea partidul, poporul nostru 
apreciază ’In mod deosebit manca șl activitatea pe care al 
desfășurat-o șl o dcsfățorl ln conducerea de partid și 
de stat.

Aniversarea acestor-7 decenii de existență fml aduce din 
partea partidului, din* partea ta, din partea.tuturor tovară
șilor copleșitoare dovezi de arecțlund.

Al spus bine, 70 detanl este prilejul unul? bilanț. Privind 
In urmă anii care au trecut, eonstațl că el reprezintă cîte- 
odată mal mult declt o vta(ă de om. Meritul pe rare 1-1 
recunose acestei vieți: este de a fl știut să aleagă, din di
ferite frămtntărl, drumnl pe care l-a ales, drumul pe care 
l-a(l ales flecare dintre voi, tovarăși, închinat slujirii unul 
Ideal care este al nostru, al tuturor — făurirea unei lumi 
mal drepte, mal generoase, mai bune. Puterea de a trece 
peste lucrurile grele'pe rare le-am tntilnit In cursul acestei 
existențe ml-a dat-o asentimentul puternic al solidarității, 
al frăției rare ne leagă pe toți. în solidaritatea noastră, 
cred că fiecare dintre noi a găsit posibilitatea de a depăși 
dificultățile cu rare, a fost confruntat. v

Bucuriile pe care lupta noastră comună nl Ie-a adus au 
căpătat un ecou deosebit prin raptul că ele aii fost bucu
riile noastre, ale tuturor. Dacă recunose vieții acesteia un 
merit, este de a fl ținut pasul întotdeauna cu tovarășii mei, 
de a fi înfruntat Împreună cu el greutățile, dc a fl trăit 
împreună cu ei bucuriile luptei noastre comune.

Dacă fac bilanțul acestei vieți, pot constata că nu fost 
momente grele, dar niciodată n-am înregistrat tristețea sau 
regretul de a fi ales acest dram, care este drumul pe care 
voi merge utila vreme cil iml va fi dat să merg pe vreun 
drum pe această planetă.

Personal, cred că trebuie să mulțumise eu deosebită căl
durii Comitetului Ceniral nl partidului, Consiliului de Stat- 
șl Consiliului de Miniștri pentru cuvintele, pe care un so
cotit că ml Ie pot spune in scrisoarea pe care ml-nu adre
sat-o cu ocazia împlinirii a 70 de ani. Personal, trebuie 
să-(I mulțumesc țle. tovarășe Ceaușescu.'pentru cuvintele 
pe care ml le-al adresat astăzi, ca șl in alte ocazii. Trebuie 
sfi-ll mulțumesc pentru grija pe care’o pui In a fsee ca 
partidul să mear’ă pe drumul pe care merge cu ințe- 
Iepclune, cu multă energic, cu mult dinamism.

Aș vrea să vă spun câ una din bucuriile acestei vieți 
esle să constat că astăzi cirm.a elllnzlloare a partidului 
se găsește ln mllnl puternice, este orientată cu pricepere 
șl că. astfel, orlrare dlntre-'nol ponte să albă perspectiva 
jmpllnlril Idealurilor pentru care am luptat cu toții.

Cu aceste sentimente -șl cu emoția, dc înțeles, pe care., 
o resimt, eu aș dori să vă mulțumesc tnlnror pentru toate 
lucrurile bune pe. care ml le-ațl spus șl aș dori să-ți 
mulțumesc tovarășe Ceau'ș’eăcu pentru căldura sentimen
telor pe care le-al cuprins in cuvintele ee ml le-al adresat.

• La cooperativa agricolă de pro
ducție Croșov . era prevăzut In ,gra- 
fic a se livra 3D de done de tomate, 
clar I.L.F.’ Corabia - a preluat doar 
10 tone. -Tot'aici, 0 tone de. ardei 
Kâipia s-au deteriorat pentru câ nu 
aii fost transportați ta timp.

e ‘ La cooperativa agricolii. Băbl- 
clu, ln zlun de 20 septembrie a-.c. 
erau „în'stoc” 43, tone de -roții re
coltate-In urmă cu trei? zile ți ni
meni nu se' interesă de soarta’lor.

• La Scărișoara,-20 de. tone de 
nrdei Kapla șl gogoșari, ÎS tone de

care nr vrea parcă să 
cuprindă.Intre .ele -toți 
m u nț I jdin. j ur, ,,vâșea 

:U ■dogorește de/entu- 
ziasm. îmi . plice. «â-1. 
privesc pentru câ are 

-In ej ceva de forță a 
naturii. Năvalnic,' Im
petuos; părcâ,l-ar fl 
scăldat, moașele nu
mai In apele Lotru
lui,? fața, amendă cu 
pecetea; areea'de stln- 
câ dogorită de 'soare, 
.vorba- aleasă; dar' în
flăcărată, II fac? de 
nerecunoscut .‘In:1 eom-’ 
pa rație cu; cel de nu
mai un. minut ț tn" ,ur-' 
mă.- MI-1 amintesc a- 
tunci p-e omul- care. 
In toiul unei. Ierni 
încremenită de geruri 
și omăt,- luase urcușul 
In - piept,’ dincolo de 
.locul unde mașina nu 
mat pu tuse sâ se ca- 
țăre, și,"pornise ln- 
crlncenai pește ’ :șapte 
munți ți șapte W"i aă 
le.aducă In circă co
piilor din . Peirtmanu 
globul păralnlesc, A- 
blă acum; clnd.îml 
vestea de-șpre' tovară
șii lui, .11 recunoșteam 
cu adevărat. Unite au 
străpuns,, cum s-au 
întllnit tn. adfncurl, 
ce piesă de teatru ae 
repetă la club, ci ți co-? 
pil s-au mal născut la 
Petrlmanu, clți con- 
struclori au. mat ce
rut 's 
parlliț
‘ 'Șț' Iar '-dumneata- zici 
câ pleci- .
■’-Undeî
'■ — Păi, (li; Lntorc .eu, 
cu același ton; „pălul* 
său pe cate. 11 „pune

loan
GR1GORESCU

în fermele Ii 
taților agricole 
urmare a generalizării acordului 
global, s-au produs snnl multa le
gume și zarzavaturi dcdl ln anii 
anteriori. Comitetul Județean de 
partid a luat din vreme o seric de 
măsuri pentru mr.i buna valorificare 
și prelucrare a legumelor șl fructe
lor. Amintim Intre altele : intrarea 
In funcțiune ln Corabia a unei-noi 
linii de‘prelucrare a tomatelor, ’ca 
secție n Fnbricll do conserve Ca
racal (In acest fel-se micșorează 
mult distanța de transport a mate
riei prime."SI, (teci, se reduce nece-. . _ . 
sărut de mașini-de transport pe zi 
do la 22 In S etc.) cu o capacitate do 
prelucrare de 8K0 tone roții, pro
ducerea ln- grădinile familiale a uț 
nul surplus de legume șl zarzava
turi pentru piața internă, dt șl penț- 
tru cxporl.ctc.

Cil de repede ajung legumele din 
grădină pe piață sau la prelucrare ? 
De cele mal multe ori, recoltarea, 
sortarea șl expedierea produselor se 
face cu multă operativitate, .„Și a- 
tund etnd I.L.F. nu no asigură mij
loace de transport — ne spune to
varășul Leonid Novneov, inginerul 
șef ui cooperativei - agricole .din 
Strojeștll-de Jos, ducem noi produ
sele cu mijloace proprii". ■ Cu n- 
ccea.șl responsabilitate se muncește 
in multe alic unități, între care 
Grădinari, Pieșolu, Curllșonra, Făr- 
cașcle, Sloenețtl, Cllleni ele,

Dar exemplele bune trebuie nu 
numai aplaudate, ci șl urmate. Or, 
nm întllnit ®l aspecte din rare 
rezultă dezinteres față dc. pre
luarea șl valorificarea .legume
lor. Este șl motivul pentru caro 
aprovizionarea . piețelor din ju
deț, a Fnbrldl de conserve din Ca
racal so face la lntimplare, grafi-

- Păi unit zic că 
n-am tact.

• Ce n-al T
— Tact. Am desco

perit și eu acum, la 
35 do ani—

— Dumneata ■ ce 
crezi că înseamnă, „n 
avea tact"? .

— PAI eu zic că da
că talentul se,, naște, 
personalitatea se cu
cerește", ’ Iar tactul se 
învață numai trăind 
printre oameni...

— ȘL. zid că vrei 
șă ,‘plecL.

— Păi, ce să fac T
— Deci, pleci, ca să 

dai dovadă de... tact.
- Adică 

pleca, mal 
treabă, un rost, ceva 
de terminat șl nu știu 
ce mă leagă așa de

privind conferirea tifhhi de 
„Erou ai Republicii Sociaiiste România

Șomate,. 10 -tone , fasole ’ țiicără aș-
■ teptau de asemenea de mai multe

rate" să 'ajungă'pe piață sau ta fa
brică. ,,
-Dom, ptrnlru produsele ne

ridicate ta timp, n-nțl făcut auto- 
■' recepția? — l-am întrebai pe tova

rășul Lucian Antonescu, președin- 
' l&le cooperativei.

— Am contat
’.jllbr do da L „
ne-au asigurat de fiecare’ dată că 

, vor trimite mașini, jîe-arn păcălit, 
: amarnic șt acum ne pare'rău.-

. „Noi. am făcut nutbreccpțta Jnca- 
oțrtd de lâ I.L.F. Corabie zeci âo 

. mii do Iei pentru legumele care 
n-au fost preluate la timp — afirmă’ 
Oprea Ciobanii, președintele coope
rativei agricole ,db . producție Cl
lleni. Dar nu aceasta rate soluția 

î tdeșl ar'trebui ca sumele5 respecți- 
vc șă fie plăti te' de; cȘl vlnovâțl șl 
iîu așa cum procedează Junltatea). 
Interesul general este ca produsele 
noastre să ajungă pe piață, nn să se 
■trice Jn grădină”.,

Da. așa trebuie judecate jucru-
■ rile I Acum, are mai puțină Impor- 

tanțâ cine trebuie să plătească’ pa
guba (deși vinovății, trebuie puști să-

; pliltensc-â). Acum trebuie făcut total 
pentru a nu ce. produce nici o pa
gubă, pentru că oricine șl orieil ar 
plăti,, legumele depreciate toț de
preciate rămfn.-ele vor lipsi de pe 
piață șl din fabricile tio prelucrare. 
Nimănui nu-1 rateț Îngăduit să; pro
ducă o asemenea pagubă, ebtar dacă 
are chef s-o facă pe punga Iul.

Emlllan ROUĂ , 
corespondentul. „Sdnteii*

Eihll Drăgănescu, Janni
Peire Lupu, 1 
Stoica. 
Petre. - .
Mlron Constantlncscu, Miu Dobrcscu, 
Ion lonlță, Vnsile Patlllneț, ion 
Pățan, Ion'Stânescu; Ștefan Andrei, 
Ion Dlrică, Mihai Marinescu, Chlvu 
Stoica, Constantin Pirvulescu. | Ale
xandru Sencovlcl, . Ghcorghp J/naJ-1 

, sale. ’ llchl. Constantin Stftlescu, secretarul
La solemnitate nu luat parte tova- Consiliului de Stat, cu soțiile, j 

tova- % r'?a Elemi Ceaușescu, tovarășa Elena Au participat, de asemenea, mem- 
Maurcr, tovarășii Emil Bodnaraș, brii guve-hului. ,
Manca MĂnescu. Gheorghe Pană, Intr-o atmosfera de caldă prietenie, 
Gheorahe Rădulescu, Vlrgll Trofin, conducătorii'' partidului ri stalului

------  — Ilto verdeț, ’ Maxim Berghianu, l-au feUdlat cordial pa tovarășul Ion 
Partidului Comunist’Ro- Gheorghe-Cioară. Florian DănĂlache, Gheprghe Mauccr.
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1

sti-

- J

-r

or-

comitetului 
.consiliului

bit despre Importanta pro
duselor realizate la irâlfta - 
„Danubiana”, mersul in-

ț j..- •, j.

Aurică
„ _____ ..... _ Uzina

de autoturisme Pitești,

cincinalului. Datorită ' fap
tului că marea majoritate a

județean Argeș, 
ol P.GR.

zalorl, confecționezi do 
anvelope — succesele lor

•partid, propagandiști cu 
experiența nu- abordat di-

orașelor, in zone-

Iile DRÎNZEI 
secretarul Comitetului 
comunal de partid 
Cornoreva, 
județul Caraș-Soverin

’ ■ 1 ' -■

11111

" 1 ’ -T’ ’ ■ ■Ju? i •,z ’: ‘ -

pie a principalelor sarcini

hotărlri, dt.și din cele menține !ncă

redus cu M ta sută, iotuși, a devenit una din mo

dalitățile politiro-educntl- 
ve prin care comitetul de

blana" din București 
mulează Întrecerea socla-

sanltare, . lnvățămint lor. în 
îcum șl p-e forme lnlțlatlv

ndi politice 
forjorilor ș.n.

lucrul de bună calitate tea aniversării unul sfert

IMI, 

.lui
[ÎÎ-UII

8 Comoara 
| satului

în multe privințe satul Po
ienița, din județul Argeș, este 
cl însuși un muzeu. Cu toate 
acestea, plnă de curlnd, nu
meroși locuitori al săi nu cu
noșteau dcril puține din como
rile ascunse in ol. Adudnd a- 
desea vorba despre ele, elevii 
școlii din localitate și-au pus 
Întrebarea : ce-ar fi să le a- 
dune pa toate laolaltă 7 Și. aju
tați da profesori șl de părinți, 
au pornit Ia treabă. în scurt 
timp, el au Înființat pe lingă 
școală un muzeu care cuprinde 
peste IOT de exponate (unele 
dintre ele, cum slnt colecțiile 
da numismatică și ceramică, di
ferite unelte străvechi — uz 
ciocan din piatră șl un șlefuitor 
de pămlnt — șl documente is
torice deosebit 'do valoroase) 
lnfățlxlnd Îndeletnicirile, obi
ceiurile șl portul local. O ade
vărată comoară a satului, ale 
cărei valori, prin grija micilor 
locuitori al săi, vor.putea spori 
an de an.

Undei 
depanarea ?

De rit ere rile încearcă să-ți 
anunje apariția rezonul rece.' 
O dată cu aceasta in rd — cum 
se face, cum nu se face — pe. . 

. traseele I.T.B.. tot mal multe 
8 vehicule (autobuse șl, mal ales, 
■ troleibuze) rămln In pand. în 

dimineața zilei de 22 icpfem- 
brle, pe B-dul Eroilor1, nu de
parte de intersecția cu str. Ca
rol Davila, ieșiseră „p'e tufd" 
trei troleibuze. Nu inilstdm a- 
cum asupra caraclerului anor
mal al situației in care aceste 
vehicula, abia. „verificate^ Ia 
ieșirea a!n paraje, abandoncard 
brusc cursele In care au 

' plecat, nici asupra faptului că 
asemenea „surprize" aduc după 
ele paralizarea tuturor grafice
lor orare întocmite de serviciile 
de resort ale întreprinderii res- 
Îcclive. In plus, cele trei tro- 
elbuse, bloclnd strada, obligau 

pe celelalte să piardă minute 
rin șir pentru a le putea „de
păși*. De ce nu slnt efectuate 
reparațiile și reviziile cu mai 
multă exigență ?

conturile
S Ștefan Năslașe, j'
ciulul abonați la LQ.px Caracal,. I 
și Gheorghlța Mlncan, calcula- I 

................. :eașl intre- | 
„să gospo- | 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

................ .......... .. I 

'heorghiu-Dej se | 
edpitați in jurul I 
tm, caro, In ciuda S

I 

I 

spre Bra- I 
Boffdăne^i I 
jerîcul&atâ, |

toare de chirii la aceeași Între
prindere, au Început „să gospo
dărească" diferite sume de 
bani din fondurile Întreprin
derii In folosul lor. Prin fal
suri in documentele de Înca
sări și depuneri, înscrieri fic
tive In fișele de debitori, pre
cum și In borderourile de casă 
șl In chitanțe, el au sustras 
suma de S3 533 leL O dată sta
bilit acest „bilanț", Ș.N. șl 
Gh. M. au fost deferiți Instan
ței de judecată, pentru Înche
ierea conturilor prevăzute da 
lege. Prin sentința pronunțată 
recent de Tribunalul județean 
Olt, ce! doi au fost condamnați 
In cite 10 ani Închisoare. Parte 
dreaptă, pentru fiecare !

—— n V

tragica
I ftifr-utia din nopfiie trecute, 
• doi tineri din. municipiul 
I Gheorghe Gl ' ‘

Intdrteau pred; 
unui autoiuriwn, caro. In

■ încercărilor lor, ia fnc<Jpd|ina 
jĂ rdmlnd pe loc. Deodată Ir.rfi 
a apdrut._ proprietarul marinii I 
In aceasfd «ituațle, ccl doi au 
urcat in cabina auiocapiitmnlui 
22—B—5130, aflat la locul de 
parcare, și au pornit la drum 
po fOteaua ce duce spre Bra- 
șoO. In comuna 
Inșd, la o curbâ perl^„™..„, 
conducătorul autocamionului, a- 
flat rpb influenta alcoolului 
pierdut controlul volaaulu 
Din cauza vitezei azcerice, au 
tocamionul s-a rfizturnat și 
luat foc. Urmările au foit tra-

1 glce. Neputind ieși din cablnd, 
cei doi fugari, din cauza arzu
rilor suferite, au decedat. Cu 
prilejul ccTcetdrifor a putut fi 

’ identificat doar unul dintre eL 
Se numește Gheorghe Andro- 
nache, in virstd de 21 de Cr.l.

de 
j cerbi |
I încă din timpul lui Drago?

IVodă descălecătorul, cronicile 
consemnează marea bogăție ci
negetică a munților din ținutul . 
Neamțului șl, Îndeosebi, pre-

|» zența masivă a cerbilor In a- 
i cnMta zonă. Observațiile .ți e- 
I valuărlle făcute de curind, in 
I vederea declanșării noului se

zon do vinătoare, au Întărit din 
nou relatările din cronicile de

I odinioară. De nstă-dată cu ar
gumente, pe dl de exacte, pa 
atlt de promițătoare pentru 
vlnători. Pentru că in pădurilo

Idin Județul Neamț trăiesc in 
prezent peste 5 COT da cerbi, 
unele exemplare anunțlndu-sa

■ concurențl de temut In vllloa- 
8 rele confruntări cinegetic® In

ternationale. Numai !n vadu
rile ue vlnătoarc de pe Valea 
Tarcăulul, spre exemplu, au 
fost Identificați aproape 1 COT 
du cerbi. O bogăție cinegetică I 
pa care sperăm că vlnători! i 
vor ști să o prețuiască în așa 
fel Indt să vorbească despre ea | 
țl cronicile viitoare.

Rubricâ redactata de i 
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DA VID 
jî corespondenții „Scînte’i1’
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r
Ridicarea nivelu ac paru 

Iul calitativ al învâ- executiv 
fâmîntulul de par* 
tfd, lată tema unul recent 
schimb de experiență' ini
țiat de comitetul de partid 
al sectorului 5 din Capi
tală. Destinat asigurării u- 
noi temeinica pregătiri a ___ ___ _________ ______ _
viitorului an de învăță- . vă a celor mol variate ce- 
mlnt de partid, schimbul rințe legate de aprovizio- 
do experiență ă întrunit narea populației, imbună- 
pesle 7OT de ' propagan- lățirea asistenței Banllare,
dlștl, desfășurindu-se in intensificarea activității

. ilturni-artlsilcc, respec
tarea legalității soctalistc, 

. înfrumusețarea șl mal 
buna gospodărire a satc- 

* 1 prezent, această 
inițiativă s-n e.xlln.s șt in 

(cursuri) de Invățămlnt, aim localități din județ.
La dezbateri, activiști de

brii comitatului comunal 
do partid, al

popular, cadre din dome- 
nils soctal-cullurale șl ce
tățenii celor 40 do sate 
montane ce țin de comu- industria! de 1 
nă. Experiența do plnă a- Borzești, urmind 1 
cum consacră aceste fntil- 
nlrl — ținute cu j regulari
tate ca. adevărate fo
ruri de rezolvare operaU-

rințe legate de aprovlrio-
peste 700 de ' propngnn- tâțlrea asistenței Kanlîare, 
dlșll, desf&șurindu-se in Intensificarea activității
secțiuni după specificul lo- culturnl-artlsilcc, rcspec-
cuiul de muncă — indus- ............ ...
trie, institute de proiectări 
și cercetări, comerț, uni
tăți 1 ' ‘ ’
— precum

ccslea Intr-o plenară a co-, lor pa ,utilaje șl repere, 
miletului municipal dc întărirea asistenței tehnice deptase.ze in ncestc locali-
partld, noul sistem Infor- a cadrelor -tchnlco-inglne- tăți cu programe special
rnaționai n fost Introdus, reții In toate schimburile, pregătite. Primele ■ două
experimental, in organiza- respectarea' strictă a disci- manifestări au avut Ioc in
țille de bază de in Grupul plinei tehnologico, inten- comunele Hotarele șl Ra-

‘î petrochimie siflcorna muncii politice dovnnu. în cadrul progra-
ea, uite- In rindui forjorilor ș.n. nudul „Ca pe roate", pre-

S-nu hotă rit. de asemenea, zenlat dc brigadă, nu fost
‘ *' . ........ ................  " ' " ’ “Tfeiin®';

torl fruntași, precum șl peralori chlmiștl, vulcanl-
Imbunătățlrea muncii po
litice in secție, adoptarea 
unor măsuri educative, in 
scopul creării unei atmo-

LII tilt itU 4_ol, G.1LC“

rlor, să fie extins in toate «<.- <w>vjiivu«a, «.eii.ui uu u.i«uuo, uu
organizațiile de pe cu- • Popularizarea experienței evidențtațl fruntașii 
prinsul municipiului. iwlntate a unor munci- comuna respectivă

Gheorghe BALTA
corejpondentul
„Scînieii"

, dntece șl dansuri aă se’’ Slnt evidențiate cele mal 
.. no( |n|ț[al|ve |n producție:

„Să lucrăm 11 zile din b- 
cest an ca materie primă 
economisllă", „Productivi
tatea muncii la cote supe
rioare", „Toate obiectivele 
de investiții — înainte de 
iernien", „!L8 -apartamenle , r ...
montate zilnic cu o ma- «lnt1 Înscrise sarcinile ce
eara" — menite a pune In revin siderurgici In ve-
valoare Întregul potențial dorea realizării cinclnalu- văța' 
material ș! uman din ju- ' ‘ ■ •-

. . .. ... .dețjln vederea devansării.
In \ producție, . contribuția 'cincinalului actuaL Un ci- , .......... ............. ........
adusă ta desfășurarea In- elu de rubrici țl articole plan, mijloacele pentru numele citorva’:

productivității Bnriiț, muncitor la 
muncii, reducerea consu- de ■—~

Agitația vizuala
în sprijinul raspîn- dccurgo firesc, deschta, n- 
JsI - „ » - . I „ J» „ 8 vInd drelJl M°P ImpBrlfiPÎ- alrll @Xp6rl@nț@l rea experienței dobindlte 
înființata în municipiul în muncă, realizarea unul mainline. schimb de opinii pentru

Îmbunătățirea activității

„Oa-

înolntale.l?
Galați, ta uzina „Lamino- Îmbunătățirea ______ ...
rul .de tablă" pe 12 panouri In domeniile !n caro !u- 
r'.-‘. —'zz'-.‘.Iz ca crează. Sub UUul : „Oa-
revln siderurgici In ve- meni de 1» care a! ce in- 

J i", portretele lor slnt 
lui înainte dc termen, npol publicate in ziarul 
Alte panouri Ilustrează dl- local, pentru ca șl alții să 

. namlca indicatorilor do le urmeze exemplul, tată

creșterea

La dezbateri, activlșt 
partid, propagandiști 

ferite aspecte privind 
creșterea eficienței for
melor și metodelor pen
tru transmiterea cunoș
tințelor ; antrenarea țl ac
tivizarea cursanțlior ; fo
losirea cabinetelor de șll-

î.>-
mulul de metal, căile do ioana Voi cu, coopera tear o 
Îndeplinire a angajnmcn- din Ungheni, Elena Po
tului asumat In Întrecere, „mu™, nrofesnnrft la Li

ceul do fele din Pitești șl 
2 alții.

Ion URECHEAN 
membru supleant 
în biroul Comitetului

lovirea cagincieicwr ao șu- Un sistem Infor- ReduMreo rebu. 
lnțe sociale in pregăti- moțional priVlnd C" f{gr||ar o roncWllIt 
rea propagandiștilor și n „|rfanln î„rfa„lir, 1,15 HUIvldența îndeplinirii obiectul unei recen- 

hotârîrilor “ te dezbateri în adu-
doptat in .........
de partid din municipiul , - , ,,,
Gheorghe ..Gheorghiu-Dej. pCFtld B «’«'unlșUlor din 
!n urma unor studii efec- secția, forjă u Uzinei 
tuate timp de un on și ju- tractoare din Brașov. Ana-

sfere de emulație pentru trecerii socialiste in dns-
■ . ___ \.i

combaterea rebuturilor. - do veac de ta proclamarea
, Republicii Programul a'

loaa DRAGHIC1 cuprins șl .'părți critice;
secretarul comitatului satirice, ta adresa celor
de partid de ta Uzina ce l,nUrriJc- absentează ne-
■ - - motivat do la program. Cu

același prilej, reprezen-

cursanțlior ; 1 perfecționa
rea șl optimizarea relației 
props gandlst-cursant etc. 
Pentru a asigura o bună 
desfășurare a noului an

■ dc invâțămlnt, comitetul 
de partid al sectorului a 
elaborat un program care „,5^^ jn p-j comitete de -. liza a reliefat un

partid și. organizații de <
bază. Noul sistem constă In tlmele cinci luni numărul „Danubiana", mersul în
tinerea unei evidențe slm- reperelor cu defecțiuni s-a 10Î G COnCOlâjOIlî” trecerii socialiste, despre 
pie a principalelor sarcini redus cu 30 ta sută, totuși, - ■«——i. ..— ji_ —sarcinile ce revin acestui
rezultate atlt din propriite volumul rebuturilor se
hotăriri, dt.și din cele menține Încă foarte ri
ale organelor superioare, dicat, tar o parte din .......................— „„
Slnt urmărite, concret, pe măsurile anterior stabiîl- partid de ta uzina „Dahu-
o perioadă dată, prin in- le nu nu fost materia- blana" din București ci!
termedlul unor fișe, râs- llzale. De aceea, comU'
punderile ce revin fiecărui nlștll ou subliniat nece®i- listă pentru devansarea

0 ulllâ formă de comunist, termenul de In- taica asigurării unei mai cincinalului. Datorită fap-
ril-slnn nhefacA iniția- fflPluIre ?• efidența mă- atente îndrumări profe- tulul că marea majoritate a
ululOg uDȘIESC ' surilor stabilite. Totodată, slonale a noilor angajați șatariațllor acestei uzine Io
tă de Comitetul ’comunal prin introducerea acestui — in primul rlnd, prin rp- culese in comunele inve-
de partid Cornereva, jude- sistem re înlătură parale- parilzarea acestora pe lin- cinate, a-a luat, hat&rlrea
țul Caraș-Severin : inlii- lLsmul, repetarea unor ho- gă forjorii cu cxpcrlen- ea,* periodic, brigada artls- ,
nlrl operative intre mcm- ■ tăriri. Discutat zilele a- ță —

th”

!!

conține expuneri, dezba- ,
teri, «msultațlL răspun- parl,d - 51 ^nlzaUi de 
suri 1a Întrebări, analize 
periodice ț.a.

Ion POPESCU 
directorul cobineiului 
de partid 
al sectorului 5, 
București

°rmunidplul nQrea 9eneralâ d0 tl® tractoare Brajov
Un ți al conducerii uxlnel,

„S«rt>Morlre« Iran-
-<■ -i aspect.. < iașilor în producție ’

!■ Polonia ■familii-

Tulcea, Pitești ri Focșani, 

folosință magazinele uni
versale din Iaț1. Galați, 
Vaslui, Rm. Vllcea. Se află 
lnlr-un stadiu avansai de 
construcție cele din Con
stanța șl Timișoara, Iar Ia 
Buzău, Ploiești șl ln Piața 
Unirii din București se lu
crează intens pa șantierele 
magazinelor universale.

Paralel cu noile construc
ții do magazine, care p'nă 
In 1975 vor Însuma o supra
față de l,fl milioane mp, 
este In curs de desfășurare 
o vaită acțiune’ do micșo
rare a contrastului dintre 
magazinele noi șl cele 
vechi, prin reamenajarea 
ți modernizarea ultimelor; 
Nu este oraș In care ma
gazine Întunecoase și Insa
lubre- să nu fi relntinerit, 
In urma lucrărilor do reno
vare.Anual. MO-MM) de u- 
nltățl comerciale suferă a- 
semenea transformări. Me
rită menționată, In acest 
context, dată fiind Impor
tanța el pentru aprovizio
narea populației din loca
litățile respective, modernlț 
zarea și reamenajarea unul 
total de 15 hale. La Tlrgo- 
vlște, Ploiești șl Alexan
dria aceste lucrări nu fost 
terminate. Hala din Piața' 
Unirii va reintra, In curlnd, 
in cirailtul comercial. Se

In continuarea acțiunii de ____  .. _______
dezvoltare, șl modernizare a Slnt In curs de dare in 
rețelei comerciale la; Înce
putul acestui, an. Ministerul 
Comerțului Interior. împre
ună cu alte ministere și or
gane centrale producătoare 
de bunuri de consum, a sta
bilit un program comun a 
cărui realizare a adăugat 
la zestrea comercială, de 
Ia începutul anului șl piriă 
In prezent, spații in su
prafață de aproape 63 003 
mp. Noile construcții j au 
fost amplasate, cu. prio
ritate, , In. noile cartier0 
ale . ’ . ’ . ' "" ' ’
le' unde rețeaua existentă 

i nu făcea față cerințelor, in 
' centrele industriale. Potri
vit acestor criterii, ou fost 
construite șl, date, in folo
sință complexe comerciale 
In două mlcroraloane' din 
cartierul Drumul Taberei, 
In cartierul Bercenl Sud șl 
pe . strada Telușulul — A- 
lexandrla, din Capitală, la 
Focșani, Băile Fellx. Con-

■ stanța, Moroni. Miercurea 
Clue, Iași,. Tulcea ; maga
zine moderne s-au construit 
In Pitești, Slghoi etc. In o- 
rnșeîe-reședlnlă de județ 
re află in diferite faze 
de execuție 37 magazine u- 
niversale, insumlnd 210 CBO 
mp suprafață comercială. în 
acest an au fost termi
nate cele din Alexandria,

vrabia pe 
post de pri
vighetoare

Fabrica de cabluri și materiale clectro- 
izolante — București.

Un muncitor, către meșter :
— Meștere, vino să vezi: parcă ar fi șvai

țer, nu bronz !
Meșterul către inginer :
-c Tovarășa Inginer, bronzul nu e omo

gen, n-avem din ce face nici măcar o bucșă, 
darmito întreaga producție-

Conducerea întreprinderii către furnizor ’ 
— C.A.P. Bragadlru (î I) — :

— Piesele livrate —• 2 750 kg bare din 
bronz, rt. n. — nu corespund calitativ ; vi 
le trimitem ta retopit—

Tribunalul Capitalei, secția I penală. 
Față-n față: reprezentantul' F.C.M.E., re
prezentantul GAP Brngndiru. La' mijloc 
Inculpatul: Ion Sobaru. F.C.M.E. dă vina 
pe C.A.P. Bragadlru. CJLP. Bragadlru dă 
vina pe șeful secției turnătorie — Ion So
baru. (Mal precis, pe cel de-o! doilea ,șef

îndeplinire a anoajamc __ ________
lL’ Uzl“anicănȘ 

panourile evidențiind re
zultatele In întrecerea so- 
clnllstă precizează, slste- 

“ malic,, indicatorii de plan 
deficitari asupra cărora 
trebuie acționat prin 'me
tode ale muncii politice de 
maiâ. Organizațiile da 
partid de pe platforma 

se referă ta modul Jn care cp^inăfului ^rorgta 
sa înfăptuiește programul 0U «'entat agitația vizuală 
județean de dezvoltare a «Pțe, popularizarea expe- 
zootehnlel, cum sint folo-; rlențci fruntașilor in pro- 

; site,;mijloacele muncii po- .
lltlce dc masă In i scopul 
generalizării experienței 
Înaintate, .organizarea u- 
nor mlcrolntreprinderi șl, 
respectiv, mlerocoopern- 
țive agricole de producție 
pentru elevi, programul 
Universității populare din 
Timișoara. O bogată bi
bliografie cu cele mal re
cente apariții de literatu
ră soc tal-politică, reco
mandări de filme docu
mentare ele. întregește, 
alături de multe alte ma-

ducțle — furnallști, ' oțe- 
larl, luminători, Ingineri șl 
tehnicieni — care, zi de zi, 
dau o susținută bătăile 
pentru sporirea producției 
do metal

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Sdnteii"

Noi filiale ale U- 
nlversltâțli serale 
de marxlsm-lenl- 
nlsm â!n Slatina au luat 
filnțA la Caracal, Corabia 
șl Balș. Urmind a-șl începe 
activitatea o dată cu des
chiderea noului an do In- 
vățămlnt de partid, aces
tea vor avea secții de eco
nomic politica, etică ți 
construcție de partid. Va 
lua ființă, de asemenea, o

.y, 1 .rtYv’i.n ja-vLai-ui ,
colectiv In actualul cln- 

i dnaL ...

1. VEANGA .
biicațll destinate să con- 

„în sprijinul. pro- sttlulf u" «ui «*imb de 
“ 1 . exp-erienfâ între organu-

pagondtei Șl muncii zayile de parUd din jadeț-

pollîlce” 53 Alexandru KOCAY
broșura editată Intr-tm ti- activist in secția
rnj de masă de secția de de projpagnnaâ ■ 

asm■ ■ ■ W8L propagandă a Comitetului a Comitetului județean
stabilitatea oameni- tieă do agitație, echipa de județean de partid Timiș. Timiș al P.C.R.

RluBHBsaO-'m' ..... • - ' ■ •■ -■ -

■ uku luiiști, uu «wviiit.in.tt, w 
întîlnlrl sâpîâmV ■ secție nouă do sociologie 

‘ . ,, . ?• educație a tineretului la
- - —-............... rSQlO CU frunlașll JU" Stalina. Crearea acestor

tcriale, sumarul amplu șl Cunoașterea ua- secții P® Umfla cabinetul
IntereXant al acestei pu- «CJUIUI. județean de partid va

menllor de valoare din jn- permite sporirea număru- 
deț n devenit o preocupa- iul de curannți cu peste 
re permanentă a biroului em, ceea ce Înseamnă a- 
Comltelului județean de proape dublu față de cel 
partid Argeș. Acestui scop înregistrat In anul trecut 
11 este consacrată o zi pe de lnvățămlnL 
săptâmlnă. Membrii blrou-
....................... - ’' Emlllan ROUĂ

ndentul

i £-

J-

lui re Intilnesc astfel cu 
fruntași din uzine, de pe 
ogoare, din lnvățămint țl

■!

r — .

>. - 1 -iltaijli  m// ml": Ulii
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caruri, de clarificat, ți de îndreptat este 
nu solu|la Instanței, cl atitudinea lor. In 
euclatatc, In fnmille.

dăm
‘’-"’fi

ar fi

fj
■d

afiă „pe șantier" balele din 
orașele Focșani, llomnn, 
Deva, Tumu-Scverin. Boto
șani ți alte patru hale In 
București ; cartierul Raho
va va avea o haiă nouă, 
aflată acum, in construcție.

Tot la acest capitol se în
scrie și redarea In circuit 
a vadurilor comerciale tra
diționale. în anul care a 
trecut, In București, Timi
șoara, Oradea, Cluj, Plo
iești șl in alic orașe, 
vechi unități comerciale, re
constituite cu grijă, au re
venit la destinația inițială. 
Suprafața lor so cifrează la 
circa 40000 mp. Acțiunea 
este In plină • desfășurare ; 
ta sflrșltul anului 1073 ea 
trebuie să fie Încheiată. Ar 
trebui precizat că la sumele 
r.ecesnre realizării lucrări
lor amintite ne adaugă țl 
cele investite de către orga
nele comerciale din fiecare 
județj

Din clfrelo și datele de 
mai sus rezultă foorta 
limpede că se fac importan
te eforturi bănești. pentru 
crearea bazei materiale' ne
cesare desfășurării unui co
merț civilizat, modern, pen
tru ca populația din toate 
orașele, din toate cartierele 
să albă la Indemlnă unită
țile comerciale de care are 
nevoie.

Rodiră SERBAM

FOCȘANI
Cooperația meșteșugărească din județul Vrancea 

S'a’ Înfăptuit, In, ultimul timp, .o scrie do acțiuni 
pozitive pe linia diversificării producției, lărgirii 
rețelei do servicii, creșterii capacităților producti
ve. Astfel, in acest an, in orașele Focșani, Mără- 

' șeștl, Adjud și Pandu au fost Înființate 24 noi 
secții de confecții,' tricotaje, artizanat, re
parații radio șl televizoare și altele. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, volumul producție! marfă 
realizate In primele 8 luni .ale anului ID72 a fost 

• cu 16,1 la suU:mar mare, ’volumul prestărilor.de 
servicii ..Industriale, cu 13.5 <la sulă;.’ Iar valoarea 
serviciilor .prestate'populației a crescut cu 12,7 la 
sulă. •

De curind, la Focșani țl Mărășeștl au fosl. ter
minale noi complexe meșteșugărești care vor /asi
gura spațiile necesare înființării de noi secții pro
ductive. In fotografie : Noul complex meșteșugăresc 
din municipiu! Focșani. La. parter slnt organizate 
expoziții de mobilă, Încălțăminte, confecții, trico
taje, articole de uz casnic, artizanat și alte produse 
ale cooperației meșteșugărești din județul Vrancea.

Ion NISTOR
corespondsnîul „Scînloii"

al seețieL Pentru că — aricit ar părea de 
ciudat — deși secția avea propriul ol șof, 
conducerea cooperativei a mal angajat cu 
tilva timp In urmă... incă un șct: inculp 
patul, De ce 7 Se zice că ar, ti promis be
neficii mal mari decit primul (T.i).

— Eu slnt nevinovat, onorată instanță. 
De unde să mă pricep eu la turnătorie ? 1 
Eu slnt electrician. 11 .

„.intr-un anume feb ore dreptate „ncvl- 
slngurui răspunzător de

Nu vom intra in amănunte. Răspunderea
o vor.

novatul". Nu ’ el e 1,. r
cole lntlmplato 1 _
F.C.M.IÎ, a C.A.P.-Bragndlru, a altora 
stabil! organele iudecălcreșll. celelalte fu
ruri competente. întrebăm totuși t cam dc-a 
fost angajat un electrician'pe post dc șef 
In... turnătorie ? ! Chiar dacă specialitatea 
lor do bază este agricultura, cei din condu
cerea C.A.P.-ulul sint — ipso facto — obii- 
gnțl să se priceapă la încă un lucru : În 
respectarea legii cu privire la angajarea șl 
Încadrarea In muncă a salarlnțiior 1 Altfel, 
sngajnrea vrablei pe post dc privighetoare 
te răzbună, ca in cele de mal sum.

ce se cere 
îndreptat!

— Tovarășe președinta, hotărirea judecă
toriei m-a aruncat In stradă : ml-n fost 
anulat ordinul de repartiție, În curind val

fi evacuat ȘI nici măcar nu ml se pune la 
dispoziție o altă locuință. Unde să mă duc ? 

Tribunalul Capitale!, zccțln a V-n civilă, 
•i —I ItK1 Popcscu — salariat ta un trust de con-

i z?1»010 be" slrucțll din București — cere să se caseze 
l ( « fi-• sentința Instanței de fond, să fio. repus in

drepturi : să i se lase șl pe mai departe — 
iul singur — apartamentul — două camere 
ți dependințe - d!n Calea Călărași 243-247.

în vreme ce judecătorii se consultă Intre 
iei, răzbat plnă la mine fragmente din dis
cuțiile asistenței : „într-ndevâr,’ unde Bă se 
ducă ’ l", se miră einova. în jur, alte clteva -• 
replici asemănătoare.. Compătimirea sa In
sinuează printre rindurl — cald, omenește...

— Unde să m3 duc ? ! se ml-ă Încă o dală 
recurentul — așa, mal mult pentru sine— 

în locuința dumneavoastră de drept — 
li răspunde prompt președintele completu
lui.

— Anta nu se poate, tovarășe pre
ședinte— sare cu fript l. P.

— Do ce 7 întreabă lămuritor Judecătorul.
— Cum de ce f Acolo locuiește soția mea! 
Cu Iuțeala fulgerului. In sală Indignarea 

a luat locul compătimirii. Ion. Popescu, 
ovncufitul „in atrndă", crti de fapt— 
beneficicru! o două locuințe: una In 
Calea Călărași,.alta pe strada Blănarl nr. 3. 
Ambele proprietate de'stat. Ultima — cea 
in litigiu — obținută pu-lr» frauda leglL

— Și ce e rău in faptul că acolo — In 
strada .Blfinarl - locuiește soția dv, 1 
Toți soții locuiesc Împreună, ' continuă Ju- 
decătoruL..

— Or locul, dar noi rte-am certat — ne 
trebuie apartamente separata.

Ion Popescu, alții asemeni iul, încearcă 
să „îndrepte" cu „argumente" strimbe o 
itolărito legal pronunțata. Or. In asemenea

vine 
asta? Cum 
zice legea!...
..■ ‘.y1■. ’ i. .1 ;• ; i

?

BOTOȘANI
Municipiul Botoșani ăo afiă In plin proces 

de dezvoltare. Edificii noi vlri să se adauge 
celor existente, sporind frumusețea orașului. 

■' A fost dat recent In folosință restaurantul 
. „Miorița", cu bar do noapte și grădină. In 

zilele următoare, hotelul „Rapsodia" va putea 
găzdui primii oaspeți. Hotelul are 174 locuri, 
un bar de zi, un restaurant cu 122 locuri și 
un restaurant cu' autoservire. Tot Ia Începu
tul acestei toamne urmează să se dea In 
folosință un local destinat liceului de muzică 
șl arte plastice, un modern cinematograf cu 
303 locuri. Dacă la toate acestea vom adăuga 
o stație autoservire, complexul meșteșugă
resc de pe Calea Națlonnlă șl noul sediu ol 
ziarului județean „Clopotul", avem Imaginea 
completă a preocupărilor consecvente ale edi
lilor bbtoșăneni pentru modernizarea conti
nuă a Înfățișării municipiului. în- fotografie 1 
hotelul „Rapsodia".

J -' N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Sdnteii

— Nu se poate una ca asta ! Cum, ndieă, 
eu «ini reclamantul și tot eu să fiu ccl 
raal mult condamnat ?!

Nedumerirea lui Horst Schelf părea în
dreptățită. Cu iux de amănunte. Începe să 
povestească completului și Instanței, aftalo 

; intr-una din săilie de ședință ale Tribuna
lului județean Brașov, pățania aa. Mal Inlii 
a fost provocat de coMăieanul său S. B. In 
.timp ce se oftau In bufetul din ,Vulcan. 
Apoi a fost lovit de acesta șl s-a adresat 
judecătoriei. Dar nu mică i-a fost mirarea 
ci nd a afint că. cl. reclamantul, este con
damnat ta un an și jumătate, iar agresorul 
a scăpat mult mal ușor. Cu amendă penală.

Păi, cum vine asta ?
II. S. „uliusc* să ducă povestea plnă 

la capăt Int-o, continuată de procuror : in 
timpul încăierării, un paznic obștesc a in
tervenit- pentru, calmarea spiritelor. Agre
sorul s-a calmat dar fosta victimă c-n 
transformat în agresor contra... paznicului.

— Vezi, dumneata el fost condamnat pen-

tru o altă infracțiune, da ultraj, explici 
președintele completului...

— Ce imjjortanță are 7 Nu o vorba tot de 
aceeași cauză ? Acela care m-a provocat 
trebuia pedepsit șl nu cu 1

Recursul n fost admis parțial: Iul S. B. 
! s-u majorat padenusa șl a fost condamnat 
pentru lovire la 4 luni închisoare. în pri
vința Iul Schell, instanța a menținut con- 
.damnnrcn Inițială, de un an r.f șase luni 
pentru ultraj. Fiindcă flecare dă socoica- 
1A pe măsura vinovăției, pe măsura fap
telor sale.

Sensul.
lipsei de sens

p •

I. L. a fosl trimis In judecată pentru es
crocherie : n luat o sumă de bani pentru o 
preț In «ă „aducere" In Capitală a Iul A. V. 
— medic Intr-o comună. Alături do Incul
pat. in instanță, M V.’ — mama medicului, 
cea caro a dat banii. încearcă țiă se npero 
negind faptul. Apoi ndnugă :

— Or.orată instanță, fiul meu r.vca dosa
rul complet. Obținuse toate avizele nece
sare. Deci, nu mal avea sens să-l 
bani InculpatiiluL
- 7 !
Ca și cum dacă avea ..sens", toiul 

fost in ordine !

Titus ANDREI 
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

prest%25c4%2583rilor.de
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adresate organelor agricole din județele Neamț, Brăila și Ilfov

1 Ce au recoltat ieri cooperatorii

S-a trecut la culesul manual al porumbului, neașteptindu-&e

peratorii de la
Curcani ?

guaie.

așteptăm răspunsuri prin fapte

Minis

trebuie’

Este numai un exemp'u din multele ee pot fi 
23 septembrie, la I.L.F. Neamț s-au Irosit mult tir 
forțe, deși cantități însemnate.devarză, roșit, ceaj 
pe cirhp la cooperativele agricole Ștefan cel M

la cooperativa agricolă Topolovenl,. județul 
Foto : M.. Dulci

ț.a, ti hutiDiț uvțuivr ug 
ialurgle șl economia forestieră.

”l, care condi-

dau un exemplu demn de urmat

3. Ce conservă Fabrica de conserve Zagna-Vădeni?

S&NTElA «— duminică 24 septembrie 1972

organlzlnd activitatea, rezol
ii pe loc orica problemă ce se 
. El au recoltat și livrat ieri, 
e întreprinderea de produ- 
, valorificare țl industriali- 

a legumelor șl fructelor

Ieri — 23 septembrie — 39 de cooperatori din Județul 
Neamț se aflau intr-o ședință convocată ta sediu! U.J.C.A.?. 
pentru ’.a primi, liutnicjlunl în legătură cu dezvoltarea acti
vităților industriale și cu ■ normele de proiecție a muncii. 
Așadar, uillnd" de ‘sarcina nr. 1 care stă in fata ’ ’ 

conducerea U.J.C.A.P.

au fost mutate ta Denta, tar de tiva Utvlh a fost'transferată , ta ajutor 
la Șag ta Jebal ; de la coopera*

. S. _ . .

spus tov.Jon Gheorghiu, 
tonii direcției generata

Ieri, 23 septembrie, deși ploua, 
Constantin Fă tu, președintele 
cooperativei agricole da produc
ție Racovlța, se afla fn fruntea 
brigăzii de cooperatori de ta 
ferma legumicolă, muncind cot ta

aduc din plin contrl-. 
•s cerințe 

ițlale ala economici și exporta
ta sporirea avuției naționale..

o unității, Corfolan de îndată cu căruțele ta baza de 
Ic, se stringe manual recepție.. Intr-un mod asem&nâ- 

pe mai bine de 30 tor sc procedează In multe alte 
re este transportata cooperative. :

■ ! .. .t7, „i .‘1
Rezolvarea ta fnța locului a exemplu. Aproape zilnic, ta floa- 

problemelor ivite a contribuit ta nsa-soaralui se recoltează cu MJO 
realizarea In ultimele zile a unor 
viteze de lucru superioare celor 
planificate ia recoltatul florii- 
sonrelui și sfeclei de znliăr. Un

DIN TOATE COMUNELE TARII, LA REDACJ1E SOSESC VEȘ11 DESPRE MUNCA HARNICA A 
LUCRATORILOR DE PE OGOARE, DESPRE INITIATIVE DEOSEBITE, MENITE SA DUCA LA GRĂ
BIREA RECOLTATULUI, A CELORLALTE LUCRĂRI AGRICOLE. LE CONSEMNAM PE SCURT:

Săcătaz o combină „Gloria0. Un

In alte în această sAptămină, care s-s 
Încheiat Ieri (23 septembrie), 
s-au preluat de la cooperativele 
agricole din Județ cu circa 1 MO 
de tone legume șl. fructe mol 
mult dedt săptămina trecută. 

>Ld&rindul lor. cooperativele, 
printre care b celfe d!n "Balta' 
Doamnei, Coccffâștl-Colt. Arl- 
cejtl-Itahtivant. trebuie să răs
pundă 
tu dine

, i ijuli uij, s luațumur umajcivir» 
totuși și acum se. mențin InUrzleri 
său nccorelări care trebuie lichi
date ,de urgență. Nu este nevoie 
de prea multe argumente pentru 
■ demonstra că, In acest domeniu, 
sint necesare eforturi deosebite 
din

face Întreprinderea.-în unitățile 
amintite autocamioanele sint 
ținute la.încărcare orc In sir, 
pentru că marfa nu este asigu
rată pentru transport. Do ase
menea,- deși I.L-F.-ul zorește 
preluarea .cartofiior;.i:!cooperatl- 
'vole.'ngriMlc’mt-l'1'vln'Ih lnllm- 
plnare prin sortarea acestora, 
operație care ar aduce si .un 
ctatlg In plus unităților furni
zoare.

nedorită situație se află 
,',Vulenri“ ți „Grivița ro- 

UZUC din Plo-

17 ta sută din suprafață, tar cartofii de pe numai 1 IM 
hectare^ din cele S 200 hectare aflate In cultură.

Nu-i chiar așa .de grav că 30 de oameni'au lipsit de ta 
lucru — ar putea spline tovarășii de ta U.J.C-A.P. Ba 
ește i lor Întrebarea s-ar mal-putea pune șl altfel: de ce 
tovarășii do la U.J.C.A.P. stau In ședințe ci nd ar trebui să fie 
pe leren ?

zlerl față de termenele din grafice 
și chiar in lipsa de garanție că da
tele de punere In funcțiune, stabi
lite pentru lunile următoare, 1a o 
scrie do obiective, vor putea ti res
pectate; Astfel,dîntr-un număr de 
șantiere principale, a căror activi
tate a fost urmărită cu prioritate 
In ultimul tlmp.i ta aproape Jumăta
te au fost semnalate dificultăți se
rioase care au avut-drept consecin
ță nctadeplinlrea Integrală n sarci
nilor de plan, perpetuarea restan
țelor șl chiar amplificarea lor. Ne- 
roaUzărilo sint localizata cu precă
dere — circi 10 ia sulă — In 14 din
tre șantierele de investiții ale; in
dustriei chimice. Din această •cauză, 
circa 10 capacități, programate să 
Intre In funcțiune pină in prezent, 
in acest an, n-au dat Încă produc
ție. La acestea se mai adaugă alto 
10 obiective, restante din anul 1971, 
ta- care .temenele

700 tone de roșii, dar nu am livrat decit 3R0 tone. Am avut 
zile cind trebuia să livrăm. 20 de tone și nu am livrat nici 
un kilogram, pentru că mijloacele de transport’nu au sosit 
ta timp. Șl tot din această cauză s-an depreciat tn clmp 
circa ISO tone de roșii".

Situații similare am Intllnlt Insă și ta alte cooperative 
agricole de. producție din județul Brăila. Ca are de răspuns 
fabrica de conserve 7

Penlru lucrătorii din domeniul Inț 
vesllțlllor, punerea In funețlc^ie 
Intr-un timp cit mal scurt a noilor 

‘capacități de producție se detașează 
ca un obiectiv primordial al între
cerii soetalijte consacrate realizării 
elnelnalnlui înainte de termen. Ana
lizat prin prisma gradului de Înde
plinire a planului de. Investiții pe 
anul In curs, acest obiectiv mobili
zator este realist șl pe deplin rea
lizabil. In vederea InfAptuif 11 iul, pe 
numeroase șantiere, ritmul de lucru 
este Intensificat de ta o lună ta 
alto, neordlndti-sn o atenție deose
bită respectării cu rigurozitate a

în una din grădinile C.A.P. Șoldanu 
(ilfov) se află pe Jos cîtcva tone de 
ardei Kapta. recoltat, dar focă neddl- 
cat de I.L.F. Alte circa 20 de tone 
așteaptă să fio culese.. Cine să io Cu
leagă Insă dacă ne dmp se află™ 
cinci cooperatori ? Ceilalți nu intră In 
grădină de teamă, să . nu se ude ta 
picioare 7 Pe șofa fermei (tovarășa cu 
poșetă) am chemat-o noi să vină din 
birou la fața locului. A venit, acum li 
mai rămlne să organizeze lucrul ți să 
mobilizeze oamenii. Dar ciad 7

Din JUDEȚUL TIMIȘ sfntem înîorraați asupra unor niSsurî care, tării îndoială, au fost luate ?1 In cele
lalte județe.

Aricești-Rahlivnnl
{părți.--f - rJH|

După cum ne informează Ingi
nerul Constantin Munteanu, di
rectorul adjunct ni unității, folo- 
șlndu-M din plin cale 200 de 
jȘulqțnmioane — oftate In îl&lnra 

^smrAtnehlrlnte — se rtrarispofta' 
zilnic7'pentru piață, penlru con
servare, ți prelucrare,. 4C9—5®0 
tone legume ți alte 209—30 tone 
fructo — mere, prunc, struguri.

prețlM In bătălia cu re 
căitele bogate. -

ducțlel șl iți 
buțta ta satisfacerea unor 
csenl'"' "

Faptul' că pe ansamblul econo
miei trebuie, accentuat procesul de 
creștere a eficienței cu care sini 
utilizate fondurile de investiții 
determină ca, pe fiecare șan
tier, 1b flecare lucrare să se depună 
toate eforiurlle penlru realizarea Ia 
termen șl chiar mal devreme a pre
vederilor planului. Subliniem aceas
ta necesitate stringenta, deoarece 
mal pot fi Intlinlte junele situații 
critice, reflectate concret, In inllr-

Brălta : 2,S tone de roții, 2 tone 
ardei, 1,5 tone gogoșarl și alto 
legume.

La tel au procedat ți președin
ții cooperativelor agricole de 
producție ’7 Noiembrie* — Mo

to Județele din central șl nordul țării a început seminalul griului. De Ia pregătirea terenului pină la Incorporarea semințelor
In pămlni toate lucrările să se facă de cea mal bună calitate, așa rum se procedează țl -------- -"™
Argeș. ———-

agricole — r.e-a culturi se va încheia'

Unitățile I.LF.-Prahova au preluat de la producători toate

;rea-spa-sli
hectare mal mult decit suprafața 
prevăzută. în multe cooperative . .
agricole, ca cele din Foiea, Sila- staționar cu combinele. „în tonte min!l In curs recoltatul acestei 
giti.’ șicdșu Marc, Darov'a țl ol- cooperativei

tuturor
Neamț

!ț

De la unitățile care au terminat recoltatul florii-soarelui, 
utilajele s-au transferat cooperativelor rămase în urmă

zării forței de muncă țl a timpului 
de lucru, a fondului de materiale 
țl utilaje de construcții. Faptul că 
de mal multa vreme sint trecute cu 
vederea o serie de neajunsuri In a- 
eosl domeniu tace ca o scrie de 
trusturi de canstrucțll-montaj să ra
porteze Încă realizări scăzute In 
■.•qmparațle cu exigențele ptanuluL 
A devenit, din păcate, o practică 
obișnuită ca trusturile din Iași, 
Constanța, Timișoara sau Pitești sa 
nu reușească lună de lună să obțină 
In acest ari rezultata la nivelul 
scontat. fUmlnerl in urmă ccruam- 
,nâm ta instalația de plroliză din ca
drul Combinatului petrochimic Pi- 
tfeștl, la’noile capacități de ta Uzina 
chimică din Valea Călugărească sau 
întreprinderea mecanică din Ro
man ș. a.

' Cum se știe; partea, covlrțltoare 
in ■.realizarea pianului de . Investiții 
- ■---'"ițile Ministerului Con-

InduslriaJe.' Dacă, pe an-

I Ie adre- 
r. produsele* 
anapoda și

graficelor da execuție, ceea ce de
monstrează pregnant Înțelegerea 
majoră da către constructori a im
portantei sarcini trasate de condu
cerea partidului In această direcție, 
botărirea lor de a depune eforturi 
susținute pentru înfăptuirea, In 
bune condiții, a planului de Inves
tiții din acest an șl, implicit, 'din 
întregul cincinal Ca urmare. In opt 
luni nu fost puse ln funcțiune peste 
130 obiective ți capacități, din circ

fără ca ele să fie onorate. în a 
ceasta "’ - * -
uzinele 
sie* din Capitală, 
lesșU, ,.Strungul* din Arad, „Inde
pendența* din Sibiu ț.n,.-

Nimic nu este mal lmperlps ne
cesar, In aceste zile/ ca unirea tu
turor forțelor pentru lichidarea 
cu maximum de operatlvltale a 
restanțelor existente șl accelera
rea ritmului de execuție pe șan
tiere. Neajunsurile șl cauzele lor 
sinț cunoscute. Comitetele țl con
siliile oamenilor muncii, organiza
țiile do partid din întreprinderile 
beneficiare. Institutele de proiec
tare, organizațiile de construcții 
sau unhățlle furnizoare de utilaje 

intervină energic. In 
vederea aplicării unor măsuri 
Imediate ți eficiente menite să ga
ranteze realizarea sarcinilor șl an
gajamentele: asumate In întrece
re, îndeplinirea integrală șl chiar 
mal devreme a planului de Inves
tiții șl de punere In funcțiune ■ 
obiectivelor In cel de-al doilea an 
al cincinalului.

In<j. Cristian ANTONESCU

Judecind după numeroasele reproșuri pe caro 
sează cooperativele agricole, se nare că unul din 
pe care le conservă este un stil de lucru vechi, 
păgubitor. Să exemplificam. , ■

■„De foarte multe ori ain așteptat eu roșiile In clmp<mațl- 
nilo Fabricii de conserve Zagna-Vădeni — ne spună tov. 
Păun Mllea, Inginerul șef al cooperativei agricole do pro
ducție Scorțaru Vechi dlri județul Brăila. După grafice, tre
buia să livrăm pină ta data de 20 septembrie cantitatea do

' ' ' ■ * ' ți .■> >*» i. 3 ■ ■*

din neajunsurile In această pri
vință ar fi fost cu mult diminuate 
dacă unii furnizori din industria 
constructoare de mașini ar fi con
lucrat îndeaproape cu beneficiarii 
ți titularii de Investiții, țl-ar fi con
centrat cu hotărire eforturile’ pen
tru încadrarea nelntlrzlată Iri rit
murile stabilite In graficele pri
vind livrarea mașinilor țl echipa
mentelor către șantiere. Din pă
cate, șl acum- promisiunile ' „curg*.

Este un rezultat pentru care 
acum aducem laudele cuvenite, 
acestei întreprinderi. Subliniem 
acum, penlru că la ultima ana
liză a campaniei de toamnă,, 
conducerea; UL.F.-Prahova a 
fost aspru^cxițlcată rienteu ■ rie-,> 
'pf&uareh ‘ ia timp; a unor Wr 
portante, 'cantități de legume.’ 
Suta de tone de cartofi/de’cea
pă șl’ alte produse au stal ne
ridicate ta C.A.P. Buda-Patanca,

necesare eforturi
partea unor beneficiari de in

vestiții șl furnizori de utilaje pen
tru îndeplinirea cu , rigurozitate a 
sarcinilor ce le revin. Tărăgăna
rea manifestată adeseori In întoc
mirea la timp a .fișelor tehnico 
pentru unele ma.șlnj șl încheierea 
acțiunii de contractare creează ți 
acum probleme Investițiilor1 Minis
terului Industriei Chimice, 
ierului Economiei Forestiere șl 
Materialelor de Construcții șl, pa
radoxal, ale Ministerului Induslriei 
Construcțiilor de Mașini. O' parte

se află pe teren și ajută nemijlocit unitățile agricole

vita Mlresll, Gropenl, Flllpeștl, 
Jlrlfiu ți altele.a ’ ■■■

Datorita vredniciei lor, piața 
b fost bine aprovizionată eu le-

intrarea in lan a combinelor

tele, pe Ungă mijloacele meca 
nice, fl on rea-soare! ui se recol
tează țl manual, trelerindu-se cole — pină la sflrțltul

cu mai multă promp’i- 
eîorlurllor pe care , le

uzila picioare?

de dare In ex
ploatare, reprogrnmaie de înseși mi- 
ntalereic coordonatoare/au fost În
călcate cu ușurință. Rămlne greu 
de Înțeles șl de acceptat ce s-a in- 
tlmplat In aceste cazuri, dacă, avem acele șantiere. 
In vedere graficele de recuperare a .. .
restanțelor, rlnlocmlte chiar de cei 
In cauză, angajamentele ferme asu
mate, potrivit cărora noile capaci
tăți ce vor Integra eu rapiditate In 
circuitul economiei naționale.

Ce trebuie, deci, întreprins In 
scopul dinamizării — in continuare 
— a ■cllvilățll de Investiții ? Mal 
Intli recuperarea restanțelor sur
venite.pe anumite șantiere șl ac
celerarea pretutindeni a ritmului 
de execuție a lucrărilor sint nemij
locit determinate de îmbunătățirea 
organizării activității constructori
lor, cu precădere, tn privința ulIU-

trebule atinse cu punctualitate, 
decadă cu decadă țl lună de lună, 
întreaga activitate a factorilor cu 
ră-spunderi in acest domeniu tre
buie subordonată realizării impe
rativului punerii In funcțiune ia 
termen a noilor obiective. Este o 
cerință cu atlt mni expresă cu 
cil, pină ta sfirșitul anului, ur
mează să primească „botezul* pro
ducției aproapo 2C0 noi capncită|l, 
cele mai multe din industria chi- 
mlcăț a construcțiilor de mașini, 

'[.fin.Q.U———■£-—w-'hr-"—"•*■■«• — - 
Problema capitală,

țloncază in cele din urmă respec
tarea termenelor la aceste inves
tiții. o reprezintă asigurarea. Ia 
timpul oportun, a utilajelor tehno
logice. Deși prevederile legale In 
acest domeniu. stabilesc cu clari
tate necesitatea procurării din vre
me, iii corelație cu termenele de 

o au unitățile’ Ministerului Con- montaj, a mașinilor șl utilajelor, 
slrucțlllor Industriale.' Dacă, pe an
samblul ministerului, rezultatele în
registrata In 8 luni din acest,an. «Ini 
satisfăcătoare, nu pot fi ignorate 
acele șantiere, care reclamă o a- 
mellorare nelnîlrzlata a situației 
Iqr actuale. Se impune o grabnică 
intervenție a organelor din acest 
minister penlru rezolvarea proble
melor rămase In suspensie : asi
gurarea unor utilaje ue execuție 
iau ‘materiale, determinarea, Ia 
nivelul, t-usturilor; a unei înalte 
răspunderi pentru ’ folosirea rațio
nală a forței de muncă ți parcului 
de utilaje din'dotare. Numai’prin 
măsuri energice, hotărite; vor pu
tea fi lichidate discrepanțele ce 
per>>[sta, pe unele șantiere, Intre 
sarcinile valorice ce revin con- . 
str'uclorilor țl‘ stadiile fizice ee

Aproape 8 ore, pentru că «Ici munca era organizata, ha- 
landata, deși1 pe lingă cel 19 lucrători se mni aflau 5 to-r 
varășl cu sarcini 'de Îndrumare șl'control'din partea Între
prinderii județene de leguma șl fructe. .Este vorba de ca
mionul cu remorcă 21 NT 1278 încărcat cu 6 3®9 kg mere.

lucrătorilor .dm agricu'li’.ră, ...
imobilizează importante forțe cind țtic precis că In județ 
sfecla de zahăr, sp-p exemplu.’a fost recoltată de pe numai

Priviți o secvență din ccie 30 de ha 
eu tomate Încă nerccoitate, din gră
dina C.A.P. Curcani (Ilfov). Nici unul 
din cei 1CO do cooperatori, care ■ au 
sădit și îngrijit produsele, nu so află 
pe cimn. Șt pliju'3.'''’pljma ^și roșiile • se’s2 " 
strică™ Ce» așteptați.' tovarăși coope-‘' 
ratorl, tovarăși conducători al coope
rativei, sâ vină alții să vă siringă re
colta 7
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Să. urmărim, mat,Intll clteva cifra deosebi, se repercutează mal Inii! b-
statisllce care reflectă evoluția celei supra fetelor. De ce ? Pentru că une-
mnl noi serii de absolvenți al școlii ■ ori 'programul'de practică al școlii 
generale. Iată, de pildă, dintre cel ----- . .. ...................
circa- 320. de mii, proaspeți absolvenți 
al clasei a VHIra, In anul școlar care 
a început recent, &3 SCO (17.0 la 
aulă) vor urma cursurile liceelor do 
cultură generală și de artă, 30 (»0 
(11,3 ta sută) s-au.............................
de specialitate, un 
(39,0 ta sută) au 
fost admiși in sis
temul 1 n vă țăml ri
tului profesional

* și prin ucenicie 
ta locul de mun
că, rac»o (25,0 ta 
nulă) slnt cu
prinși In dusa a 
IX-a din școa
la de 10 ani. 
restul de aproxi
ma Uv 13 COO ui
mind să primeas
că o calificare 
direct In produc
ție. După cum se 
vede, marca nia- 
jorltatc a absol
venților Invfilă- 
mintulul general 
se îndreaptă spre 
obținerea unei 
caiincărl profe
sionale prin in
termediul școlii, 
cel mal multi ti
neri fiind astfel 
cuprinși tn for
mele postgenc- 
rale de pregătire cu an accentuai

■ cararlcr practic.
Există insă In același timp șl un 

număr apreciabil de tineri — In 
cazul de față cel aproximativ 13 mil
— cărora 11 se adaugă o bună parte
dintre absolvenții ctasel a X-a, care 
nu intră, după cum ne vede, in dia
grama locurilor de ta concursul do 
admitere. El reprezintă un Important 
potențial de forță de muncii, pentru 
a căror încadrare In producție siste
mul pregătirii primite pe parcursul 
școlii generale dobindt^te un cazac- uu wu»ui>u uv va
ier ho țări tar. Iar asta cu atlt mâl dcnlș.n.). Dar, nșa cum au ar fi Sat
mult ,In școlile din mediul rural unde
— așa cum ne-nu declarat inspecto
rii generali al Inspectoratelor de ln- 
vățămlnt din județele Blstrlța-Nfi- 
aăud, Olt, Suceava ș a. — procesul 
de cuprindere a absolvenților In for
me do pregătire postgenerală une
ori nu depășește 50 ta sută. In ase
menea cazuri, școala generală rlml- 
ne sursa esențială de pregătire prac
tică a tinerilor pentru viitoarele lor 
locuri de muncă. Cum bl îndepli
nește Invățămlnlul obllcalllle majo
re ce decurg din. această situație ?

In perspectiva acestui obiectiv, 
prinii.„cnre școala,....1st .valldea- 
Eă caracterul el socItll.jrisf'WțîiSdoțfrl 
tată cu un an In urmă h-otărlțea con
ducerii partidului de a se introduce 
practica tehnlco-productivă ca disci
plină de sine stătătoare și de a în
ființa pe Ungă toate școlile de cul
tură generală atellere-școalfi pro
prii. Așadar, reglementarea de prin
cipiu .există. metoda practică — de 
nsemenea. Ceea ce se Impune acum, 
după un an bogat de experiențe, este 
atlt generalizarea acțiunii începute, 
cit șl mal buna el diversificare, &st- 
fel Incit profilarea șl completarea do
tării a teii erelor-școală, patronarea u- 
nltațllor de lnvățămlnt de către în
treprinderi sau asigurarea condițiilor 
do practică nemijlocită n elevilor să 
se efectueze In legătură mult mai 
slrinsă cu necesitățile de cadre alo 
economiei Județelor.

Multi dintre cel cu care am stat 
de vorbă ne această temă afirmau efi 
neajunsurile principale ele sistemu
lui de pre-profeslonnllzare, ara cum 
funcționează el In mediul rural ln-

înscris la liceele 
număr de 127 C©9

generale este prea puțin adaptat con- 
dițlHo- locale In care funcționează 
unitatea do invfițămint șl, drept pri- 

-mâ consecință,1 absolventele lși gă
sesc mal greu o Întrebuințare In ce
rințele do forță de muncă din zona 
respectivă. Un exemplu concludent 
In anul școlar trecut, In- județul

Rrnd de mecanizare, ea face apel In 
măsură Importantă la cunoștințe spe
cifice de biologie, de chimie, de pla
nificare economică. Aproape Întrea
ga suprafață a județului Brăila faca 
parte dlntr-un sistem complex de Iri
gații. Cu toate acestea, programele do 
agricultură existente in școlile jude
țului nostru au rămas tn bună par
te la prezentarea unor aspecte .trâț, 
diționale, a căror cunoaștere nu-1

prafață de peste 7 200 ha, presupun 
. lucrări multiple, o muncii susținută 

și pasionată pentru transformarea lor 
Intr-un fel de mlnlfcrme, do mlcro- 
slațlunl de cercetare științifică, prin: 
intermediul, cărora elevii să-șl În
sușească cunoștințe șl deprinderi 
complexe, temeinice, In reali tata insă 
pe multe dintre acesta loturi pri
mează monocultura.

Enumerarea direcțiilor de perfec
ționare alnstrui- ---------------- tjjjj 
școl sia rurale nu 
se r oprește, ^desi
gur, alcL Efortu-< 
rile sistematice, 
concentrata, ' Leub 
eusplcille cărora 
debutează noul an 
de Lnvățămlnt, go 

■ cuvin sfi fie În
dreptate spre so
luționarea deplină 
șl defințtlvă a al
ter probleme, cum 
sint extirparea 
oricărui formalism

© Pregătirea practică a elevilor — mai strips 
legată de cerințele economice ale județului 

o în mediul rural - mai multă atenție pregătirii 
elevilor pentru munca în agricultură __

cerința stringenta: a se înlătură forma- 
lismul din acțiunea de patronare a școlilor 
de către întreprinderi

se', 
gur.

i

©

Brăila au funcționat circa 47 do cla
se a IX-a șl aproximativ 35 clase a 
X-a. Piste 70 la sulă din acești elevi 
sint fete. Numărul lor nu este mal 
mic nici In rindurile promovațllor 
clasei a VlII-a. Unde merg ele după 
absolvire 7

— O parte din promoția anului tre
cut este cuprinsă in diferite forme 
de pregătire școlară postgenerală : o 
alta se angajează după o oarecare 
perioadă do timp la întreprinderile

* locale (Fabrica de covoare de la 
Brăila, cea de conserve de la Vâ

ria tele unui recent sondaj, foarte 
puține in lucrările agricole curente, 
cu toate că această ramură cunoaște 
pe meleagurile noastre o mare dez
voltare — ne spunea Inspectorul-șef 
Vaslle Pătrlnolu. Motivele sint, pro
babil, mal multe ; dar cele privitoare 
la caracterul programelor școlare do 
agricultură nu cred ftă fie cede din 
urmă. Cum sa știe, practica lucrări
lor agricole Întrunește astăzi un înalt .., ■ “ ■ . x •

prinderile locale, 
selectarea cadre
lor care îndrumi 
activitatea practi
că dintre cele 
care au un grad 
corcrpunzilor de 
pregătire tehnică 
(la sfirșitul anului 
școlar precedent, 

poate fi suficientă viitorului coope- pe3le 3 0OT de cadre care nu bonefl- 
rator, chemat să cunoască BUteme ■ ■ ... .
de mașini agricole, să poată mlnul 
mijloace mecanizate, pentru obține
rea unor producții mari șl con- 
slan'e. 1 ' ' ' ' '

— Inițial, clasele a IX-a șl a X-a 
nu fost conceputa astfel Incit elevii, 
după absolvirea lor, cu clteva exa
mene de diferență, să poată trece la 
liceu — intervine inspectorul Cos- 
tache Ilfrjoglie, de ta inspectoratul 
de lnvâțămint al aceluiași județ. Dar 
astăzi, cind Însăși orientarea liceului 
o alta, asemenea programe mal pot 
oare rămlne cantonate in. cuprinsul 
unor aspecte'mult prea generale și 
prea sărace 7 Ne mal putem mulțumi 
cu acele loturi agricole pe care ani 
de-a rlndul se seamănă și sa sapă 
aceeași ptanlă — porumbul 7

„Cazul* loturilor agrleole este la 
fel de valabil și In alte Județe. Deși 
prin Însăși menirea lor, cele 3 500 de 
ioturi agricole, cu care alnt dotate 
școlile din Întreaga țară, avi nd o su-

J

elau de o asemenea pregătire lucrau 
In unitățile de Invfițămint din me
diul rural), participare» elevilor la 
activități practice curente, in condi
ții de producție etc.

Sint doar clteva. aspecte da !n- 
Bemnfilate deosebită pentru ca, inter
venția șl contribuția școlii generale 
la asigurarea forței de muncii În a- 
cord cu structura economică a fie
cărei zone să fie substanțial sporită. 
Nu trebuie pierdut nici o clipă din 
vedere că marele obiectiv al apro
pierii continue dintre sat șl oraș, In- 
Ecrls la loc* de frunte In programul 
recentei Conferințe Naționale a 
partidului, lși află In sistemul nos
tru școlar unul din principalele lut 
puncte de sprijin. A-l asigura, cu 
toate forțele, trăinicia șl eficacitatea 
— tată o importantă preocupare do 
pe agenda noului an de Invfițămint

Mihai IORDANESCU

------------------ —
Muzeul Simu adăposteș

te dc diva timp, in sălile 
!a parterul și dc la eta- in raport 

Jui clădirii, dncl expozl- dalllăți i 
ții personale — o Inițiativă prin clteva indicații 
care ar putea fi continuată uallzate ale planurilor 
șl-n viitor. Cu util mai volumelor. Se re: 
mult cu cit — chiar dacă .peisajele sale, ..realizate In intre cie, se- întrepătrund, «<*■■<<, u<.-ș< 
epoca nomtlrfi a modificat țară sau in Spania, Franța IU,ntni n oferi ionii do mclor sint supuse mal.în- 
fntr-o oarecare măsură no- etc.," echilibrul admirabil 1 „„„imioioi v
țlunea dc muzeu, artei mo- Intre 
denw permițlndu-i-sc uc- 
cesul In instituții cu acest 
nume .Impozant — se mai iu 
fac auzite opinii contrarii 
față de propunerile de a se 
popula spațiile muzeului cu 
opere dintre cele mai reu
șite ale creației contempo
rane.

Inițiativa recentei expo
ziții este cu al.it mal valo
roasă cu cit întrunește 
personalități marcante ale 
plasticii contemporane ro
mă neșli șl conține, In sine, 
sugestiile unei Initiative : 
crearea unul muzeu de 
artă contemporană.

Nu numai venerabila 
virată do septuagenar a 
impus maestrului Henri 
Catargl un loc aparte, de 
amfitrion aș spune. Tn 
1927, Oscar Waller Click1' 
scria : „Pentru noi. Ca
targ! rămîne. In domeniul 
picturii, exponentul cel mal 
serios al generației salc“ — 
șl rostul acestor cuvinte, 
aproape profetice, a fost 
verificat pe parcursul a 
peste 40 de ani — dove- 
dindu-șl temeinicia. Peisa
jele ș! naturile statice sint 
cele prin intermediul căro
ra artistul se confesează 
gubliculul In expoziția de 

t Muzeul Simu. Peisajul 
— un gen bine statornicit 
In pictură și caro a găsit 
Întotdeauna o cale directă 
spre claviatura sufletului- c„ 
impregnat de lirism ol profund

te _ 
de la

----------------------------------------------

cotare. PcLsaJulul sculptural devenit aproape convenție 
simplificată caracteristic picturii Iul In nrta modernă, de.a con-.

Infinitele mo- Henri Catargi 1 so alătură, lucra .cu pictorul pentru

tuală. Reconstrucția flgu-
...Je - ratlvă apare ___________ , ____ _____ ________ ,______ ,__, _
eta- in raport cu infinitele mo- Henri Catarg! 1 so alătură, lucra,cu pictorul .

iți ale concretului — dc această dată,- peisajul identificarea intențiilor sale.
•|*— ‘-‘’‘“t" 'csen- muzical. Din șl pentru cu- O pictură mai mult 

-iîorșlale Ioare slnt creata aceste lMtlncllvă este' șl cea a
remarcă .in plnze. Formele dialoghează, colegului său iVIrgll Almă-
reaUzate In intre ele, se întrepătrund, 9H,U|. deși exploziile for-

totdeauna controlului. E 
Insă vorba de un control 

' afectiv, de legile sufletu- 
■ lui care guvernează nick 

Trecerea de ta figurativul 
elocvent ta cel subînțeles 
s-n produs in creația sa 
fără scindări, adică în mod 
firesc. Nu există un hiatus 
intre cele două modalități 
dc transfigurare a concre- 

•" tulul ' (respectiv mnl dear 
crlpllvă și mal eliptică), 
cum nu exista o abdicare 
vftdlta .de ta una In favoa
rea celeilalte. Iteferindu-ne 
ta cromatica tablourilor 
(fie că reprezintă o figură 
istorică,1 cum este de pildă 
Mlhal Viteazul, fio di rc- 
prezlnta un crimpel de ma
terie In mlîcnrc) — griul
— suportul șl justificarea 
oricărei armonii cromatice 
in decursul istoriei pictu
rii — devine la Virgil Al- 
mășahu suveran. Poet ce
lebru al unei singure rime
— lata o Încercare Ia caro 
puțini artiști nu rivnit. \ -.ț.

Temperoment extrem de 
sensibil. Ion Nicoillm lși 
dirijează, precaut, intenții
le. A scăpat Insă de sub 

. cenzură o anume aplicație 
infantilă spre Joc (întregul 
titlu de „Zmele*). Ideca de 
Joc a fost apoi filtrata, re- 
dlmcnsionata, reproporțlo- 

, nata, relnventata și oferita 
lhtr-o. formă îngrijită prl- 

---------------------------- ;------------------- yltorului — aidoma școla
rului cu uniforma sa, cu 

eu condiția dâ a-l simți poate permite ,sA Ignora 
profund alcătuirea, - lăun- curgerea anilor.--------------------JoctiI do copil devine esl-
J -- “ -■ ■ ... r,<;fel ’,un; joc de om matur.

Senzitivul se pliază după 
tiparele minții transfonnin- 
du-ș! arta intr-o arta cu 

. program.

Intre rigoarea formei șl cJns!« dominantei cromn- 
flucluațlile luminii. Peisn- llcf!- Cu 0 asemene® prima
tul/Indiferent de aspectele vară In suflet, maestrul A- 
lul particulare, cate abordat lexandru Clucurencu lși
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românului ; peisajul care (rjefi 
no evocă un spațiu și un ---
timp Interior, o 
foarte a noastră, are in 
cazul Iul Henri Cat 
ceste data pro; 
dlte in creațta i 
feră expreslviti . „„
simplele realități formale te 
nu o conțineau.

„Dacă vrei să reușești ea Cultul cercetării lumii ex- trlnd pe făgașul lndepen- 
un arbore să pară viu — terioare, al concretului alnt donțcl speculative. Imcră- 

ede caro patronează in- rile salo nu au tiUu, oferind 
treaga creație a Iul Henri spectatorului un variat re- 
Catargl, aslgurlndu-î viab!- gbtru do interpretarl, oblf- 
litalea dincolo de timp șl g|ndu-I In același timp să 
spațiu. v repereze, dacă nu cu exnc-

De facturii postimpreslo- tilote cel puțin cu fanterie, 
nJuta, plnzele maestrului 1 tiparul originar, matca e- 
Alexandru Clucurencu ne fluviilor de Intensltați clife- 

spectacol al lumii, rlte. Ne-am obișnuit Insă, 
prin lentile poli- de mult timp, cu acest dat,

!■ J" ceen «i ^Ivește natu- -- ----
lume filo statice (cu chitară, cu prii. „A picta liber precum 

are in plante exotice etc.) spa- • ’ ■ 1
Oul imaginii* e mult mal 
rcstrîns — fundalul se a- 

sa, ele u con- prople în așa mtoiră incit 
obiectele par împinse Inain-

„Dacă vrei d l 
un arbore să pară 
scria R.M. Rllke In „Poeme 
Postume” — proiectează a- 
supra sa acel spațiu inie- 
rior, acel spațiu ce-șl are o- 
birșla tn tine". Henri Ca- 
targi a reușit să doblndeas- 
că un echilibru perfect htata, 
Intre amintirile din reali- î™™__
tata șl solicitările născute oferă un 
din pura creație lntelcc- privita

■

turale ale repertoriului con
te — cn șl cum.nr fl pro- erei. Imaginea se 
iectale In afara tabloului, tează' astfel'de model In-

'I

Jurg®__ ____ ,. _
' Pictura iul Ion Săliș- 
tcanu șl-a creat repere pro-

clnta pasărea0 Înseamnă 
ta Sălișteanu a .1 profesa - 
Jocul imaginației nelngră- Prczentind personalități 
dile de necesitățile «truc- diverse ale plasticii noastre

■ c„;___ de 1a maeștri ca Henri Ca-
lndepăr- targi sau Clucurencu p'rtfi 
odei tn- ta artiști Intrațl mai tlrzlu 

In conștiința publicului — 
expoziția de ta Muzeul 
Simu prilejuiește o întll- 
nire cu lucrări remarcabile, 
argumentează In sprijinul 
ideii do a se permanentiza 
asemenea inițiative, even
tual cu un maj larg orizont 
de cuprindere.

Ruxandra 
GAROFEANU

--------——--------- ✓
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de la maeștri ca Henri Ca-
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PBOGBAMUL I
1,13 Deschiderea emisiunii. GLm- 

nasUca pemra toii.
S.3C Cravatele roții.

i Mari muzicieni la București. 
Doi virtuozi-In două capQdo- . 

■pere alb' muzicii de cameril,*, 
• David Olsirah inlcfpre-1 ' 

.linei Sonata nr. 1 pentru 
vioară șl plan de Johannes 
Brahma. La plan Frieda 
Bauer. • Isaac Stern — ln- 
terpreUnd Sonata a lEt-a 
pentru vloarfi șl plan in ca
racter popular românesc de 
George Encscu. La plan Ale
xander Zakin.

13,W De strajă patriei.
11,1-2 Emisiunea in limba maghiari. 
14.03 „S5J de grade*.
H,M Fotbal : Sportul studențesc — 

Dlnamo. Transmisiune de Ia 
. Stadionul Hepubltdl. In pau

za : Al. Saunarl vfi Inviți.... 
pe Valea lalomlțd.

13.33 Invitata noastră : cintăreața 
de culoare Elayne Delrnnr.

18.03 „Cine ucide pe șosele.* — 
documentar realizat de Tele
viziunea olandeză.

18.33 Oameni, cal, obstacole — re
portaj cinematografie.

19,35 Poetul meu.
17,19 Biografia™ „pe viu*’ a unei 

celebritSU colective : coral

10,05 Vlașa satului.
, 11,10 Mari muzicieni In Bui
oa-.a i

L’ț‘3"Sl''1

1

„Madrigal* In >tudlout neu
tra. , •

17,20 Film serial pentru tineret t 
„Civilul"1, epfibdul „Fugarul*. 

1S,M Finala Campionatului balca
nic de baschet feminin : Ro
mânia — Iugoslavia. Transmi
siune directă de la Sala spor
turilor din Iași.

19,13 Publicitate. 
19,33 1IM1 de seri Filmul

®Oi * ■' -
IM®/ 
-iov’ 

MS» i

iwjh uc f numi .,Poveș
tile bunicuței Oale* (VH). 
Telejurnal « In cinstea anl-

Reportajul afipislrnlnll: „Trep
te pa CImpuf Frumos*.

S0J9 Film artlsuc : „M-am ‘ntirfi- 
BosUt de un marinar*

M.W Selecțiunl din opereta „vădu
vă veselâ* de Lehar, in inter
pretarea ansamblului Teatra
lul-de Operetă din Berlin.

E,J9 Telejurnal q Duminica spor- 
. Uvfi.

PBOGBAMUL-n
13,îl Promenada duminicală.
15,co închirierea emisiunii de prinz. 
Z3,W Deschiderea emisiunii do 

seară. Eroi îndrăgiți de copil : 
„Cocenel* — film do anima
ție de Bob Căllnescu.
Orchestre simfonice. ConceT-

î

... ...tul orchestrei filarmonice din 
Boston. Dirijor' Charles 
MQnch.

31,18 Săpiătnlna culturala bucureș- 
•• tcanâ.

31,33 O scară la „Bucur*. Emisiu
ne do romanțe șl cînlece de 
petrecere.

IpSz* n 1*31^'O- ■£'Yo BaVoSi rr'Ych OiuîYon O ■ hTK®)1 h»hhI O. -‘(Wq O f» ifo ^1170'
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cinema
1

• Un candidai Ia preșcdlnțlo i PA
TRIA — ®; n,K; 14; 18^0; 1«; M.is.

- r.45;.ll: î3,3.J: 18,U; 31. '
o știuta Tereza șl diavolii : CENTRAL
— 9,13; 1143; 13,45; ÎS; 18,13; M.SJ, TO
MIS — B; 11,13; 13.33; 13,43; 1#; 83,13, 
FLAMURA — 9; 11,13; 1340; 18; 19,13; 
8340.
o Tora S Tore s Torn I ; SCALA — 
11.43; 14,30; 17,33; 30.M, FEROVIAR — 0.13;-------- ------------ • .
12.30;
18; 19^3. ...... ..... ,
o Fala care vinde flori t VICTORIA 
-“940; 12,15; 13: 17,43; 8940.
• Mania grandorii s LUCEAFĂRUL
- 9; 11,13; 1343; 18; ÎS,»; îl. FESTI
VAL — 6; 11,15; 11,»; 16; 18,K; 31, 
FAVORIT — 9,15; 1140; 13,45; 15; 10,13; 
3043.
• Lumea animalelor 1 DOINA — 9,81; 
11,43; 14: 19; 11,15; M,M.
a Mesagerul : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,45; 10: ri,13; a. •
a Pantoful cenușăresel 1 LUMINA — 
9; 11,13; 13,30; 19; IS,15; 2940.
a Doamna șl vagabondul s TIMPURI 
NOI — 0,43—K,13 in continuare.
a Cornul de capră 1 BUCEGl —-----
18; M.13.
a Ctlârețll t EXCELSIOR — 9,13; 
13,45; 18; 18,15; 8540, AURORA 
11.13; 1340; 15,45; 10; M.15.
a) Lupul negru 1 DACIA — 0; 
1343; 18: 18,13; 50,83. »
a Creierul 1 GRIVTTA — 8: 
134®; 10.45; 18,13; 55,S3, VOLGA 
1I,M; 1343; 15; 19,13; S3.».
a Dlroctoral — 16; 6unct_: ~
— 19,30 : UNIREA.
a Taxiul morțil 1 CINEMATECA (sala 
Union) — 10; 13; 14: sa; 13,13; 85,sa. 
a Rlo Bravo 1 BUZESTI — 13,M; 19. 
a Dirijați cumsecade 1 DRUMUL SA- 
RII — 15,W; 17,45; 83.
O Ultimul tren, din Gun HUI ■ LIRA
— 1340; 19; 85,15.
a Gentlemenii norocului 1 PACEA — 
16; 18; S3.
a Balada Iul Cable Hogue 1 FEREN
TARI — 1543; 17,45; 83, GIULEJTI — 
10; 13.10; 1B; 80,», POPULAR - 15,»; 
18 ; 30,13.
o Puterea șl Adevărul 1 MOȘILOR — 
13,30; 19.
a Adio, domnule Chips 1 COTROCENI
- 13,30; ÎS.
a Provincialii 1 GLORIA — 9,13; U40; 
13,45; 16"; 19,13; S3,». '
0 Aventuri la Marea Neagră 1 COS
MOS —'1543; 19. <
a Dacă e marți, e Belgia 1 
CA — 15,30; 18; *3,5.3.
a Naufraglațl In spațiu i
- 13,30; IS.
O ninccuvlDtațl animalele șl copiii : 
MIORTTA - 9 îr 11,13; 13,M; 13.45; 19; 
S3.3A 1 ;
a 30 C«3 de leghe sub mări i VIITO
RUL,-a 13,30; 18; 8340.
a Greșeala ratata s MUNCA —
15; rt.
a Ferma din Arizona ■ FLACăltA — 
13,30; 19, PROGRESUL — 15,83; 18.
a Procesul unei stele i ARTA — 15,33; 
19; 83,15.
Q nmlri Șl Templul Soarelui i VTTAN
— 1340; 18; 85,15.
O Trei din Virginia I RAHOVA — 
15,TO; !«; 83,13.
a Joral da-a moartea i LAROMET — 
13,30; 17,30; 10,50.
a Expiâzia albă'i CLUBUL UZINE
LOR REPUBLICA.'r;1;.- . ■■

1 • i ■

18.M ;■ 18; 1940, ■ MELODIA — 9 
■10; 194'3, MODERN — S; 13,K

1

15,43;
8.15; 1140; 
" ■ - I;

1L1S;
11,15; 
— B;

iunetul muiJclJ
contemporan. Prospectarea de cultură șl a oamenilor. Mangalia, p« terenul __
atenta a producției ■ mon- de artă. So adaugă, apoi, spatele muzeului In preaj- 
dtale, respectarea criterii- nesocotirea avizelor legale, . ma zidurilor Cetății Calla- 

ca șl aplicarea acelei „tac- Us, a unul mare (toi

Săplămlna trecută, de pil
dă, repertoriul părea a £1 
fost rezervat aproape ,în dlale, respectarea crltra-11- 
excluslvltato dTiverHsmen- lor etice șl estetice ale ac
tului ; rulau simultan vreo lecției1 și programării f 11- 
zcce comedii (in aproape nielor, existența perma- 
30 de săli ți grădini de cl- nenlă a unui „portofoliu* 
nema), pe Ungă im’număr de filme valoroase, pregă- 
aproape egal de filme de tile pentru a intra In pre- 
aventurl, westernuri, filme mleră orlcind, reprezintă 
de anticipație etc. Evident, cerințe — altminteri bine 
divertismentul, comedia (de cunoscute — ale ridicării 
calitate) nu trebuie să lip- repertoriului de filme la 
sească niciodată de pe e- înălțimea.exigențelor, ac- 
crnne. Diversitatea de ge-

din Irimescu Monumentul a 
fost conceput astfel In
cit, prin amplasarea unul, 
panou natural in spatele _____ _ _____
său, să se mascheze clădi- meniului. Am 
rea unul spital șl cele die- ’pe lista acestor neglijențe ' 
va case ce se profilează po instalarea lingă monument ' 
fundalul parcului. a unul canal care leagă 1

Exemplul 
empire

Cu diva timp In urmă, „NIcolae Iorga“, „Grlgoro
televiziunea a inaugurat o Antipa* și „Thomas
nouă emisiune sfiptămlrteta son” (realizatori: Florin 
destinată tineretului șl In- Avramescu-Badn, Dan Ma- 
titulală „O viață pentru o țeescu. tar ta „Thoanas Edl- .. . . . , șl;Dan'Popovld).

___ ,1 COea ce reține dintru ______________  
pantheonulul început atenția, In acesta nurj este o lege Impo:

__ ___ _ universal al documentare dc montaj, e a progrnmărlL Insa eclilli-
’ științei șl ’culturii. Inițiali- diversitatea materialului brul eelecțlcl sc cerc nsl-
• va și Ideca ce o animă au documentar folosit. In me- gurat cu tontă rigoarea, a-
> La ixizft unul din .principiile daltonui ce a fost dedicat cordlndu-sc cea mni maro
> unanim rectmoscuie in pe- lui Nlcolee lorgu, de pil- atenție includerii unor o-
i ilagoglc șl anume educația dă, In afara cltorva foto- 
[ prin Intermediul „vieților0 grafii șl imagini filmate, a

Ilustre. Descoperirea voca- fost i utilizat un bogat ma- 
)' tiol, lntimplărne care au iertai inedit. In ce-1 pri
ll prilejuit personalității res- vește pe Grlgore Antlpa — 
» pe-ctive revetațUle dlnaln- puțini știau că arhiva noas- 

tea șl din Umpul marilor tră de filme 11 păstrează 
Înfăptuiri, toate acele de- geslurUe vil, chipul din 1.1I- 
talii ce fac pasionantă ur- timll uni, atlt de expresiv, 

’ mărirea csricflrei bune lu- de reprezentativ pentru o
crfirî biografice sini tot ........ uuim jculc. jju ucvioaui, <iuc

“ atitea căi ce pot fi deschl- jH’rso.-te-Ilăț! romanești. p[a«a centrală a orașului toate săpăturile amintite 
) m In fața tinărului, a tele- Tocmai de aceea, A»“ ‘--------- ------------------ ----- ■ *• - ■ ■ ’
> spectatorului, darnic de Întreg acest tezaur
> cunoaștere șl Instruire. • In logic avem I.._

Edl-

destinată
Idee0,"'';n”cadral'~c5reia tint 
evocate mari personalități Ceea ce 
cparțtnlnd p_..2,_2_ 
național șl universal

pere de prestigiu, reprezen
tative pentru cele mai fer
tile tendințe ale filmului

ral, neplantarea do arbori 
pe peluză oferă, de ademe
nea, un spectacol contras
tant cu frumusețea momi- , 

_____putea adăuga
— lista acestor neglijențe

ca și aplicarea acelei „tac- tis, a unul mare hotel, In-
llcl* a punerii:In’fața fap- trudt Încă nu s-au făcut
tulul Împlinit Să amintim cuvenitele cercetări arheo-

‘ .1 se știe că in- 
.. . ...Le afectată nccs- 
construcțll, este extrem

_ _ _ . ______ ______
ei Ignorată de edilii din Lu- gazonul din jur ele.

tulul Împlinit."__,________
numai de „hotarirea* icșe- logice, deși 
nMor de. demolare a Porții treaga arie 
vechil Universități, de, de- tei coi '____  r ....___
ntolnrea pătatului vechil de bogată In vestigii șl 
Academii din Iași, de sl- pare că In perimetrul 
tunțta zidurilor Cetății Iași- cuprinde șl o porțiune din- 
lor, acoperite in zilele tr-o vasta necropolă, 
noastre de ptanșoul unul Propunerea noastră prl-

„„ . -- -11®- MU de'tra-/.veste găsirea unor modali-
irlanta ■ atenția forurilor de resort surea acelei artere de cir-- tflțl (reglementate I " '

dar care așteaptă a fi con- .___ _______ _______________ ,_____ ,___ , _____„„„
siderale cu mni multă asl- recon-strulta astfel Incit să colnborări Intre factorii io- ca și multe din plăcile dc din localitate im au nlnilc 

■ ' * ■ -"v-. t- ____l i___ “ ______"Li-
pozițiilor de tant monument de artă de instruire competentă a ce străbat parcul sint in 

''“‘.I' ....................... ' ană parte, deteriorate.
cele arătate mal cus aft nu Nclngrijlrea spațiului Co
se mai repete.

Andrei PANOIU

tuale. Cerințe ce stau In teatru de vară, sau

- _______ . a unul canal ” care leagă
Din păcate aceasta reuși- spitalul cu rețeaua orașu- 

i realizară artistică este iul, potecile tataie peste 

i- peni. De pildă, lămpile ce ” Numeroșii turiști care se 
trebuiau să scoată In relief, opresc Îndelung să admire 

l- pe timpul nopții grandoa- emoționanta realizare sint 
1- rea construcției, sint dele- martori involuntari al a-

Numeroșii turiști care se 
opresc Îndelung să admire

dar care așteaptă a fi con
___ ______ ____ . ill (reglementate legal) de derate, cu becurile lipsă. l_.IL. 

cutație a orașului Craiova asigurare a unei st rinse Gradenele scării principale, interes.
cestor dovezi ale lipsei de 

Oare gospodarii
duitele șl fără nici o con-
,sesleJXfflcuttb*ii_"___ ___________________________ ____r„—.___
minimă rezistență, lmpro- veche, la caro de fapt nu lor) astfel incit situații ca bună 
vlzațleL / șe poate renunța etc. —■ — -* —

Ni se pare că az- trebui 
Cofist. TEODORU examinata, in acest sens, 

hotarirea do amplasare la

„Mbldd-cameraî ....... . _ „ __ _.
«părut recent cartea Strofe deștare tn care armata ro- ( 

fîlme-anchetâ din lupte, semnală de ge- mână a contribuit masiv ta , 
Idl maior in rezervă extirparea plăgii naziste.A.----- ------------------------ 1 ------ 1..,.., 1

u.chita glorifică tărlmurlle acestei, ' 
,Gene- țări unde „Miorița se naște 1 
îtantin perpetuu0, indică tinerilor 1 

ostași de razi litere străin- i 
cltdaro din „alfabetul tubl-

se treacă peste un impor- caii Interesați (precum șl piatră de pe cele două alei de spus ?

Erori... arheologice ?
Cu prilejul a două vizita 

. <lc reprezentativ pentru o șantierul unor Impcsr- 
. .............   ; întreagă pleiadă dc mari tanta săpături efectuata 'in

• atitea căi ce pot fi deschl- pcrsorialltățl
> csi In fața Unărului. a tele- Tocmai de aceea, J
i spectatorului, dornic de Întreg , acest tezaur ___ ___________ ,___,_____
j cunoaștere șl instruire* ■ In logic avan îndatoriri pe. identificăm în profilul
> .cadrul eniUiMll sint rulate care .nu levoinj ’ Îndeplini urmele unei a-
I ' 1 . „ = «it. < -ar _ --.J..01 — 1 mim «re» ■ mrulnfl n 8’1 înM . >V " — » . . ■ » . „

. ku.K JUL1JUUUJ «AU UWIWMWUJ W». ’ _ . - MV up Uiuc

, noastre șl dc paste hotare, u£

Numeroși plloțl (poate pi- val, tar „sistematizarea* nu 
cloaro de moară sau cape- s-a putut opri să cruțe In 
teîe unul pod), resturi do calea sa ntel una 1 dintre" 
ziduri așezate pe țăruși pivnițele Ini Unite, 
bătuți adine și numeroase Cu puțină slărulnțft, se 
ziduri șl bolți cu deschl- puteau conserva „In sltu“ 
deri apreciabile, beciurile șl Integra In nou! ansamblu 
unor construcții imporlan- construit una sau mai 
te, îngrijit executate, be- multe1 pivnițe, spre n fi 
cJurlie altor clădiri, cu bol- păslrate ca i___ L___

‘ , - y • ■■ ■ âu: pentru arfă-’ . . ...
din cărămidă de format poatlrea colecțiilor arheo- Internaționali 
rnic au fost In întregime logico' (egale de istoria ora- J6 cln
distruse. Dacă ținem seama 
că în molozul din Jur s-au 
găsit bumbi de ceramică 

țlțl să credem că este v____
inir-adevăr de urmele unor

NIcolae FLOREA 
economisi, București FLOREAS-

CRES’GAȘI

ii

p

îK<si‘ ■

piese întregi) de vase ce
ramice dintre cele mai di
ferite. De necrezut, dar

. . ! 'Â Piața centrală a orașului ...
fn 00 Focșani, pentru amplasarea s-au efectuat fără nici lin 

„,,i unor blocuri noi, ani putut fel de nnlstență din partea
Muzeului de istorie din 
Focșani ; nimeni nu s-a 
învrednicit să colecționezeatlt filme ale studiourilor cum se cuvine decit atunci șez&ri dc jjp urban foarte

. .. ... trecut ceva din atlt de bogatul
dintre cele mai zbuciumate, material arheologic exca-1 1 (I m? rtX-.rmZntnrn riri vor k’* dta «««“1

, cit șl filme documentare telev|2jjinlIi V0T merae In
( de montaj, elaborate In a- șc^aja, Vor poposi In sălile
. cest scop de televiziune, de proiecție.

înlre acestea din urmă,
s-au remarcat medalioanele Ion IVOELVU

Inconsecvențe 
cinematografice

, fntr-o notă publicată re- uneia dintre condițiile fn-
■ cent am consemnat pro- ' 1----------------- ‘

grasele făcute In direcția
Îmbunătățirii repertoriului

* cinematografic. între al-
1 tele, ni s-a părut Imbucu-
i rător faptul că selecția fil-
i maior prezentate săpifimt- -------- - . .
> nai nu mal este grevată de . ales asigurarea — sfiptfi- jj—,
i producții derizorii, Im;.or- mlnfi de săplămlnă — a Excavatoarele au scos 

late fără prea mult dh- unor premiere care r* —“---- -------
cernămlnt Dar această constituie veritabile eve

•*ț?

tocmirii unul repertoriu 
de calitate. Examlnind pro
gramul filmelor pe o pe
rioadă mal întinsă, apare 
evidentă o anume Incon-

producțl
late făra „
cernămlnt. Dar __
preocupare răspunde doar nlmcnte

Acum 4 ani. Intr-o mică limitrofe, 
încăpere, la Casa do cui- („Punctul 
tură din Huși; un grup de do popul 
entuziaști ” ‘ ... _‘L L___7„. _________
lor film artistic. „Zidul* („Toamnă hușană*, 
reprezintă actul do nașlero ia țară*), un serial 
al clneclubuiul hușan, care, 2.. ~ Z__ _________
In scurt timp, avea să do- o l&'.ă incomoletă, dar su- 
vlnâ cunoscut șl apreciat In gestlvfi, a realizărilor clne-

Tn Editura militari ar acelor zile de dramatică !n-

contribuit masiv la
•Tuși, un grup de do popularizare n ____
reallz.nu primul zărilor sorial-ecortomlce

„G zile
.......  ... L  color 

lespre Delta Dunării — lată
> iută incompletă, dar su-

di

cndrul festivalurilor națio- clubului. Entuziaștii dne- 
nale șl Internaționale ,ale amatori hușcnl au lansat 
cineamatorllor. Așadar, in recent o nouă inițiativă ;. 
IV'Cg primul film ; In 195S— organizarea,' In orașul lor, 
locul II ta festivalul națio- In cinstea zilei Republicii,: 
nai.al unui lori lor cu pe- - •—■ ——
Ucu ta „Explozia* ; In 1071 
— locui I cu filmul color 
„Foița de staniol*. Tn acest

 _____ ___ , ..     „..Interval, biografia cineclu- 
cjurjic altor clfidlri. cu bol- păstrate ca monumente bulul se completează cu
-țlle impecabil construite vlzltabile, sau pentru odă- trel prestigioase prezențe

-*-> format pitirea colecțluor arheo-: Internaționale : ta festiva-
Intreglme logice legale de istoria ora- tarile de clneamatori ds la
i*m trama șuiul. ■ Brrto, Praga șl Pllsert.

Am insistat asupra -celor Pelicule artistice, repor- 
de mal sus Intrucît cele taje, Jumole din actun.iita- 

» In 1 frvH-nn! sna t .! SAIcIG

IO;
„Invers*), neniL.. . . . „
a reali- Constantin Atanaslu, carte Fluxul mesajului său liric 

despre care poetul Nichîta 1 -•'"'■*■....................
Stănescu derinră : „C 
ralul in rezervă Constantin 
Atanaslu, acum, tn amur
gul înfiorat al experienței . ___ ____ ... _...____ ___
sale ostășești, lasă soldați- rii de țară*, in numele câ- 
lor un îndemn și un Senil- reia au murit In ,,lumină** 
meni. Versurile, puține, ale ." ’
acestei cărți adne un me- side I gintlurile ; / no . 
saj de dragoste de țară a presoară — / veghe dc 
inimii noaslro**. Volumul,-- 
nlcătult in urma unei se
vere selecții dlh lirica pa
triotică a acestui autor de- 
reală vocație; celebrează 
sentimentul primordial ni 
iubirii de ț-*.—r’—’ 
cu un verb discret in care 
pulsează tensiunea emoțio
nală, jertfa eroică a solda- 
țllor ce și-au dăruit viața 
In patetica Înfruntare cu 
fascismul, pentru a se a- 
junge cu un ceas mai de
vreme ta acest prezent ol 
Împlinirilor.

Azi, dncl existența po- ritatea

Inițiativă :v

a linei gale de filme cu 
participarea clnecluburilor 
din Moldova, sub genericul 
sugestiv „Moldo-camera**. 
Pe genericul clneclubului 
din Huși poate H scris, da 
acum înainte, un nou cu- 
vlnt ce face cinste mem
brilor săi — cuvlntul Ini
țiativă.

Vaslle IANCUi.lțuHft stntem îndrepta- Intimptate ta Focșani se' tea orașului șl din
să credem că este vorba repetă șl in alte orașe, to- .

Eclipse edilitare
în cadrul unui Itinerar peni-unde so află cu născu -

■ repetă șl In alte orașe, lo-
------ I-----------  tul datorindu-se faptului

secvență In ce privește e- ciad Ir! eu totul deosebite, yj aijjaniatlzarea0 se sus- 
chlllbrul selecției șl _ mai a^lnînd^te chiar unei (rage .acțiunii (șl obligați-

u Excavatoarele au majj - ■ , - „ .
sA continuu din acmte săpâ- proiectele &ale și a altor ftmnxUvânean, într-una din iul monument comemora- scrutează Intr-o poezie de

____ ____  - 2- lud, că dlnir-un imens de- categorii de specialiști in- zilele de sflrșit ale Iui au- Uv „Lupenl 192JK Lucrarea notație, strâdulndu-se ’sft 
cinematografice, pozit, fragmente (șl chiar leresațl,' sau a instituțiilor gust, am vizitat orașul Lu- aparține scuip torului Ion evite artlficiazilățlle, culta

vllățli) de largă consultare

stlrșit ale lui 
vizitat orașul

vjlejll : „Nl-s ghirlande la» •■ jjnjț, g
. ar

gint. / / Numai stelele / 
și eroii apun / In lumină*' 
(„Stelele npun“). Folosind 
un vocabular accesibil, evl- 
UimI abimblcările șl, deopo
trivă, păcatul dlscursivltfi- 

țarâ, omaglazfi, ții, versurile Ihmănimchea- 
dLscrcl In care te In placheta „Strofe din 

luptă* -șlnl mesagerele 
unor sentimente generoase, 
afirmate fățiș. Aureolat de 
optimismul perspectivei'lu
minoase ce ee deschide in 
fnțn poporului nostru, vo
lumul merge direct la Ini
ma cititorului, prin slnce- 

. ea șl curajul unor sen- 
porulul nostru se desfă- tlmente- mereu vil șl ace-- 
șerarfi sub zodia certitudini- leaSl : Dragostea de om, și 
lor. Constantin Atanasiu Dragostea de țară. '

(. jî

>

i

t e a 4 c ®

lea!»> " Dragostea de om, șl 
Atanaslu Dragostea de țară. '

'-sy P’ « ’DÎ J7- ’•
Ionel
PROTOPOPESCU, .. . 'i

o Teatral „Luda Sturdza Bular.dra* 
(xaln din bd. Schitu MAgureanu) : 
Play SLrlndbcrg — M.
o Teatrul „Țâj^Aricfi* (sala din Ca
fea Victoriei) : o poveste cu cinice
— îl. (aala din otr. Academiei) : Ti- 
Șrișorul Petre — n.
o1 Teatrul de re vis: A șl camelie ‘ion 
varitescu” : Cine are dor pe lume
— 10. Siciliana — IS; 1BJO.
o Teatrul satlrtc-muzlral „C. Tfinase* 
(sala Savoy) ; BcvlaU are cuvlntul — 
19^3.

Ti
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(Urmare din pag. I)

în politica internațională. România 
desfășoară o activitate intensă. Ea 
și-a dștlgat un prestigiu blno meri
tat, precum și mulțl prieteni pe în
treaga planetă, tocmai datorită fer
mității cu care, militează pentru, 
realizarea unor relații noi între po
poare, bazate pe deplina egalitate 
in drepturi, pe respectul indepen
dențe! șl suveranității naționale, ' 
neamestecul In treburile. Interne, 
avantajul reciproc. Partidul nostru 
s-a pronunțat șl se pronunță eu 
consecvență pentru dezvoltarea re
lațiilor eu toate’ țările socialiste, pen
tru depășirea divergențelor dintre 
ele șl întărirea colaborării șl. uni
tății lor, conslderînd că aceasta co
respunde Intereselor tuturor popoare-

• - Xh

' ’> j"'-- '. .1

lor care construiesc socialismul, cau
zei tuturor forțelor antllmperialiste, 
politicii de cooperare șl pac® intre

’.toate popoarele lumii.
Politica României dc . colaborare 

cu" țările in curs de dezvoltare, cu 
•țările cârc pășesc pe calea Indepen
dentei. cu toate statele lumii, fără 
deosebire do orlhdulre socială, este 
de asemenea < o politiei izvorî ti din 
necesitățile Istorice l.___
societății actuale, o politici ce co-

ta 
de

partid, să fie In rindnrile acelora care 
ou (Inul întotdeauna sus steagul 
luptei pentru eliberarea patriei,'pen
tru construcția socialismului, neptra 
bunăstarea și fericirea poporului,’pen. 
Im independența țării.

Iată de ce, apreciind toate acestea, 
doresc încă o dată să îți urez. In 
numele Comitetului,Central, ai Consi-S 
liulul de Stat șl Consiliului de Mi
niștri, îndeplinirea dorințelor tale colo 
mai bune, care corespund năzuințelor 
poporului șl partidului nostru — de 
înfăptuire n programului elaborat dc 
Congresul al X-lea șl de Conferința 
Națională, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
întărire a colaborării cu țările socia
liste, cu toate popoarele lumii, pentru 
a fare ea națiunea socialistă română 
să poată să fie un factor acilv atlt 
In construcția socialistă, dt șl tn 
viața Internațională.

Sini convins că vel depune In ron-

3

__________ j„,,„ j 
rezultate minunate, că partidul poate 
gă.tlca o apreciere deosebită meri- ț 
ielor și activității tale.

Sint aid multi tovarăși care au 
Inerat cu tine In ilegalitate, sin! toți 
cei rare lucrează astăzi împreună ea 

u,.vuu> uui tine In activitatea de partid sau de <;
ale dezvoltării stai șl cred că slut In asentimentul

owue»»,. « vMlikă ce co- I°r> ftI pariidulnl’șl poporului nostru,
răspunde pe deplin atlt Intereselor »ă apreciem în mod deosebit inlrca- „a,u* «•
flecăral oopor. cît și intereselor ge- 8» la acllvltate. Penlru un activist de tlnuore, ca șl pină acum, eforturi
nerale'> aleȘfiuTirils’ unel Imul mal 
bune. In elaborarea și- In îndeplini
rea acestei politici al adus șl acta ci 
o conlrlbuțte însemnală, împreună 
cu activul nostru dc partid, cu acel 
care sint chemați să elaboreze șl aă 
traducă In- viață această politică.

misiunilor diplomatice 

acreditați la București

Președintele Consiliului da Mi
niștri a! Republicii Socialiste Romă- 

■nlal Ion Gheorghe Maurer, â primit, 
slmbătă -dimineața, la Palatul Con
siliului de Miniștri, o delegația, a șe
filor de misiuni diplomatice acre
ditați la București, care l-au pre
zentat felicitări cu prilejul Împlini
rii viratei de 70 dc ard. :

La primire au fost de fată Cor
nel iu Mănescu, ministrul afacerilor 
externa, șl aițl membri al conduce
ri! ministerului.

în-numele șefilor dc misiuni, de
canul corpului diplomatic, ambasado
rul R. P. Polone, Jaromir Oche- 
duszko. a exprimat președintelui 
Consiliului de Miniștri călduroase fe
licitări, urări da Viață îndelungată, 
noi succese in activitatea neobosită 
ce o desfășoară pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie șl 
colaborare intre state, pentru pace In 
lume.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a mul
țumit pentru felicitările și urările ce 
l-au fost adresate.

înlllnlrea a decurs Intr-o i 
rt cordială, prietenească.

din țară

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, slmbătfl dimineața, pa însăr
cinatul cu afaceri ad-lnterim al U-

<

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
ECONOMICE A R.P.D. COREENE

niunli Sovietice la București, V. S. 
Tikundv, la cererea acestuia.

întrevederea s-a j desfășurat !nir-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

■ , ■ (Agerpres)

namcntale economica rare se nflă în 
țara noastră, a fost, împreună cu 
persoanele care-1 Însoțesc, oaspetele 
orașului Brașov. în timpul șederii in 
această localitate, delegația coreeană, 
n vizitat întreprinderea de construc
ții aeronautice, uzinele „Rulmentul"1, 
uzinele de autocamioane,, noile car
tiere ala orașului, monumente de artă 
și stațiunea turistică Poiana Brașov, 

. (Agerpres)

Stmbătă, tovarășul ZAng Zun Their, 
membru supleant al Comitetului Po
litic al C.C. nl Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte nl Cabinetului 
de Miniștri'al R.P.D. Coreene', preșe- 
dlntele părții coreene în Comisia in- 
lerguvernamentală consultativă' In 
problemele relațiilor economico și 
lehnlo-șUlnțLIIce dintre Republica 
Socialistă România șl R.P.D. Core
eană, conducătorul delegației guvar-

gri ta rcuiru Un .
partid, ea de altfel pentru oricare penlru a realiza In cete ruși bune 
membru al partidului, este, fără nici o condlțlunl prostramul partidului, po- 
IndolaUL, o satisfacție de a putea spu- Ullea sa hotărîi& de Congresul al 
ne, după o activitate de zeci de ani X-Iea.
în mișcarea revoluționară, dl în toată îți doresc din toată Inima mull* 
această perioadă, cu toate, greutățile sănătate, mullă fericire, succes in 
ce au trebuit Infrinte. a stint să întreaga activitate. închei cu tradi
n’. carpi consecvent pe linia trasată do țlonala urare „La multi ani" !

FELICITARE
ce an trebiiH Infrlnle.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Con-siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Maurer,
Primiți felicitări cordiale cu prilejul celei de-n 70-a aniversari a

zilei dumncavoahlrA de naștere. VA dorim multă sănătate șl succese In 
nctlvltatea dumneavoastră, Îndreptată spre binele României socialiste, în 
interesul întflriril în continuare a prieteniei rovteto-romăne șl al dezvol
tării pe toate planurile a colaborării dintre țările noastre.

L. BREJNEV

A. KOSÎGHIN

Tovarășuhd ION GHEORGHE MAURER
Președintele ConsiHului de Miniștri al Republicii Socialiste România '

Cu ocazia aniversării jubiliare a 70 de ani de la naștere, primiți 
felicitările melc cordiale șl bune urări de deplină sănătate, penUi: n 
vă aduce în continuare contribuția la prosperitatea României prietene,

IOSIP BROZ TITO

și

J

$■ ii

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Conriliului da Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei dc-a 70-a aniversări a zlleî dumneavoastră ds naș
tere, în numele guvernului-RcpublIcil Populare Democrate Coreene șl nl 
meu personal, vă transmit cele mal fierbinți felicitări. Dumneavoastră 
ați luptat cu cura] împotriva grapârli burghezo-rcacțlonare stăpînltoarc 
și a fascismului, pentru libertatea șl eliberarea poporului român, tar după 
eliberare y-dțl cpimcrat1,ț<?atA,țorîS^ luptei pentru Ihnorirga^Uțle^-olr 
tarea țăi-il. Dumneavoastră ați adus o mare, contribuție la Întărirea șl 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele țărilor 
noastre, bazate po principiile marxism-lenlnlsmiilul șt ale internaționa
lismului proletar.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie frâțetncâ șl colabo
rare tovărășească dintre țările noastre se vor extinde șl dezvolta, tot mai 
mult, în tenta domeniile.

Vă doresc din tot sufletul multă sănătate șl succese șl mal mari in 
activitatea dumneavoastră nobilă, dedicata înfloririi tot mal accelerata

KIM IR SEN
Președintele Cabinetului de Miniștri

Coreene

a țării dumneavoastră.

al Republicii Populare Democrata 
i - Coreene

. r'<

/s

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Membru al Comitetului Executiv, al Prezldiiilui Permanent' 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintei® Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mnurer,
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger

mania, al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane șl al 
nostru personal, vă transmitem cele mni bune urări și felicitări cu ocazia 
celei dc-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră- do naștere.

Alături de cel mal buni £11 al poporului român, dumneavoastră nț! 
luptat în Ilegalitate șl, după eliberarea României do sub fascism, ați 
participat activ la' edlEcarea noii orlndulri soclollste. Prin activitatea 
dv. îndelungata în funcții dc conducere pe linie de partid șt de stal, ați 
contribuit In mod deosebit la făurirea României do astăzi.

Noi slntem convinși cft relațiile de colaborare prietenească dintre 
Republica Democrată Germană șl Republica Socialistă România se. vor 
adinei șl dezvolta în continuare. In spiritul Internaționalismului socialist.

Vă dorim, alintate tovarășe Maurer, mult succes In activitatea dv. 
plină de rtepundwe, sănătate șl prosperitate personala.

ERICH HONECKER WILLI STOPH
Președintele’Consiliului de 

ăîiniștrl al Republicii 
Democrata Germane 

>’j5 --.-V -

Prim-secretar al Comlfciulul Central
al Partidului Socialist Unit 

din Germania

j . ' 4^3^
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului da Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragă tovarășa președinte,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Zile! dv. de naștere vă adre

sez cele mni cordiale fl calde felicitări.
Vă doresc multă sănătate șl viață lungă pentru a munci împreună cu 

Comitetul Central al Partidului Comunist Român șl Consiliul do. Mi
niștri nl Republicii Socialiste România la conducerea poporului român 
spre succese și mal mart în construirea socialismului, pentru a contribui 
la apărarea păcii șl securității In Europn și în lume. Fie ca solidaritatea 
șl prietenia frățească între poporul vleuimnez și român să se consolideze 
și să se dezvolte pe zl ce trece.

FAM VAN DONG 
Frlm-mlnlstru al fftHwrniiiui 
Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Membru ol Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent 

’ al Coniifetului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Meurer,
Permltețl-ml să vâ fellclt cu cflldurfl cu ocazia cetei dc-a 70-a ani

versări n zilei dv. de naștere și să vft urez noi succeeo In munca dv. dc 
răspundere.

Va doresc, stimate tovarășe Maurer, multă sănătate pentru a con
tinua această activitate, spre binele construcției socialismului, coltiborlL-l 
popoarelor șl unității țărilor socialiste.

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populara Ungara

- • : a ■ • -,’s;
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Membru al Comitetului Ezceutto, al Prezidiului Permanent 
\ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Cu ocnzta calei de-a 70-a aniversări a zliel dumneavoastră dc'naș

tere, In numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez șl al 
meu personal, vă exprim cnlde felicitări. >

Dumneavoastră slntețl un membru1 vechi șl un activist de seajnfl nl 
.Partidului Comunist Român. Timp îndelungat ați avut merita însemnate 
In opera de eliberare ș! de construcție socialistă a poporului român șl 
fiți adm o. contribuție prețioasă la întărirea prieteniei dintre cele două 
partide, țâri și pojxwire ale Chinei șl României. Vă urâm din toată inima 
sănătate, vtață- lungă șl nd succese în activitate.

Fie ca prietenia revoluționară dintre popoarele chinez șl "român să se 
întărească și să se dezvolte r.cconlesilt.

CIU EN-LAI
Membru a! Comitalului.Permanent 

al Biroului Politic 
al Co.mltetului Central 

al Partidului Comunist Chinez, 
Premierul Consiliului de Stat 

a! Republicii Populara Chineza

jtt-, ;

Cu prilejul celei de-a 70-a aniver
sări a zilei sale de naștere, tovarășul 
Ion Gheorghe Maure- a primit tele
grame dc felicitări trimise de comi
tetele județene alo P.C.R. și consi
liile populare județene, ministere șl 
alte instituții centrale dc stat, in
stitute de Invățămlnt șl de cercetare, 
din partea unor colective de oameni 
ni muncii din mari Întreprinderi, 
unități agricole da producție, din 

■partea reprezentanților cultelor.

Do asemenea, .președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialisto , România; Ion Gheorghe 
Maurer, a mai primit telegrame de 
felicitări din partea unor șefi nt mi
siunilor diplomatico acreditați la 
București.

,1

.»

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri al Republicii Socialisto România

Stimate tovarășe Maurer, L . .
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Con

siliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Bulgaria,' precum șl al nostru personal, vâ rugăm să primiți cele mal 
cordiale salutări șl sincere urări de sănătate deplină și putere de muncă 
creatoare îndelungată, cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. 
de naștere.

Vă dorim, dragă tovarășe Maurer, noi succese în activitatea de înaltă 
răspundere consacrată fericirii poporului român, consolidării In conți-, 
nynre.a prieteniei ;frfi|e?U și n colnțor&ril mulllloternle ajntrd‘<tala”dpuă

* țări'.nle noastre,■ în numele victoriei socialismului șl păcii în lumea" lip 
treagfl.

TODOR JIVKOV
Prim-seeretar al Comitetului

Central al Partidului Comunist
Bulgar

Președintele Consiliului de^Stat
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de 

Miniștri al: Republicii 
Populare Bulgaria

■ • . 3 J ‘l 
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CONFERINȚA ELECTRICIENILOR ȘI-A II
șvral . .
le po -caro le ridică progresul rapid 
al economiei naționale, al promovă
rii noului și al continuei dezvoltări 
a sistemului energetic național. Vor- 

[ uu- ..„u.>>u.■ ., a—
tențla deosebită ce trebuie ncordată, 
în contînuare, îmbunătățirii calității 
șl ridicării performanțelor echipa
mentelor șl utilajelor energetice, gri
jii pentru exploatarea rațională a 
agregatelor și instnlațlltar și întreți
nerii acestora. i

Partltipanțli la cea de-a IlI-a Con
ferință a electricienilor ’ au adresat 
-Corni te talul Central ■! Î’.C.IL. 
tovarășului Nicolae Ceauțescn, o te
legramă în caro exprimă angajamen
tul lor ca, alături de toți oamenii 
muncii, să depună eforturi sporita 
pentru dezvoltarea electrotehnicii ro
mânești. creșterea nivelului calității 
și fabricației produselor. îmbunătă
țirea tehnologiilor și exploatarea op
timă a utilajelor ți înstalațltlor zaer- 
getico. -

it sub semnul problemelor aciua- ,_____ s-au Încheiat lucrările
i celei de-a Hl-a Conferințe a electri- 

în uîtima rl, lucrările au avut un
pronunțat caracter de lucru. Tovnrfi- a sistemului energetic național. V
șll Ioan Avram, ministrul industriei biterul a subliniat, de asemenea,

Slmbălă
sr

■.dcnllor.

pronunțat caracter de lucru. Tovnrfi- 
U; ------
construcțiilor de mașini, șl Adrian 
Georgescu, adjunct al ministrului 
energiei electrice, au scos în eviden
ță faptul că in aceste, ramuri de bază 
ale economiei naționale există largi 
posibilități de sporire a producției, 

t de realizare a sarcinilor tintinnlulul 
înainte de termen. Numeroși parti
cipant!, conducători do unități pro
ductive, specialiști din Institute 
de cercetări; care au luat npol 
cuvlntul, nu exprimat hotărlrea 
formă de a-și "aduce contribuția la 
realizarea - sarcinilor trasate do Con
ferința Națională a partidului.

în Încheierea lucrărilor a luat cu
vlntul tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.,' vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care a arătat 
că lucrările conferinței s-au deafă-

Directorul general al UNESCO, 
Rene Maheu, a părăsit Capitala

Slmbălă după-amlază n părăsit, Capitala, directorul general al UNESCO, 
Rend Maheu, care a participai la inaugurarea Centrului european al UNESCO 
pentru Invâțămînlul superior, cu sediul ta București.

La aeroportul Olopenl, oaspetele a fost salutat dc Mlrcea Mallțn, ministrul 
educației și fn'vâțfinilntulul, PomplUu Macovel, ambasador, delegatul perma
nent nl României po lingă UNESCO, Valentin Llpalli, ambasador, directorul 
relațiilor culturale din M.A.E.. Jean Lîveacu, președintele Comisiei naționale 

" de asemenea, .»

Rend Maheu, care a partlclpnt la inaugurarea Centrului cm 
Bediul ta București.

Cronica zilei
La Can ziariștilor din Capitală a 

avut loc, slmbătă 23 septembrie, o a- 
dunarc dedicată „Zilei solidarității 
internaționale a zlarlștUori".

Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor din Republica Socialist! 
România, a vorbit, cu acest prilej; 
despre solidaritatea frățească a zia
riștilor din țara noastră cu lupta ga
zetarilor progresiști șl democrat! din 
întreaga lume pentru libertate și In
dependență națională, contra Ampe.- 
rlalismulut’ițl'1 cdluntallsmuluL”?*p'ry

Tn lnchelere. 'cei'p-ezer.y au adop
tat o telegramă de solidaritate pe 
care nu ndresat-o Organizației Inter
naționale a Ziariștilor.

★ . . i
La Invitația Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Blmbătă după-amiază a 
sosit In Capitală o delegația a Con
siliului Consultativ al Federațiilor 
Sindicalelor din Olanda — Ovșrle- 
gorgaan — condusă da P.G.J.-Van 
Houl, secretar general al Federației 
olandeze a sindicatelor catolice 
(N.K.V.), secretar al Consiliului 
Consultativ. ’ j

♦
SlmbftUl B-au încheiat la București 

lucrările celui d<wrt îll-lea simpo
zion Internațional privind reducerea 
directa a minereurilor do fler, manl- 
feștaro organizată ’ sub egida Comi
siei Economico O.N.U. pentru Europa, 
do Comitetul oțelului al acctilul Orga
nism In colaborare eu Ministerul In
dustriei Metalurgice. j

■ In cursul celor 8 zile de dezbateri, 
■Specialiști din 31 de țări ale lumii au 
^evidențiat eforturile susținute care 
se întreprind la ora actuală in diverse 
țări, printre caro șl România, pentru 
trecerea la aplicarea po scară indus
trială a reducerii directe ’M minereu
rilor de fler.

(Agerpres)
■ . x

educației $1 in'vățămlntulul, PomplUu Macovel, ambasador, delegatul perma
nent nl României pe llngâ UNESCO, Valentin Llpalli, ambasador, directorul 
relațiilor culturale din M.A.E.. Jean LIvescu, președlntclo Con " 
române penlru UNESCO, de alte persoane oficiale. Au fost, — —

-------  ^1 Abtrtr Chedlcl,^ d|rcctbrul Centrului de Informare al O.N.U. ț 
. Atexarider’'-Rbtl'Vai> Reprezentantul perifianent nl Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Jojă Jaz. șeful proiectului P.N.U.DJ 
UNESCO de la Institutul- politehnic din Capitală.
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tățl, cu președintele ConsUluItâ de 
Stat, domnul NIcoIm Ccaușesra, în 
prezența primului ministru, domnul 
■Ion Gheorghe Maurer, cu ministrul 
afacerilor externe, cu cel al educației 
șl învățăm!ntulul, cu membrii Comi
siei naționale pentru UNESCO ?! am 
■putut constata cu fiecare prilej că 
există o adeziune foarte profundă față 
do;ortaatarca"generală a scopurilor 
organizației noastre. - Am constatat, do 
asemcncâ, cu tatiafacjle că România 
participă activ -la înfăptuirea unor o- 
blective importante care figurează in, 
programul nostru, pentru promovarea

- educației, științei șl culturii, lndeo- 5 
sebi in marilo programe de coope
rare științifică Intemațlotială ale 
UNESCO.

Vreau să salut, a spus in continuare 
_______ __________ A __________  _ domnul Rană Maheu, poziția guver- 
zliat so numără șl noul sediu aLInr nulul român față de promovarea coo- 

'operării, po multiple' planuri penlru 
realizarea securității europene.

în încheiere, salutlnd spiritul de 
colaborare manifestat de conducerea 
stalului român' fațâ de scopurile 
UNESCO, dl. Renă Maheu a arătat 
efl deschiderea la București a Con

durilor Româ- traiul.UNESCO pentru Invățămîntul
....................  sup-ertor răspunde necesitați! reali

zării unei apropieri Intre universită
țile europene, cadrele didactice ta 
domeniul programelor do lnvățămlnt.

(Agerpres)

■ ■ 

, ■ a , 1
' ' , la Centrul, eîiro- 

_____ pwuru învățăm Imul 
superior din București n avut loc o 
Intilnire a directorului general. al 
UNESCO, Renă Mahcu, cu reprezen
tanți al presei centrale, Agerpres, 
Radiotelcvlzlunll, cu corespondenți 
al presei străine.

Piec din România — a declarat 
domnul Rană Maheu — foarte încu
rajat și .'copleșit do vizita po care am 
făcut-o in frumoasa dumneavoastră 
țară, vizită din păcate foarte scurtă. 
Este pentru a patra oară,, de, cind o- 
cup această funcție, că mă aflu in 
țara dumneavoastră șl de flecare dată 
constat progrese Bimțltosre In "dez
voltarea economiei naționale, precum 
șl In domeniile de activitate ale 
UNESCO — educația, știința, cultura. 
Printre obiectivele pe care le-am yi- 

stllutului politehnic din București, 
de care sintem legați prin proiectul 
UNESCO,TPNUD, In domeniul infor- 
maticlJ, al mecanicii solidelor șl in 
probleme da înaltă tensiune. De fie
care dată tind vin in țara dumnea
voastră remorc o stringere din co In 
ce mal puternică n legaturi" 
nlel țu UNESCO. Aceasta constituie 
desigur pentru mine, în calitate do 
dl rector general ol organizației, o 
sursă" de satisfacție Șl de ineurajaro. 
Am avut, după cum .se știe, între
vederi cu cele mal înalte personali-

/

î.i» 23 sratembrie, 
peon al UNESCO pe 
superior din 13: 
Intilnire a

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de ăfinișlri al Republicii Socialiste România • 

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere vă trans
mitem, în numele poporului, ol- Partidului Comunist șl- al Guvernului 
Revoluționar al Cubei, cordialele noastre felie! tari împreună cu sincera 

■ i p--ft x»5 *4 ra .i (H&vă Xi-r»l’t* 1 i, ți

Comandant FIDEL CASTRO ■ RUZ

r

urări de sănătate.

șr :

Prlm-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba 

Prim ministru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba

I

y,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Membru al Comitetului Ezecutio, al Prezidiului Permanent 

al Comitatului Central al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Miniștri a!.Republicii Socialiste România 

Stimate tovarășe Maurer, . ' . ; : ’
în numele Comitetului Cmtaal nl Partidului Popular... Revoluționar 

Mongrri, a! Cor. stilul al de Miniștri al Republicii Populare Mongole șl al 
meu personal, vă adresez felicitări cordiale cu ocazia celei de-n 70-a 
Aniversări a dumneavoastră. Vă transmit sincere urări do sănătate'de
plină șL succese mari în âcUvltatea dumneavoastră rodnică, îndreptată 
spre binele poporului frate român, pentru con soi id area prieteniei șt cola
borării țărilor socialismului, întărirea pătii șl securității poțtoarelar.

i

I
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ș
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J. ȚEDENBAL
Prlm-secretar al Comitatului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol
Președintele Consiliului tie Miniștri 

al Republicii Populare Mongola

■

Tovarășului HON GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de âHnlștri a! Republicii Socialist* România

Dragă (ovnrâșe Maurer,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumncnvoMtrâ do nnș- 

. tem vfl transmit felicitări cordiale, procum șl cele undi bune urări dc 
foriclre personală, multi! sânâtntc și la mulțl ani.

Vfl rog sâ primiți, de Asemenea, urări de succese în,continuare. în 
activitatea dumneavoastră rodnică, pentru binele Republicii Socialista 
România, pentru Întărirea prieteniei dintre țflrilc noastre frățești, pentru 
cauza soclaliflmulul și n pârli. Y

v
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PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului dc Miniștri 

el Republicii Populare Polono
' .. ________ _____  - -

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintelo Consiliului fie Miniștri al Republicii Socialiste România

■

Stimate tovarășe președinte,
In numele guvernului Republicii Socialisto Cehoslovace șl al meu 

persanul, vă felicit cu ocazia Importantului jubileu din viața dumnea-

Stlniate tovarășe președinte,

'i

persanul, vă felicit cu ocazia Importantului jubileu din viața dumnea
voastră^ a 70-a ftiilversare a zile! dumneavoastră de naștere.

Primiți sincerele noastre urări do multă sănătate, fericire personală 
șl de noi succese In activitatea dumneavoastră, pentru înflorirea Repu
blicii Socialiste România și Întărirea prieteniei Intre popoarelo și țările 
noastre, participante la Tratatul de In Varșovia.

Sint convins că relațiile și colaborarea dintre .țările noastre care se 
dezvoltă pe baza principiilor marxlsm-leninlsmulul $1 Internaționalismu
lui socialist se vor adîncî șl In viitor In interesul unității țârilor socia
liste, al mișcării comuniste șl muncitorești Internaționale și nl păcii In 
Întreaga lume.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele guvernului 

Republicii' SociaUsiâ Cehoslovace

I.*. «.<-■f-u uw w» H,I vu v/tz-t»—

multiple planuri pentru 
;ecuri-t&(Ll europene.
_ _ r'"1. «1. £■ -jJ-_'2» .■_•

(Urmare din pag. I)

SPORT O SPORT ® SPGRJ • SPORT

67,32 metri la aruncarea discului
O remarcabilă performanță — con- 

fîrmlnd, de fapt forma deosebită și 
spectaculoasa .ascensiune din ulti
mul timp a realizat iert după-n- _____ _______________________ ~
miază po stadionul „1 Mnl“ din considerată Menls (care, cum se știe; 
Constanța talentata noastră atletă a condus In proba olimpică, fiind
ARGENTINA MENIS. ' Concurlnd întrecută de Melnik doar dună nrun-
ln proba do aruncare . discului In “

^adrul triunghiularului atletic Ro- lnBtal;,ln internațională de pu^
mânln-FInlanda-Suedla. ra a sta- tfflJ ca uhul dintre colo mal vnlb- 
blllt Un nau șî excepțlana! record roase din Istoria atletismului feml-
ruondlat i S732 m, rezultat superior nln.

cu M cm ve-chlulul record al lumii 
re aparținea sovieticei Faina Mel
nik, campioană ollm-lcă. „Marea în
vinsă" dc Iți Mttnchcn — cum a fost

Hili watt» J-k " Htff JvmU /«.«xbbjh 'eHu.

a condus In
Coneurînd Întrecută de

■ se
i acest nou record. moni_____

_ In tabela Internațională de punc
taj ea uhul dintre celo mal vnlo-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
doi feminine de baschet, echipa Iu
goslaviei o Invllts cu 81—37 seleC- 
.jOnnta secundă a României, iar re
prezentativa Bulgariei a obținut Vic
toria ta limllâ cu 58-87 (28—32) In 

____ .__ ...___ „.I_______________________________ 1 selecționate a Rofnă- 
(mln. 71). respectiv Măriri Stellan nlel.
(mln. 05). La Brașov, in cadrul ace
leiași etape, formația Steagul roșu e TENIS. — Tlnârul sportiv nmerl- 
n întrecut cu 3—0 (2—0) ochlna can, Roscoe Tanner (20 de ani) contl-
U.T. Arad. Autori! golurilor : Pes- nuă să so aflrmo In cadrul turneului
caru (2) și GherghelL internațional open do la Los Ange-

StadIonul Republicii va găzdui as- ies. După ce a clhnlnat In mod aur-
tflzl. dc la ora U. rficclul - Dlnnmo— - prlnzâtor pa Pancho Gonzales șl po
Sportul studențesc. In țară : QF.R, iile Năstaie, Tanner l-n învins cu
Cluj—Petrolul. F.C. Argeș—Farul. ” a “—■*
S.C. Bacău—Universitatea Craiova, 
A.S.A Tg. - Mureș—Universitatea 
Cluj, Jiul Petroșani—C.S.M. Reșița.

gat cu 7—8, 4—0, 0—3 In faț 
e BASCHET. — In Sala sporturi- Moore (R.S.A.), callfidndu- 

lor din Iași, Ieri‘in cadrul Balcanla- pentru semifinale.

e FOTBAL. - Pe stadionul „23 i._. .
August" din Capitală s-a disputat goala'._
aseară meciul Rapid—Steaua, con- țional
tind pentru etapa a l-a a catnpțo- fert. ____
naiului diviziei A Scor : 1—1 (0—0). torta la llm
Golurile au fast marcate de" Volnca fața primei

tind .pentru etapa a -t-a a campfo- 
rmhilni rllwirlfil A . ‘ '1—.1

7—8. 5—1 po spaniolul Manuel Oran- 
leg.-în urma acestui succes, Tanner 
s-a calificat In semifinalele competi
ției. Americanul Stan Smith a dșll-

■ - - ș_o g_3 in fațfl țul pay
‘ ’ t-se fl el

pentru semifinala.

RĂDĂCINILE NU-L IASL

rol conținut simte o oarecare tadola- 
lâ), acolo unde zici că to cheamă, 
deși aici «pul efi tacă n--al isprăvit 
treaba.

Se Întunecă din nou.
• —Păi ce fac cu iadul ?

— îl InvctL Nu dote ccl mal dlEca 
lucru dacă al caracter. Șl se parc că 
dumneata poți’să dovedești că al 
caracter numai rămlrdnd...

.. 1
tind.,,Si

— Eu credeam că din contră... Ple-

— Al putea' 1
— Nu prea.
— Vezi ?
— Șl ceMlalt J ' ’ " "
— Ctao ?
- Pâl colălnlt...
- O 85 Învețe șl eL Dacă to vede 

pe dumneata, sint sigur că o aă În
vețe. N-oro Încotro. "

— Ar fi ceva I SUI că șl ăla rara 
tnă povățuiesc să plec, cică să se 
spargă conflictul, s-ar bucura mai 
mult Bă rămln I Am gjmțlt eu asia... 
Tino puțin-pepenele Asta să-ml scot 
briceagul. O să ciocnim un miez do 
pepene... Copiilor II duc po ărtâlalta,

Dincolo da marginea dramului, ra- 
mloanele Încărcate caro coboară din- 
ispre Făgăraș so Inlllnesc la răzplntle 
cu cclc ce urcă po valea Oltului șl o 
pornesc în Iureș spre VoinoaM. 
Undeva, devalc, dincolo do apele 
spumegate, străjuita de arborii secu
larii așteaptă priponită in Isterie 
mata ,lul Tralan. Oltul Iți curgă ul
timele apa dlntr-o vkilă trcailă, 
Intrată și ea In Istoric; cad. oamenii 
11 cară cu mașinile tor uu nou destin.

— CIixl vil sâ mă vezi ? — m-a în
trebat llrtarul-meu prioten la despăr
țire.

■— Unde î
— Păi, tot acolo... la Pctrfmanu.
- Do ce npăl“ ?
— FM nici un _pfil". Sigur I
Șl l-am văzut pornind spre șan

tier cu pepenele copt In spinare, ca 
:: lunci tind lc aducea copiilor din 
Pelrimanu, do peste munți, globul 
pâmlntesc™
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VIETNAMUL DE SUD

ACȚIUNI OFENSIVE

ALE FORȚELOR PATRIOTICE
© BAZA DA NANG SUB TIRUL ARTILERIEI Șl RACHETELOR 
© TRUPELE SAIGONEZE AU EVACUAT IMPORTANTE PO

ZIȚII DIN ZONA QUANG NGAI ȘI DUC FO

VIETNAMUL DE SUD 23 (Agerprea). — Potrivit unul purtător de cu
vint el comandamentului salgonez, In ultimele 24 de ore, unități ale 
patrloțllor au efectuai pesta GO de atacuri asupra pozițiilor salgonezo In 
întregul Vietnam de sud.

Baza aeriană americană de la Da 
Nang, una din cele mal mari din ■ 
Vietnamul de sud, a fost supusă, 
simbita, unul puternic tir de artilerie 
și rachete de către unități ale Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Potrivit agenției .Asso
ciated Presa, artileria F.N.E. a des
chis focul șl asupra pozițiilor trupe
lor salgoneze din Împrejurimile ora-: 
șuiul Da Nang. Un purtător de, cu
vint al comandamentului militar ă- 
mcrtcan a declarat că ln urata bem- l=tniRfiI'nFFi«r»f.r»JlrrR >ra. "F^vir+, rillsrlfw-risiV jn

an atacat punctele Întărite ale Inami
cului in centrul raional Duc Fo. A- 
gonțla Associated Press relevă qă, 
in săptămina care a trecut, trupele 
salgoneze au fost obligate să evacue
ze șase poziții întărite din zona loca
lităților Quang Ngal șl Duc Fo. în 
nord, artileria F.N.E. a deschis un Ur 
puternic Împotriva trupelor salgone- 
—î, care au ocupat poziții In zona lo- .irutni «------ Trl_ jn urma lupiei^
luuumuaw uu succes, provincia 
Quang Nam este controlată in o» 
mal. mare

■fi zc, care au" ocupa
■ calltățll jQuang T
■ încununate de

. jpi.î&ia1—*1“fi,   '2._
Imrdamenlelor n fost dlslnigA o pistă mal mare parte de forțele patriotice, 
do aterizare, iar mal mulțl militari Acțiunile de luptă ale palrloților s-au 

Intensificat și în zona Platourllor 
centrale.

americani au fost rănit!
In cursul nopții do vineri, pririoțil

Noi bombardamente asupra 
teritoriului R. D. Vietnam

într-o declarație dată publicității 
la 23 septembrie, un purtător do 
cuvint al M.A.E. al R.D. Vietnam a 
cnllficat aceste noi acte de război nle 
S.U.A. drept o violare flagrantă a 
suveranității șl securității R.D. Viet
nam. Ministerul Afacerilor Externe, 
subliniază declarația, cere ln mod 
hotărlt Statelor Unita să pună capăt 
bombardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam, minării șl blocadei 
porturilor, precum și Tuturor actelor 
care lezează suveranitatea și secu
ritatea R.D.V.

HANOI 23 (Afjerprea). — Avioane 
americane, au atacat din nou, le 22 
septembrie, capitala provincială 
Tiianh Hoa șl orașul Cam Pha șl nu 
lansat rachete asupra suburbiilor Hnl- 
fongulul, anunță agenția V.N.A. Au 
fost bombardate, de asemenea, Iora
li tăț! dens populate din mal multa 
provincii nle 1LD. Vietnam. Nave de 
război ala flotei americane au deschis 
focul asupra zonelor de coastă ale 
provinciei Quang Blnh. Mal multe 
cartiere de locuințe, ferme, fabrici, 
școli șl rate au fost atinse. Nume
roși civili șl-au pierdut viața sau au

focul asupra zonele 
provinciei Quang 
cartiere de loculnț 
școli șl rate i 
roși dvlli șl-a 
fost răniți.

& Sprijin declarației G.R.P. din partea forțelor patriotice 
cambodgiene

PEKIN 23 (Ăgerpros). —______
ral Afacerilor Externe al Guvernului 
Regal de Uniune Națională din Cam- 
bodgla (G.R.U.N.C.) a dat publici-

1 lății o deciurațle In caro sprijină po- ___ __ ___ _
' .Jusja a ,GTl!vony^1. Rcvoluțlocinr y.u.N.C., să întărească solldarltntcn 

Provizoriu ni Republicii Vietnamului 
do Sud expusă In dederațla din 11 
septembrie, ln legătură cu stabilirea 
păcii ln Vietnam. G.R.U.N.C. consi
deră declar fi__  /1 ~ .... .... _ - --
G.R.P. drept singura bâză corectă din Cambodgla.

■

Mlnlsto- pentru o soluție politică in problema, 
..fi___ __ vietnameză. Declarația Ministerului

de Externe nl G.1LU.N.C. subllnlnzâ, 
lat pubLlcl- pe de altă parte, că poporul cambod-
sprllbiâ po- gym eiia holărit ca, sub conducerea

l* T» fT wr >» .’ *«fix'ri■ — 4i — s s-.i'l. _

de îupiă cu popoarele din Vietnam 
ți I.taos șl să desfășoare lupta revo- 

___  _ ______ ___________ ____ | luțlonară de eliberare națională pirJi 
Iară declarația din 11 septembrie a ia alungarea agresorilor imperialiști

' ■ ■

reglementării situației 
de la granița dintre Uganda și Tanzania 

'ALGER 23 (Agerprcs). — Preșe
dintele Consiliului ' Revoluției din 
Algeria, Houarl Boumediene. o 
adresat tuturor șefilor de stat afri
cani un mesaj In care le solicită 
bunele oficii în vederea reglemen
tării, cit mal rapid posibil, a actua
lului conflict Intre Tanzania si U- 
ganda. Mesajul relevă, totodată, că 
Algeria este gata să se asocieze 
oricărei Inițiative de pace ln cadrul 
O.U.A. peniru soluționarea acestui 
diferend In conformitate cu prind- ministrul de externe 
pllle Cartel O.UJL, alo „indepen- 
dențel, suveranității șl unității na
ționale șl Integrității teritoriale".

. . a .fi;" ■ ■fifi ..fi',fi, ...... fi , ;,r \ fi ' ' fififi
ADDIS ABEBA 23 (Agerprcs). — 

împăratul Etiopiei. Halle Selassie, a 
adresat președinților Ugandel ol 
Tanzaniei mesaje prin care le cere 
ca, în spiritul Cartei Organizației 
Unității Africane șl al bunel vecină
tăți in estul Africii, să facă tot po
sibilul pentru a ajunge ln o regle
mentare pașnică a diferendului

mesaj din partea președintelui Nye- 
rere, referitor la situația de la gra
nița dintre Uganda și Tanzania, șl 
l-n Informat despre punctul de ve
dere al guvernului său ln ce privește 
incidentele din regiune.

Pe de altă parte, ziarul egiptean 
,.Al Ahram" Informează că preșe
dintele Sadul a hotărlt să trimită un 
reprezentant personal la Kampala șl 
Dar Ea Salaam.

După vizita Întreprinsă Ia Cairo, 
..ilnlstrul de externe' Interimar al 
Tanzaniei,. Ellnejringu, a sosit trlm- 
bătă la Khartum. Ei a avut ronvor- 
btrl cu ministrul de externe adjunct 
ol Sudanului, Kakhreldln Mohamed, 
ln legătură cu evoluția situației de 
ln frontiera dlntro Uganda și Tanza
nia.

men tore pamlrâ a diferendului 
dintre cele două țări.

CAIRO 23 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwor Sadat l-a 
primit, vineri, pe I. Ellrtewlnga. mi
nistrul de externe Interimar al Tan
zaniei. După cum relatează agenția 
M.E.N., ministrul tanzanlan a ln- 
mlnat șefului alaiului egiptean un

a A
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@>U. <e datoria să acționeze 
pentru crearea premiselor propice 

reunifîcării pașnice a Coreei
NEW YORK 23. — Corespondentul prinse, salutate pretutindeni cu vlc

Agcrpres, C. AJexar.droaie, transml- satisfacție, au contribuit ta sporirea
to : Plenara Adunări! Generale a Încrederii reciproce, dcschtzlnd per-
O.N.U. u trecui Ea discutarea reco- specUvele pentru realizarea unor noi
mruidărll Comitetului general de a pași pe calea reunificflril pașnice a
fi (âtnlnală, ptaă ta sesiunea vUtoare,' țârii, O.N.U. nn poate să râmină In
j„i a. , urma evenimentelor șl are datoria să'

acționeze in mod efectiv șl peniru 
crearea premiselor propice reunifl- 
eărll pașnice a Coreei.

Varbllocșjî'a respins Ideoa potrivit 
căreia O.N.U. trebuie să sten deopar
te, sub pretextul că discutarea aces
tui,punct ar stlnjeni'evolujla proce
sului cure se desfășoară in prezent 
In Peninsula Coreeană. Departe de a 
silnjcnl acest- proces, adoptarea mă
surilor pe care coautorii le preconi
zează In proiectul de rezoluție pre
zentul ar nduce o contribuție sub
stanțială la depășirea obstacolelor 
legate de prezența trupelor străine tafi 
Coreea de sud sub drapelul O.N.U. 
șl de activitatea „Comisiei O.N.U. 
pentru unificarea șl refacerea. Co
reei".

Reprezentantul României n subli
niat că „este necesar ea reprezentan
ții R. P. D. Coreene, parte direct 
Inlercsală, .să fie Invitați ta dezbate
rile din cadrul Națiunilor Unite asu
pra problemelor referitoare la 
Coreea".

ÎNTREVEDERE INTRE LOCȚIITORUL ȘEFULUI DELEGA
ȚIEI ROMÂNE Șl SECRETARUL GENERAL AL O.N.U.
NEW YORK 23. —■ Coresponden

tul Agerpres. C. Alexandroale, 
transmite : Slmbătă -dimineața. loc
țiitorul șefului delegației române la 
cea de-a 27-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., George Maco- 
vescu, prlm-adjunct n.l ministrului 
afacerilor externe al Republicii Se
cta! laie România, n avut o lntreve-- 
de-a, la sediul Națiunilor Unite din 
New York,, cu secretarul general al 
organizației. - Kurt Waldheim.

Secretarul general al O.N.U. a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ceausescu, sl președin
telor Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Btaurer, călduroase sa
lutari șl urări de bine șl sănătate.

în cadrul convorbirii s-a făcut un 
schimb de tiăreri in legătură cu 
punctul înscris la propunerea Româ
niei pe ordinea de zl n actualei se-
< fi"fi':; '’fi' .

dezljaterea asupra, propunerii a 29 de 
state noalLnlăle și socialisle, printre 
caro șl România, vtzlnd „Crearea 
condlțlUdr favorabile pentru accele
rarea reunLflcării Independente șl 
pașnice• a Coreei".

I.ulnd cuvlntnl la dezbateri,“ locții
torul șefului delegației Itomănlel, 
George Macbvescu, prlm-adjunct al 
mlnlsțruiul afacerilor externe, s-a 
alăturat delegațiilor care șl-au decla
rat loialul lor dezacord față de re
comandarea Comitetului General șl 
au cerut ca propunerea „celor 29", 
dat fiind caracterul el constructiv șl 
scopurile de pace și securitate pe 
care, le urmărește, să fie înscrisă pe 
ordinea de zi a sesiunit

Reprezentantul României ă făcut 
o trecere In revistă a principalelor 
evenimente, pozitive Intervenite în 
rclațlllo dintre Nordul și Sudul 
Coreei — declarația comună a repre
zentanților color două părți ale 
Coreei, acordurile dintre societățile 
de Cruee Roșie — arfltind că ln con
dițiile In care aceste rrtăsuri in.re-

slunl a Adunării Generale — „Creș
terea rolului O.N.U. In menținerea 
și consolidarea păcii șl securității fi 
Internaționale. In dezvoltarea și coo
perarea intre toate națiunile șl pro
movarea normelor da drept interna- 1 
țlonâl ln relațiile dintre state" — șl 
asupra principalelor problem^ ale 
sesiunii.

, întrevederea. In care a partldpat 
ambasadorul Ion Daicu. reprezentan
tul permanent nl țării noastre Ia 
O.N.U.'; s-Ș desfășurat Intr-o atmo
sferă de cordialitate.

I

LA 27 SEPTEMBRIE

deSecuritote

R. P. POLONĂ'

I

r
.i,

VARȘOVIA 23 (Agcrpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Consi
liului de Miniștri al R. P. Polono, In 
cadrul căreia s-a făcut bilanțul în
deplinirii sarcinilor planului econo- , 
mic de stat' pe luna august și pe 
primele opt luni 'ale anului, relatea
ză agenția P.A.P. Cu acest prilej, s-a 
făcut aprecierea că economia națio
nală a Poloniei se dezvoltă, armonios 
ntlt ta sfera producției, dt șl ta 
sfera Investițiilor șl schlmbuluL în: 
această" 
tadustrl__ w__________
lmbunătățlndu-se, totodată, structura 
producției. Au fost evidențiate ten
dințe pozitive în creșterea animale
lor și s-a constatat o depășire a 
planului ta domeniul comerțului 
exterior.

Consiliul de Miniștri a relevat că 
pa fondul tabloului general pozitiv 
al activității economice nu avut, 
însă, loc râmlnerl ln urmă ta unele 
sectoare, menționează agenția polo
nezii.

Lutad cuvintul la încheierea șe
dinței. Plotr Jaroszewlcz. președinte
le Consiliului de. Miniștri, a subli
niat că ta țară există toate posibi
litățile peniru a termina anul ta 
cura cu rezultate economleo-soclale 
bune. , A.

t

r pcrloadă, sporul .producției 
laie a fost de 11JJ In sută.

I

: ' fi. fi "■ fi '■ ’ 'fi ''fi '■ J-fi' ■

Poziția P. C. German - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
in legătură 
cu alegerile 

pentru Bundestag
BONN 23 (Agcrpres). — Vicepre

ședintele Partidului Comunist Ger
man, Herbert Mies, a subliniat, In
tr-o cuvlntarc rostită la Mannheim, 
că, iu cursul pregătirilor pentru n- 
legerile anticipate in Bundestag, 
P.C.G. fi 
jlnitor activ al intereselor 
muncitoare. Comuniștii vcst-germanl 
iși vor desfășura campania electora
lă sub deviza întăririi rindurilor Par
tidului Comunist German. Vorbito
rul a relevat Importanța unității de 
acțiune ,a comuniștilor șl social-de- 
mocrnților, a tuturor forțelor demo
cratice în lupta Împotriva marelui 
capital șl a tentativelor U.C.D.—U.C.S. 
do a reveni la conducere.

fi fi'''.'"’"»'-.

-'r<.
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se va manifesta ca un sprî-
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ROMA 23. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Pulcea, transmite : In șe
dința plenară de slmbălă, Conferința 
Uniunii Interparlamentare a exami
nat tema „Problemele mediului 
uman*. In baza raportului prezentat 
de A. Dua (Be)gla) din partea Comi
siei pentru educație, știință ți cultu
ră, numeroși vorbitori nu subliniat 
acluDlliatea șl importanța acestei 
probleme, ..necesitatea întreprinderii 
de măsuri concrete Împotriva poiuă- ■ 
rit mediului înconjurător, n creării 
unui sistem de control șl supraveghe
re eficace. Poziția Romanici In aceas
tă Importantă problemă u fost expu
să In cadrul discuțiilor din ședința 
de după-amiază de către George 
Bărăne.'icu, membru al delegației, 
grupului parlamentar român.

Lucrările conferinței continuă lunJ.

gerpres, N. Pulcea, transmite : In și 
dința plenară de slmbâtă, Conferinf 

nat tema -'„Problemele mediului 
nninn" Tn hg7n rn înot-I ni n I nrazonln)

de A. Dua

COMUNICAT COMUN
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI IN R. D. GERMANĂ 

A DELEGAȚIEI R. S. CEHOSLOVACE

c SÂRBÂTORIREA 
ZIARULUI „AKAHATA"

Salutul delegației P. C. R.r conduse de 
tovarășul Paul

■

ln Pașcul Tama, din apropie-, 
rea capitalei japoneze, a inceput 
limbdtd festivalul anual al zia
rului „Akahata', organ central 
al P.CJ., comacrat aniversării 
a 59 de ani de la crearea Parti
dului Comunist din Japonia.

La deschiderea festivalului au 
fost prezenfl Sanzo Nozaka, 
președinte al C.C. al P.CJ., 
Kenji Miyamoto, președinta al 
Prezidiului C.C. al P.CJ., și 
,cellal(i conducători ai partidu
lui. A participai delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunii: Român, condusă de 
tovarășul Paul Nteulcieu-Mtzll, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., care face o 
vizită In Japonia la invitația 
C.C. al P.CJ.

Cu
un
Ueda, membru al

£
-Sj

3'

'v*

u.

*

aceri prilej a avut loc 
miting, la care Koichiro 

Prezidiului

fâculescu-Mizil
C.C. al P.CJ., rcdactor-șef at 
ziarului „Akanata”, a iublinfat 
tuccetcle oblinute.de dar. creș
terea tirajului care te ridlcd la 
pesta 300 000 de exemplare rU- 
nfc, iar cdj(la de duminică — 
la peri# I ‘milion.

Tooarâșul Paul Nlculeicu- 
Mizil, dupd ce a adretat un ta
lul părtlclpantilor la această 
manifcitare, Jellcltlnd coledi- ■, 
cui ilarului „Akahata", a cvi- '< 
deaf lat însemnătatea relațiilor 
de prietenie dintre P.C.R. ji 
P.CJ., dintre popoarele român 
și Japonei.

Membrii delegației române as 
vlclfal apoi o expoziție ce tn- 
filifeazâ.iitoria celor SO de ard 
de activitate reco!u(ionara a 
P.CJ.

In cadrul festivalului au a- 
out loc fi alte manifeitdri po- I
lltice fi cultural-arliriice.

Fl. TU1U j
rt.

FESTIVALUL
ZIARULUI J'UNITA

-Cp'» ■_ 1 / ( ,, fi’ '' .<•

ficative din lupta Partidului 
Comunist Italian pentru apdrc- 
rea intereselor vitale ale oa
menilor muncii, pentru pace 
fi progres. Se remarcă pa
vilioanele eonsacrate presei co
munista italiene, ln care se pre
zintă vizitatorilor procesul com
plex al elaborării fl tipăririi 

• ziarului „rUnild", cotidianul 
central al Partidului Comunist 
Italian. Un loc de seamă este 
rezervat prezentării solidarității 
cu lupta eroică a poporului 
vietnamez, luptei generale îm
potriva imperialismului ji co- ‘ 
lonlallsmului. Chioșcuri eu ar
tizanat, inclusiv din România, 
cinematografe In aer liber fi 
săli de spectacole, precum și 
întreceri sportiva la care Ifi dă 
concursul ji o echipă de volei

Eveniment de seamă ln viața 
P.CJ., festivalul se desfășoară 
sub semnul intensificării pre- 

l- 
a partidului‘.In rlnduriie mase
lor muncitoare fi populare, al 
strlngerli legăturii sale cu ma
sele și întăririi capacității sale 
de acțiune în bătălia pentru 
interesele vitale ale clasei mun
citoare, ale întregii națiuni ita
liene, pentru pace fi socialism.

N. PU1CEA

Cea de-a 27-a ediție a fetti- 
valulul ziarului „rUnilă", săr
bătoare a întregii prese comu
niste italiene, • a fost inauguraiâ 
ilmbătâ dupi-amlază la Roma. 
In aplauzele vil ale miilor de 
cetițehi ai capitalei Italiei, Gian 
Carto Pajetta, membru al Bi
roului Politic al P.C.I.. a tdtat 
panpllca inaugurata." Erau pre- 
zen(i membri ai conducerii Par
tidului Comunist Italian jl 
Federației Tineretului Comu
nist Italian, deputați fi se
natori. Au participat, da ase
menea, reprezentanți ai condu
cerii unor ziare de partid fră
țești de peste hotare. A partici
pat Vlrpil IMnciuleicu, secretar 
general da redacție al ziarului 

tarea . 
din' pa 
icara,, , ...
elpat Ia o manifestație antiim- 
perialiitâ; ln cadrul cdreia 
corbii Gian Carlo Pajetta, 
prezentanji al poporului vietna
mez, precum fi oaspeți de pei- 
ta hotare.

La Villagglo Ollmplco, care se 
întinde, pe 18 hectare înverzite, 
se vor desfășura, plnd la 1 oc
tombrie, tradiționalele mani
festări politice ji cultural-rpor- 
tice. Zeci de standuri, exporifli 
și pavilioane ipeciale, dedicate 
marilor teme ale actualității 
politice interne și Internatio
nale, înfățișează aspecte «emnl-

1
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Italian, depistați ți se- 
'. Au participat, da așe- 

ecrli unor riare de partid fră- 
. " de peste hotare. A partid- 

"'irgil IMnciuleicu, secretar

.Sclnteia". A urmat apoi vizi- 
■ ' landurilor șl exporif iilor

nii ac xet&feni au parii-

au 
re-

BERLIN 23 (Agerpros). - în co- 
munlcalul comun dat publicității ln 
i.~ 
nâ n delegației de. nariîd ți 
namcntale .a ILS. Cehosiovt„,,, 
fțunîe cu.Gustav Ilusak. ficcnyar ge
neral al C.C. al P.C. din Celwilmm- 
da, arată că în cursul convorbi
rilor avute cu delegația de partid 
șl guvernamentală a R. D. Germane, 
condusă de Erich Honecker, prlm- 
secrelar ol C.C. ai P.S.U.G.. a fost 
afirmată dorința'reciprocă de n a- 
dîncl colaborarea dintre . R.D.G. șl 
R-S.C. Cele două părți salută tra
tatele semnate de UJELS.S. și Po
lonia cu R. F. a Germaniei, precum 
șl acordurile încheiate do I'LD.G. cu

fi: ’ ■’ țiT wfițvvx'jfi ‘ '■"'ifififififi.ffdviiX

BERLIN 23 (Age-pres).

Încheierea vizitei In R. D. Germa- 
I guver- 

ivacc, ln

R.F.G. șl cu Senatul Berlinului oc
cidental. Delegația R.S. Cehoslovace 
salută tratativele oficiale dintre gu- 
voruelc R.D.G. șl R.F.G. cu privlro 
la normalizarea relațiilor bilaterale 
conform normelor de drept .lhtarnri; 
țioiial. Ambele părți slnt de comun 
acord că primirea celor două state 
germano In O.N.U. ș! participarea, pe 
bază de egalitate' In drepturi, * 
R.D.G. la viața internațională, nu su
feră omfnnre.

• R. D. Germană, arată comunica
ții!. sprijină fflrâ rezerve cererea 
Justă. a ILS. Cehoslovace de a se re
cunoaște drept nul șl neavenit, de 
la bun'început, acordul do la Mfln- 
chetL

Cele două părți slnt de acord că 
au fost create toate ■ premisele pen
tru a începe pregătirile multilatera
le In vederea conferinței genera!-cu- 
ropeae„do securitate la Helsinki.

Delegația cehoslovacă l-n Invitat pe 
Erich Honecker șl pe WUH Stoph să 
facâ o vizită ln Cehoslovacia.

5.
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xenței politica șl organizatorice

I
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în problema rhodesiană
*P / ■ ‘ ‘■’ " X'f ‘ ‘ ''

NEW YORK 23 (Agcrpres). — Con- 
slirîil de Securitate se va Întruni, Ia 
27 sepienibrio, Ia cererea Guineei, 
Somaliei $1 Sudanului, pentru a lua 
In dezbatere problema Rbodeslel, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
O.N.U.

Cererea de întrunire a Consiliu
lui, precizează agenția France 
Prexse, nu Înseamnă că organismul 
O.N.U. a renunțat să se mal ocupe 
do problema, rhodesiană. La 23 fc- 

rezoluțle In această problemă. în care 

potriva regimului de la Salisbury râ- 
rnln in vigoare. *

. 15 se mal ocupe
. ierna rbodealană. La SI fe

bruarie a.c.. f Consulul n adoptat o 
rezoluție In această problemă. în care 
sa arată că sancțiunile adoptate Irn-

AUSTRIA
■?- i

Preocupări economice și politice 
in perspectiva reluării activității 

parlamentare
La reluarea sezonu- După cum declara re- 

ccononiice ocupă pon- Kreisky, aceasiâ ten-
■ " - ■ ■ ■• - dlnfd "se potite, de alt-:: pentru combaterea fe-

ansam- '^‘xxx:c-‘,~- 1
blul țărilor vesl-euro- niște.

■

1

Iul jKilitlc, problemele cent cancelarul IJruno
In plus, ministrul de 
finanțe a elaborat un 
pian larg de mdturi

derea principală .ln 
preocupările guccmu- fel, consiata in 
iui austriac, șl, evl- blul țărilor ve 
dani, in disputele șl 
dezbaterile parlamenș 
tare, fi Problema cea 
mai dificilă pare aLfi 
anticiparea direcției in 
care va t_.fi_ 
economică, pornhm u.w . «»■_- •• -- -
la faptul că anul 1973 banilor constituie In tund, toate grupările 
aduce elemente noi, prezent problema prin- . politice -slnt angajate 
cum sfat acordurile cu cipală a politicii eco- jn campania electorală 
Piața comună lărgită șl ■ nomlce șl monetare — din Burgenland ji 
un sistem modificat al scrie oficiosul WIE- Sâlzburg, unde la 8 
impozitelor. După o- NER ZEITUNG. Din octombrie sfat progra- 

■ pinia generală, aceste păcate, nici Austria nu, mate alegeri pentru 
elemente'se vor râs- a fost cruțată de a- . Dieta regională ți, 
fringe in mod inevita- ceastâ evoluție. Dacă respectiv, Consiliul 
bll asupra compctiti- ne-am, obișnuit de- municipal, tn ambele 
vitățil unor produse, acum cu o anumită circumscripjii, partidul 
asupra prețurilor ți a devalorizare a mone- socialist deține majo- 
veniturilor statului.. del, totuși rata crește- rllalea locurilor. > Dețl 
Miniștrii ale cdror do- rli prețurilor produce alegătorii sini con- 
menti au fost afectată in momentul de față fruntați aici mal ales
au ți anunțai primele griji mal mari ca cu probleme de im-
mdsuri de prelntlmpl- niclodalâ. Gospodlgp portanță locală, rczul- 
nare a anumitor con- obsered aceri lucru ca latele consultării vor
seclnfe negative. ți- ministrul de fi- fi, fără indoialâ, con-

In desfășiirareaaces-' nanfe-. ’
tor activități, unele Proiectul, de buget n-rfi’incertitudini șl dlfiș ■ ■ -— - r>« tnole narii-
cultâți provin din ten
dințele fide urcare a 
costului. vtetll. Zilele 
trecute, ministrul de 
finanțe, II. Androsch, 
menționa cd, in loc de 
o raid a creșterii pre
turilor de 5 la sufd, 
cum stabileau progno
zele inițiale pentru

i.antâm- . hbmenețor inflațlo-

pene,’unde, in prezent, fiCu siguranță, pro-

careva

rata scumpirii vieții te blema creșterii prețu-
men(!nc Intre 6 țl IO rllor se va face simți-
la sută. Jn toate (ă- tă șl fa dezbaterile

, ______   ... rile cu economie de parlamentului, care tșl
evolua situația piață, diminuarea pu- va relua activitatea la
că, pornind de terii da cumpărare a 11 octombrie. Plnăjt-

elemcnte noi, prezent problema prin- politice slnt angajate

siderate. ca un test cu 

, Da aceea, toate parii- 
, dele — inclusiv parti

dul populist. aflat (a 
, ultimii doi ani. după

pentru anul 1573.,apro
bat la 19 septembrie 
de Consiliul de Mi-

stabilizării situației e- “
conomice. Deficitul : 'l'c * 0?-
bugetar, evaluat ante- ralăl.„dl‘n.

zeie mifiaie pentru rior la 13 miliarde . rnrt-i- nrimn 1972, trebuie luată ln schilllngl, este fixat ^.f,^ele dln prtma 
considerare o creștere acum Ia 11,5 miliarde șa ni.u.a.

. de 6 la rută.și, proba- cu reducerea investi- L vrrcrTT
bil, chiar de 7 la sută fiilor In = anumite. sec- r.
pentru anul wiitor. toare de construcții. Vfosia

ROMÂNIA 
la Tîrgul 

Internațional 
de la Plovdiv
Tirgul internațional de la 

Plovdiv îșl deschide astăzi por- 
țile pentru a 28-a oară. Anul 
acesta, deschiderea iirgului va 
avea un caracter Jubiliar. Cu 
S9 de ani in urmă, la li.aiigust 
1892, tot aid, la Plovdiv, s-a 
deschis prlma expoziție inter
națională bulgară, la care au 
luat parte 24 de țări.

La actuala ediție, in „orășe
lul" expoziției de pa malul 
sting al rlului Marița, care o- 
feră o suprafață de expunere 
de 165 (&9 metri pătrați, co? par
ticipa 37 de țări cu peste 4 CM 
de firme expozante.

Printre acestea se numără si 
Romănia, care la Tirgul de la 
Plovdiv participă pentru a 15-a 
oară. Țara noastră este repre
zentată de un număr de 35 de 
întreprinderi de comerț exterior, 
care prezintă produse din dome
niul construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, materialelor 
de construcții, industriei ușoare 
fi altor sectoare industriale.

Cunoscute firme de comerț 
exterior, cum sini „7»!așinex
port^ „Industrial-erpbrt", „E- 
lectronum*, „Mecanoexport", 
„Autotractor', „lmagrex“ ji al
tele — expun, in standuri sau 
ps platforme separate, peste 
5 tW dintre cele mai reprezen
tative mărfuri românești. Prin
tre acestea se află strungul ca
rusel de 1600 mm, produs la 
Fabrica de. mașlnl-unelte fl 'a-' 
gregale din București, locomo
tiva electrică de 5 IM kW de 
la uzina craioveană ,J£lectropu- 
tere“, mlcromotoare fi transfor
matoare, tractoare universale po 
roți fi fcnlle, autoturismul „Ra
cla' șl autovehiculele „Aro-240“ 
ți „M-461“, o largă gamă de pro
duse chimice, bunuri de larg 
consum.

Sortimentul cariat ți nivelul 
calitativ al mărfurilor 
tate, ca fi numărul mc 
treprinderi expozante, ___ ...
evidentă dorința României . de 
a-șl dezvolta fi adinei ln conti
nuare schimburile economice cu 
(ara vecină ți prietenă, ln inte
resul ambelor popoare, al dez
voltării șl întăririi economiei 
țărilor todaUite, de a-șl ampli
fica permanent prezenta in cir
cuitul internațional al bunuri
lor materiale.
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■ prezen- 
mare de in- 

scoi in
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Președintele Consiliului T ’
de Miniștri al U.R.S.S., A,e^‘ blicil Cuba, Fidel Castro, a prl- 
Koslghin, l-a primit la Kremlin ps mit delegația parlamentară franceză 
ministrul planificării al Indiei, D.P. care a vizitat Cuba. Au fost dlscu- 
Dhara, cu care a, examinat perspec- fate, cu acest prilej, probleme ale 
Uvele dezvoltării colaborării eovIc- reiațlilor dintre Franță șl Cuba, pre- 
to-ind!ene, precum șl alte chestiuni cum șl alte chestiuni do Interes co
de interes comun, Informează, ogen- num,- precizează ziarul , „Granma". 
țla T.A.S.S. Membrii delegației, condusă de Alasn

Koslghin, l-a primit la Kremlin pn 
mlnlslrul planificării al Indiei, D.P. 
Dhnra, cu care a examinat - --------

to-lnd!enc, precum șl alte chestiuni

Primul ministru ol Eepu-

țla T.A.S.S. ............... ........................ . _
-T , a .1 . . . . Peyrefltte, secretar general al Parll-riOl inClOBniB ViOlOIIlO dulul Uniunea Democrata pentru cea 

- - de-a e.incea Republică, nu apreciat
elogios munca plină do^entuzlasm a 

. poporului cuban pentru dezvoltarea 
țării.

în Irlanda de Nord.Vlnerl sca*
ra, un soldat britanic a fost ucis In
tr-o ambuscadă organizată do ele
mente extremiste ln apropierea gra
niței cu Republica Irlanda, In timp co 
un al doilea a fost grav rănit Pe de 
altă parte, la Belfast a fost găsit 
cadavrul unui ..civil, ceea ce ridică 
totalul victimelor produse In ultimii 
trei ani la 374. Tot la Belfast, trupelo 
britanice au descoperit două labora
toare clandestine pentru fabricarea 
bombelor.

Guvernul BLP. Congo a 
hotărlt să se retragâ din 
Organizația comuna afri
cană și malgașs (ocam->> 
anunță un comunicat nl Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii. Potrivit comunicatului, R.P. 
Congo consideră că O.C.A.M. „n-a 
știut să-șl Îndeplinească obligațiile 
sale". Autoritățile de la Brazzaville 
vor continua, totuși, gă-șl aducă con
tribuția la cooperarea africană ln 
cadrul organismelor specializate ale 
organizației.

în FiSipine • Inlrat In vigoa
re legea marțială. Anunțlnd această 
măsură, lntr-un discurs radiodifuzat, 
președintele Flllplnelor, Ferdinand 
Marcos, a arătat .că ea are scopul de 
a preveni pericolul unei , răsturnări a 
guvernului și că nu reprpzlntă Insă 
o preluare a puterii, de către militari. 
Tulburările din Fillplne, relatează a- âu
gențla U.P.I., nu fast declanșate' de gcr.,.„ .............
tentatlva eșuată de asasinare a ml- nl Alexeevskl, ministrul hldroame-
nlștrului apărării, Juan Ponce Enrile. Iterațiilor șl gospodăriei apelor al
La Manila, capitala țării, domnește UJLJLS., și-Gilbert Stamm, repre-
o atmosferă de calm, dar. după cum zentantul Ministerului Afacerilor In-
n afirmat președintele Marcos, ln- terne al S.U.A., care se nflâ la
tr-o scrie de regiuni au avut loc Moscova In fruntea unei delegații de
ciocniri. specialiști americani.

-
£"-3 S? I .-s' f’fi V-, i J.'

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, c,u 
En-lal, și Go Mo-Jo, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Populari pe 

-------pr|m[t Bimbătă 
a. Memora n- 

.---- ____ . Japonia—Chlna.fi
condusă de Kahelta Okazaki. Infor- 

mțla China Nouă. în nce- 
lu En-lat șl Go Mo-jo au

Ședința grupei de lucru 
româno-cohoslovace lu'nh'u
Industria construcțiilor de mașini din 
cadrul Comisiei mixte guvernnmen- ghidindu-se după 
tale de colaborare economică și teh- 
nlco-șllințlfică romăno-ceho.slovacă 
s-a desfășurat la Pragn Intre 18 șl 23 
septembrie. Au fost discutate'proble- 

” me ale lărgirii in continuare a co
laborării dintre cele două 5 țări în.'a- 
cest domeniu.

întreaga Chină, au 
ta Pekin o delegație ș 
dumului comercial Jap

. c__fi_.fi fi:. ■..... .
niează age 
eași zl, CI .
oferit o recepție in onoarea oaspe
ților 'Japonezi. ,

B. D. Vietnam și Repu
blica Zambia au hotărît sâ 
stabilească relații diploma
tice Ia nivel de ambasadă, 
ghidindu-se după 'dorința de a dez
volta șl Întări relațiile reciproce, 
Informează agenția V.N.A.

i

în editura „Barral* din Bar
celona a apărut recent ontologia 
bilingvă „Poezia românească 
contemporană", întocmită de 
Darie Novăcaanu. Antologia in
clude versuri de Tudor Arghezi, 
George Bacovla, Lucian Blaga, 
Ion Barbu, Tristan Tzara, ' Za- 
haria Stancu, Vlrgll Teodorescu, 
Gellu Naum, Nichltn Slănescu, 
Ion Gheorghe, Dumitru M. Ion,

:’i..>,vx’îfi..>'--''.r --fi';'<7 fi,
Convorbiri sovieto-ane- 

riCdnO ln t!onlenl1^ colaborării In 
proiectarea Instalațiilor de Irigații 

avui loc la Moscova, relatează n- 
gențla T.A.S.S. Au participat Evghe-

Bruno Pilîemiann va vizi
ta R.P. Clibiozâ.Ziaru! au'[t-;Bc 
,.Dle Pressc" lnformenzj că Bruno 
Pittermann, președintele Internațio
nalei Socialiste, fost vicecancelar al 
Austriei, va face o vizită ln R. P. 
Chineză, im a doua Jumătate n lunii 
noiembrie, la’ Invitația' Institutului 
chinez pentru. politica internațională.

Cu ocazia încheierii lu
crărilor Consiliului Execu
tiv Internațional al Confe
rinței mondiale a energiei, 
L. W. Gnndar, ministrul nco-zee- 
tandez al . științei, electricității, 
minelor, . energiei șl combustibi
lului, a oferit o recepție In onoarea 
partlclpanțllor," ln localitatea Walra- 
kel. Delegații prezenți la această ’ma
nifestare s-au intllnlt apo! la Wel
lington cu reprezentanții cercurilor 
indussrtale și petroliere din Noua 
Zeclandâ. Cu acest prilej, ministrul 
energiei electrice al României, Octa
vian' Groza, președintele Conferinței 
mondiale a energiei, s-a Întreținut 
cordial cu ministrul L. W. Gandar. 
cu Sir Franclsc Keith, primarul ora
șului Wellington, și cu alte persona
lități neo-zeetandeze.

/
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