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peciallștl din producție și cercetare vor. participa la deslă 
șurarca noului an de învățămînt

porțile și noul Institut de marină 
din Constanta, cu destinația de a 
pregăti cadrele de specialist! nece
sare marinei noastre comerciale in

proiectelor șî execuție, ceea 
de certitudine 

s trebuie trpro- 
anul 1973. în 

irturlle',

□vizionate. O discuție cu
Munteanu, director corner-

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

. . pe porțile 
jțli de Învățămînt tnt- 
fncullățl repartizate la 

s țării, are o semnlflca- 
H reprezintă momentul

inoioglce și In care, piuă 
existau o serie de Incer- 
irlvlre la asigurarea ba
ci a producției anului 

■ ■ - --- faptului
de resort din Ministerul 
Construcțiilor de Mașini

Ăici, la Uzina melaluraicȘ din Iași, planul de producjfe pe acest an va
a hoiSrît harnicul colediv do moralurgițti din care va prezentâm pe laminorițlii 

Manole Puțcațu

în contextul pregătirilor care ee fac pentru producția din 1073 ■— 
an hotărkor pentru realizarea cincinalului Înainte .de termen — asi
gurarea bazei materiale se-Înscrie ca unul din obiectivele prine.ipa.lo 
p<s agenda de lucru a . Întreprinderilor și .centralelor industriale. La 
această dată, In virtutea unor prevederi legale, planificarea aprovizio
nării tehnico-materlale, 'acțiunile de contractare a materiilor prime șl 

spre o oferi 
încă din

au un caracter
« iapa nouă, superioară 
tare In care se află 
nostru universitar. Bunăoară, pe 
lingă facultățile înființate in anul 
universitar trecut (racult.’-ili’ri de ma- 
tematică șl Informalică de la Uni
versitatea din Brașov. Facultatea de 
consirucțil aerospațlnlc do In Insti
tutul politehnic din București s-a.), 
la 1 octombrie 1972 Lșl va deschidă

chimice lri anul viitor. Tot plnă 
atunci, unitățile noastre erau in po
sesia a peste 80 la sută din 
proiectele de. execuție. .Sini pre
mise ca. in următoarele săptft- 
mlni, practic, să realizăm deca
lajul de un an Intre nslgu-

Pentru a defini succint auspiciile 
> care debutează noul an unlver- 
țr, pe-am adresat tovarășului 
L univ. dr. docent ALENE 1’0- 

'■IpU. adjunct al ministrului , edu- 
■ ' țșl Invfițămlnlulul, sollclUndu-l
/-.All să prezinte sintetic „zes- 

'materială cu caro Începe un 
iu an universitar.

materialelor trebuie să se . afle Intr-uri stadiu avansat, 
certitudinea desfășurării ■ ritmice. nestlnjenlte a producției ___ ____
primele, zile alo anului viilor. Cum se prezintă situația in acest do
meniu in unități coieăriieioarc de mașini și, cu precădere, In cele Pro
ducătoare de utilaje tehnologice, care nu sarcini deosebit de Importan
te pențțu anul 1973, de Îndeplinirea cărora depinde punerea In func
țiune a unul mare număr de obiective do Investiții ?

ÎJi varza.
Acum după ce floa- 

ren-soarelul n fost re
coltată, via și legu
mele fiind și ele ln- 
tr-un stadiu avansat 
de recoltare, toate 
forțele din agricultu
ra județului Brăila, 
maținlle șl utilajele n- 
gricolo au fost diri
jate spre recoltatul 
pofumbuluL Astfel, 
„Insularii- de pes
te Dunăre nu re
coltat deja plnă in 
prezent aproape 10 030 
hectare-di

.............„ță
ranii cooperatori, toți 
oamenii mupdi din 
agricultura "județului 
Brăila, mobilizați da 
comitelui județean 
de partid, desfășoară 
In aceste zile o ade
vărată bătălie pentru 
sfririgerea, transpor
tatul șl depozitatul 
recoltei.

După 
acum 10 zlie — a lu
crărilor de recoltat Ia 
Hoareă-sqarclui do pe 
cele aproape 43 OM 
hectare, forțele din a- 
gdcultura Județului 
au fost îndreptate, in- prezent aproape
deosebi in timpul hcctarodln cele peste
ploilor rare au căzut 33 (MO hectare cit o-
in județ, spre strings- cupă porumbul În
rea urgentă a produc- Insula Mare a Brăilei,
țîei do legume, și stru- -- La 1 octom- 
gurl. Practic.. plnă In brie, ne spunea

---------- j^nn Bălăuță,
țoi

L-.cepînd de sâmbătă, profață de porumb rc-
30 septembrie, a In- coltata este de peste

Copiit să fie ’ recoltată 22 0®0 hectare, dar e- 
llberarca unor Impor
tante forțe după În
cheierea recoltării 
flortl-soareluf] și a 
viei ne va permite șă 
culegem porumbul 
intr-un ritm mult mal 
intens.

Paralel cu recolta
tul culturilor Urzii a- 
Vem In vedere ți 
campania de Insă- 
mintări. îndeosebi a 
griului de toamnă, 
care va ocupa in a- 

78 000 hec- 
Practic. . răm<- 
ln urmă de 

acum, datorate 
din nceaslă 

au fost recnpe- 
toate 'lucrările

/ — Noul an universitar. In cairo
/' 151000 studenți vor păși 

celor 47 instituții de învii 
perior..cu 187 
19 centre ale 
ție aparte. L...___
consolidării întregului proces com
plex șl unitar de îmbunătățire a 
structurilor organizatorice și func
ționale ale lnvățămlntulul din țara 
noastră. 1' :

Tezele de excepțională valoare 
practică și. de profundă esență știin
țifică expuse de tovarășul Nlcolna 
Ceaușescu- in raportul prezentat 
Conferinței Naționale a partidului 
înmănunchează intr-o concepție uni
tară șl cuprinzătoare elementele de
finitorii ale evoluției lnvățămlntulul 
in viitoarea etapă, direcții ce vizea
ză însăți structura șl conținutul in- 
vâțâmi..tulul nostru de toate gradele. 
Prin urmare, noul an universitar 
este marcat de orientările cuprinsa 
in programul adoptat de Conferința 
Națională șl este Integrat efortului 
general al poporului român, desfășu
rat sub semnul exigențeL de a face 
totul mal repede, mai bine șl mai 
economic. Nici nu s-nr putea altfel. 
Sistemul de Învățămînt, ca unul din 
componentele mecanismului soctul- 
polltlc al societății noastre, nu poate 
rămlne in afara acestui efort gene
ral.

0 Recoltatul florli-soarelul s-a încheiat © Se string 
strugurii de pe uitimeie 200 de hectare 0 Peste 80 
la suta din producția de legume a fost adusa din 
cîmp © începîiid de azi, 1 octombrie, toate forțele 
sînt concentrate la recoltatul porumbului ® Insâ- 

mînțârile se vor încheia în 10 zile

ziua de 30 septembrie, 
via a'fost; cnleajă ,de 
pe 3 324riîeciare, ceea 
ce Înseamnă că au 
mai rămas de recoltat 
doar 220 hectare. Si 
in legumicultorii Su
prafața recoltată plnă 
lri prezent depășește 
procentul de 80 la 
sută.’ In fiecare zi pe 
recoltează ci rea 2»0 
tone,'In principal ro
șii, ■ ardei, morcovii

— Dacii nu toate din clementele 
la caro mă voi refer! au un carac
ter inedit, cred in orice caz că ele 

definitoriu pentru 
de dezvol- 

lnvățămlritul 
Bunăoară.

ÎN. JUDEȚUL BRĂILA

— In perspectiva celor enun
țase mai rus, ce elemente Ine
dite înregistrează viitorul pro
gram de muncă univcrillară ?

— în acest 
unele metode 
re între noi șl 

■Intre forurile ..... . ...
rezultate pozitive. Aș remarca, 
acest sens, int.llniri.lc lunare, 
fășurale la nivelul conducerii ■ mi
nisterelor interesate, cu scopul prin
cipal de. a soluționa efectiv .proble
mele. intre .care' șl aprovizionarea 
unităților producătoare cu materiale. 
Timpul de procurare a unor mate
riale s-a scurtat considerabil ; de 
pildă, în: urma. . măsurilor adoptate 
pe liniă comerțului „exterior, "de lri-. 
lâturare a ur.or .verigi intermedia-o 

-In circulația documentelor șl' prin fi
xarea Junor termene mal strinse Jn 
avizarea’ acestora, importul se pon
te realiza, cu 4—0 săptăminl mal re
pede deci t plnă acum. Consider eă șl 
contractarea metalului cu furnizo
rii din țară pentru serne.wrul. I al 
anului viilor so’va putea efectua. îna
inta de sfirșllul anului 1072.

Lucruri bune’ am găsit și în alte 
Inircprinderl constructoare de ma
șini. care consumă Importante can
tități de metal pentru realizarea-amor 
utllnjo tejir"'""1"” 
de curind, 
tlludlnl cu pi

: zel. mate-lalc 
viitor. Aceasta ți datorită 
că forurile 
Industriei BRIGADA DE REPORTERI A „SCIHTEil" TRANSMITE

recțlel -Agricole a Ju
dețului BrăUaj in Ju
dețul nostru ore loc o 
mare acțiune pentru 
reeoliatuj porumbu
lui. Mii ile oameni nu 
fost mobilizați- pentru xlm 10 zile..- 
n șirlnge recolta dg Tndlnrn»'
parumb de pe colo ni’wrps
peste 10-2 COT hectare O/tMCLA ...
cil ocunS această cui- coresponcenrol
tură. Plnă acum su- „Scln’ei.

Dalele do care dispunem arată că. 
in cadrul uzinei „Grivița roșie" din 
Capitală, Uzinei de utilaj chimic 
din Ploiești, „Independența- din Si
biu ș.a„ s-a acționat din timp, prin 
măsuri do reproiectare a unor pro
duse .sau, repere de tipizare a unor 
.siibansambie, do perfecționare a 
tehnologiilor, In vederea reducerii 
consumurilor, pe această bază cre- 
indu-se / posibilități certe de dimi
nuare,a cântltățUdr de metal ce tre
buie a pro. ‘ ' .. ..
Ing.rlȘri'f^ __ ____ _
cîal al Centralei, industriale de uti
laj chimic șl rafinării, a relevat fap
tul că, in. prezent, forțele tehnice șl 
economico alo centralei șl ale insti
tutului de proiectare din subordinea 
sa slnt concentrate spre determina
rea dt mai operativă,șl mal exactă 
a consumurilor de metal diri anul 
viitor. ;

— Din acest punct de vedere —

an hefârotor pentru reafcairea

cest an 
tare, 
ncrile 
p'.nă 
ploilor 
lună,

Ing.. desfășurlndu-se Ia zL 
dlrec-' Acordăm In continun- 

geheraî al Dl- re o șl mai mare n-
—_ ... tcnțle calității lucră- ‘

rilor. Îndeosebi, la in- 
sămlrițarea grkdQîȚdc: 
toamnă, campanie pe 
care rie-am1 propus 
să o.țnchelem In ma

fii în 19 centre universitare — C.
fauperior, cu 187 lăcultățl, in care învață 1
« Premieră universitară la Constanța i Institutul de marină 
/> Introducerea unui an do specializare în programul lacul- 
ăților de matematică, ilzică, chimie, hioioffie o Noi planuri 
I programe de studiu în vederea întăririi laturii practice a 
ttvățămîntuiul o Se vor da în loioslnfă noi ateilere-școală ;

neajunsurilor din acest <Jo- 
meniu constă îndeosebi in 
anumite manifestări de ne-, 
glijență, de Ignorare a stă
rilor de lucruri reale, de 
po teren, de către organe
le locale și aițl factori 
chemați să rezolve 
problemele respec
tive. ăSper, — arăta r
tovarășul Nieoiae | B |
Ceaușeseu la iniil- br E
nlrea cu activul de ‘ 
partid al Văii Jiu- rnn
Iul, că comitetul I “P
Județean de partid 
și conducerea ' mi
nelor au reținut aceste 
probleme și, Împreună cu 
sindicatele, vor lua măsuri 
ca problemele legate de 
buna aprovizionare. de 
funcționarea eanilnclor, de 
calitatea unor alimente șl, 
in special, a plinii șl fie 
soluționate în mod radical".

T_j~.-a-.at-. <p lntreogn 
t;e observă

. j reviriment
pdal-gospo- 

o . ,.r i rea unora
dl.t: • semnalate
Ic ceea . . rțte nprovl-

rltarică ri pspu-. 
‘ . ț. . : tătar- produselor
• LirjJ ■ • trr, buna ser- 

comerciale, 
tay.' . • oia un !n-

'nt sintetic
; ' > In ultlme-

ilril, orgnnl- 
Inle au a- 
iullil canll- 

tățț s, ■ d>. ' mărfuri, la
t; : '• coic.'iv: ;tc Indiistrla- 
■. ••um’.r f'i . călțămlnlea,

•. <.’,iro *GU
T.A-.1 MAFSÎîSCU

DUMITRESCU

ne spunea ’directorul comercial — 
situația este acrim net mal bună fa
ță de aceea din perioada similară 
a anilor precedențl. Pinâ In 23 sep
tembrie a.c., de pildă. unită
țile noastre- primiseră 83 In su
tă din documentațin tehnică pentru 
utilajul tehnologic necesar industriei

■rarea ® 
ce oferă elemente < 
asupra materialelor ce 
vizionatei in Întreg 
ceea ce privește importurile', ■ vom 
Înainta, lri timpul cel mal scurt, da
lele și .documentația respectiyâ uni
tăților de comerț exterior.

— Cum se desfășoară colaborarea 
cu furnizorii, cu forurile de resort 
In această etapă precontracluâiă ?

’ ‘ an au fost adoptate
eficiente de colabora- 
parteneril de contract, 

de resort, care au dat

des-

Așa ram arătam In re
portajul anterior — apărut 
in . ,3cinlela“, numărul 0 281 
din 23 septembrie — in Va
lea Jiului, recentele indicații 
ale șecretaruiu! genera! al 
partidului nu declanșat o 
intensă activitate desfășu
rată pe planuri multiple. In 
mod firesc, așa cum om re
latat In corespondența 
noastră anterioară, accen
tul principal se pune, la 
toate minele, In toate aba
tajele pe Impulsionarea șl 
perfecționarea procesului 
productiv. In același timp 
insă, o atenție deosebită se 
acordă soluționării proble
melor legate de condițiile 
de muncă șl de viață ale 
minerilor. O acțiune opera
tivă, . eficientă in această 
direcție se impunea cu a- 
tit mal mult cu cit, ața 

 cum ș-a subliniat, cauza

j
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CTC, 
Ha- 

-.■.j. Ln.’i’tailnă 
Coalc’fsw 

dă a pcn’.dvîui, in raviiria- 
•eir.ruluî (iertară! .El,pas®îu- 

■ S ';liț'4v&ExȘ~sțîri Aii &ip- 
țembrie de la C.C, a! P.C.R., modul 
ram acționează membrii de. partid 
dlri accsio instituții. pentru perfec- . 
ționarea activității de îndrumare șl 
conducere, raționalizarea muncii ți 
creșterea cperatlvEAțil, Întărirea 
contactului viu cu terenul. In vede
rea soluționării prompte n Barclm- 

____ ___ _ _ ... lor do producție. Înlăturării parale- 
sens, dezbaterile să examineze mo- Usmelor,. a practicilor birowallca. 
dul cum_slnt folosite de către or- Mâsurile sl holăririle ce vor fl a-
gănlzațllle lie partid plrghllle mun- doplate să determine pretutindeni
cil politice In slujba îndeplinirii mutare» centrului de greutate al In- 

lelul în care co- drumărli, din birouri, către IriLre-
inule la Îmbunătăți- prinderi, in mijlocul oamenilor,

_____f științifice a pro- acolo unda se concretizează lupta 
ducției șl a muncii, fn vederea fo- pentru Îndeplinirea planului de pro-

an a 
pratru 
zultă i’ 
riesfăș* 
a par 
cons ti' 
pentri 
icre 1 
g.inci 
vedet 
confc: 
menta 
X-lca', 
sarcini- 
cuniph 
por ian, 
vor nv 
(urlnțc;. 
șl alegi 
oblecuj 
Însemn 
de mu! 
o anal 
cheie i 
elabora 
concret 
lățirea: 
pectlv.!

Este - 
construi i' 
fundamr : 
neutru 
înainte 
nccst ob; • 
Ud țl-nț 
flețr.oan . 
rlnța Ni 
de măscti 
'angnjnmj
'.receril 
neroasej i 

do aceei 
6 nnadz 
care org 

■ dus trie 
monist 
măsurlk
un fuct. r i • 
zarea experte, ? .

Atcnț!.
> tJlștA dîta.-.T.f’!’ 

mul buL. ..-.ri.--.., L. 
te economică.' ir.; vederea .(irigară-

i rll Îndeplinirii planului jxi anul In 
curs, a angajamentelor Imite In 

'cinstea celei de-a . 25-a aniversări 
a republicii șl pregătirea de cori- 
dlf.ll optime pentru începerea pro- 
ducțlel’ anului 1073, ale cărui re
zultate slnt hotăritonre in devan
sarea actualului cincinal. In acest 

....................... — . . 
dul cum slnt folosite de către or
ganizațiile ce partid plrgl 
cil poîitice In , slujba li 
'acestor sarcini, felul în 
munlștli pantrl................ '
rta organizării 
ducției șl ,"i muncii, In vederea fo- pentru 
Ieșirii ruțlonale a capacităților de ducție. 
producție, a timpului de lucru, a 
materiei, prime țl materialelor, re-

V

taâfrrtsl.?,
li

(Continuare In pag. a IV-a)

Tovarășului MAO TZEDUN
Prețedintcle Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului DUN BI-U
l^efedlntele ad-in'.erim al Republicii Populare Chineze

Tovarășului CÎU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Dragi tovarăși,

, în numele Partidului Comuntșt Român, al Consiliului de Stat și Con
siliului de MInLșU’l ale Republicii Socialiste România, al poporului român șl 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Partidului Comunist Chinez, 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze șl poporului frate chinez 
cele mai calde felicitări, împreună cu salutul nostru tovărășesc cu prilejul 
celei de-a,XXin-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze.

încununlnd cu succes.lupta, revoluționară dusă de decenii de-a rindul de 
poporul chinez, sub conducerea Partidului său Comunist, Împotriva imperla- 
Itamulul, pentru eliberare: națională ș! socială — proclamarea Republicii 

- Populare Chineze a marcat un momont do cotitură Istorică in destinele po
porului chinez, lnscrdndu-so totodată ca un eveniment cu profunde semnifi
cații pe pian Internațional, o contribuție .de seamă la schimbarea radicală a 
raportului de forțe In favoarea socialismului și comunismului.

Datorită marilor transformări înfăptuite in viața politica, economică jî 
socială a țării, muncd pline de abnegație a poporului, Republica Populară 
Chineză a devenit !n anii puterii populare un stal socialist Înfloritor, o mare 
forță internaționala. Realizările remarcabile obținute de harnicul ț! talentatul 
popor chinez, sub. conducerea Partidului Comunist Chinez, in frunte cu to
varășul Mab Tzedun, In dezvoltarea industriei și agriculturi!, științei și teh
nicii. In ridicarea bunăstării sale..afirmarea tot mni puternică'a Chinei popu
lare pe arena internațională umplu de'bucuria Inimile tuturor oamenilor mun
cii din (ara noastră.

■ ■ -Poporul român acordă o înaltă prețuire prieteniei frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară Chineză, Relevlnd cu satisfacție faptul 
că legăturile tovărășești de colaborare multilaterală șl intrajiitornre reciprocă 
dintre partidele,’ țările șl popoarele noastre cunosc o evoluție mereu ascen
dentă ne exprimăm și. cu acest’prilej convingerea că acesta relații, întemeiata 
Pe principiile marxlsm-lentalsmujul șl internaționalismului socialist, se vor 
adinei șl Întări continuu. In interesul ambelor noastre popoare; al forțclor 
antilmperlallste, spro binele cauzei socialismului și-păcii in lume.

Dc ziua morii dv. sărbători vă adresăm dumneavoastră, poporului chinez 
urarea fierbinte de a obține no! șl strălucite victorii In opera de făurire o 
socialismului, do Înflorire a Republicii Populare Chineza.

Trăiască prietenia ți solidaritatea frățească dintre poporul român și 
poporul cil Inez I

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general ’ Priffediniele Consiliului de Miniftri

ai Perfidului Comunist Român al Republicii Socialiste Românii
Președintele Consiliului da Stat 
al Republicii Socialiste România

In pagina a V-a

A 23-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII 
POPULARE CHINEZE
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onoare a națiunii

de sticla?

partițiile
Dr. N.. COPO1U

LOV1N

aga®

vițeluljudecătorii

Dinu POPESCU 
Titus ANDREI

a oblectl- 
muncito-

Arestat imediat, autorul 
urmează să-și primească 
pedeapsa prevăzuta de

se pare că părțile o 
preferă In mod deosebit!)

Fără comentarii !

special a industriei; Oblec- 
lol, determinate de talere-

Asociației generaie 
lucrătorilor din România

'■> . , ■ ' ilentele acestea sociale erau 
rind

Stalul nostru manifestă o deosebită grijă pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
locuit ale populației. Fondul locativ constituie o Importantă apufie na
țională care trebuia să-fie gospodărită cu grijă fl simt de răspundere 
de către toți factorii interesați. Scrisori primite recent la redacție sem
nalează totuși o scrie de deficiențe in întreținerea locuințelor, care aduc 
prejudicii fondului locație al statului ți creează neplăceri locatarilor. 
Publicăm mai jos citeoa asemenea sesizări.

un bun al
Exasperantă

I

...Tribunalul Capitalei, secția I-a penală, 
în fața instanței — ;Mlhal Comâni 

trimis ta judecată pentru

Petre POPESCU, 
Ion S1ANCTOIU, 
Dumitra 
GH1ONEA, 
Aurel LA7.AR,
F. M1RITA 
sfr. Cornoliu Botez 8, 
sectorul 2 Bucureșîi

eseu.
,tulburare ■ de

i

ț
v
L*......_,....,__ w
J ment, tâtlcule ?
1

Importanta a documentelor progra- 
m citire ale Asociației fțcncrale a lu
crătorilor din 1872 o constituie’ preo
cuparea pentru dezvoltarea economică 
a țării,' ta*!. " ■
sivele luptei.
sclc de clasă ale lucrătorilor, sa im- 
blnau cu probleme de Interes general, 
național. în, felul acesta, apărind in
teresele de. clasă ale muncitorilor. 
Asociația generală a lucrătorilor din 
România făcea apel, totodată. Ia con
știința patriotică a acestora, Indem- 
nindu-1 să muncească și să lupte pen
tru dezvoltarea Industriei naționale, 
spre binele țării, *1, poporului.

Pe acest temei Ideologic șl po baza 
unor experiențe de organizare din

deasupra,
rnl-am zio. Șl am n-

Imedlat I.G.L./ 
ti.’ljlâ:’ măsurile ț. I 
-1—, rtu ij

M 1

— Voi plăti, tovarășe președinte. Voi plăti 
plnă la ultimul bănuț. Numai acordați-mi un 
termen ; acum, pe moment, nu pot. vă dați 
scama. Am un salariu bun. una din fiicele 
mele'lucrează, clșllg.'i frumos...

23 Iunie a.c., judecătoria sectorului 4. Din 
1008, Francisc Săltau — București sir. Con
stantin Brăncușl, nr, 11, bloc D 10, ap- 21 — 
nu.și-a mal plătit chiria. De ce? Pentru că nu 
a vrui- Deși are un salariu bun — după cum 
dl însuși afirmă — deși unul din ceilalți trai 
membri at familiei cu care ocupă apa-la- 
mentul — trai camere si dependințe I — este 
șl el salariat. Șl aga. chiria neptalltâ la timp 
— modică sumă de 170 le! lunar —- 
împreună cu penalizările legale atinge as
tăzi o sumă destul de mare : 13 217 lei. Mo
tiv pentru care I.CR.A.L Vlian a cerul eva
cuarea iu! F. SaMu. Potrivit legii, instanța 
a ținut seama de cererea chiriașului și i-a 
acordat termenul cerut Mai mult: a eșa
lonat plățile, conform dorinței nlritulul.»

21 septembrie a..-. în Instanță, in locul lui 
Francisc Sabău — avocatul său. In locul su
mei datorate ' explicații...

— De unde atlțla ban!, onorată Instanță ?! 
în numele clientului meu, vă rog. mal da- 
țl-ne un termen...

Ceea co frapează — In acest caz, In altele 
asemănătoare — este atitudinea neplatnleu- 
lul, postura de victimă :lln Instanță. Clnd e 
vorba de drepturi, se prezintă singur. CJnd 
este vorba de obligații — plata chiriei, de 
exemplu — nu se prezintă deloc sau se pre
zintă prin— reprezentant. Cum se spune. 
_c!:id II dai, ii fată vaca, rind II ceri, li 
moare vițelul".

— Șl nu puteți renunța nici unul la a-' 
ceș‘1 3 milimetri 7 1 — Întreabă președintele 
complotului, ■ ciulind să-1 facă să priceapă 
ridicolul situației.

— Nu se poate, onorat tribunal — rare 
M.C., deși planul — mai precis expertizele, 
conlraexperlizele ele. — l-au costat — nu
mai plnă astăzi ■— peste 3 OOO tease mii) 
lei!

de prttsă al organizației tipografilor, 
gazeta „Uvrierul" in tacul „Analelor 
tipografice". însăși apariția gazete! 
reflecta trecerea pe o nouă treapta, 
mal Înaltă, de organizare a muncito
rilor. După cum reieșea din docu
mentul programatic al gazele.!, ea ur
mărea să grupeze „sub un stindard 
care si reprezinte, de acum si In 
viitor, unirea șl Înfrățirea tuturor 
lucrătorilor, pentru ca astfel să pu
tem dărima răul șl Injustiția ce de 
multă vreme blniule clasa lucrăto
rilor". Deși tipografii constituiau 
grupul de Inițiativă al tipăririi gaze
tei șl al constituirii noi! organizații, 
artlcolul-program vorbea despre ne
cesitatea de a avea un organ de pre-

ceva 
Wil „ 
respective nu 
date In folostni. 
cest an. O veste mai 
stupefiantă dedt a- 
ceasta nici că se pu
tea 1 Cum, adică 7 A- 
nul- acesta nu. vom 
mai avea iarnă ? Sau 
va trebui s-o Intlm- 
ptaăm șl s-o petrecem 
In ger, In încăperi cu 
pere’,11, planșeelc și 
pardoselile sparte 7

; ■ ■ I
.în cartierul „Steagul Roșu"

B n nn! rit» cr» va să se joace cu bu- nilul pentru apă cal- *
_ 1 nurlie stalului, care dă, au fost sparte l

ivă, ala plafoanele, dușumele-
tuturor 7 le șl pereții camerelor ș

pentru introducerea 1
țevilor șl montarea e- ’
iemențllor de catari- I
fer și... cam atlL Ba, / 
s-a mai „Intre prins" J 

am fost anun- t 
că instalațiile ț 

"t pot fi țI

ini făurirea societății socialisto ■ 
țara noastră.

co
inc™.—— 
tUdfsji! OXI
cc ale primelor grupuri do muncitori 
organizați, care subliniau necesitatea 

organizații ale proletariatului dezvoltării Industriei In Românii, 
"L _ . . . ' "i pentru a faed din ea „o putere a sta

tului român, 
noMlro".

Angajami 
determinate, firește, In primul 
de sentimentele patriotice, dar ele Ișl 
aveau izvorul șl In concepția generală 
pe care o Împărtășeau lucrătorii cei 
mai Înaintați, cu privire la rolul in
dustriei in societatea modernă, con
cepție deosebit de pătrunzătoare șl 
clarvăzătoare : „Industria națională 
este esența puternică șl producătoare 
ta averea unei țări— ea face Încă șl 
respectul țârii ta afară prin produc- 
țiunea a toi felul de lucrări de di
ferite specialități... încurajarea in
dustriei noastre naționale • trebuie 
propagată și susținută prin toate for
țele...". în ce privește problema 
compoziției asociației lucrătorilor. In 
pofida unor confuzii — limite ale

Rubncâ redactata da i 
Dumllru FÎRCOB
Gbeorqho DAVID 
®> coreipondenții ,ScinloiIa

I.C.R.A.L. sectorul 3 
din Capitală a luat, 
la Începutul acestui 

o hotarirc lăuda
bilă ta ce ne priveș
te : a dispus executa
rea; la imobilul ta 
care locuim, a lucră
rilor necesare Intro
ducerii Instalațiilor dc 
Încălzire centrala' și 
apă caldă. Termen de 
dare ta folosință a tu
turor instalațiilor — 
nflrșltul trimestrului 
n! doilea a.c. Ne a- 
flăm Insă către sfirși- 
tul lunii septembrie și 
luerărlle n-au fost 
terminate. S-au exe
cutat Instalația caza
nului pentru calo
rifere și oca a bolle-

— Bun. Plnă aici, totul este ta ordine. 
Maistrul are sarctailo lui Concreta, nimeni 
nu-1- cere să lucreze șt-n locul altuia. Asi
gurarea sculeîw, a materialelor necesare 
producției, grija față de calitate ele. intră 
însă șl ta sarcina maistrului șef do secțlo, 
nu-la?a?!

— Tovarășe președinte, cererea noastră 
este îndreptățită — putem dovedi cu mar
tori, cu acte, cu expertiza de la dosar. Vă 
riig..m să respingeți contestațiile recla- 
manfllor ți să mențineți deciziile de ira- 
putațle—

—■ Tovarășe președinte, contestațiile re- 
clnmantUor stat îndreptățite — putem 
dovedi cu martori, cu acte. Vă rugăm să...

Fabrica de piele șl încălțăminte „Pionie
rul" (Combinatul de piele și încălțăminte 
nr. 1). Dn control financiar reține ta sar
cina salarlațllor Anghel Chlrlnc, Marin 
Torba. Gheorghe Dăltărețu șl Marin Alc- 
xacdrecu o lipsă ta valoare de 72 GOT ici 
— contravaloarea a 1274 perechi tnc'ilțfl- 
minte. Potrivit legii, pentru recuperarea 
sumei, se emit decizii de Imputare.
Salnrințli contestă : ta Judecătorie, la trl-

trecut, să,, execute lu
crări de rep'iraț'i la 
imobilul ta care lo
cuiesc. Dar la scurtă 
vreme de Ia Începere, 
lucrările au fost lă
sata baltă. Am făcut

si al „luluror lucrătorilor" care 
lupte neîncetat numai șl numai in a 
apăra Interesele lucratorilor". Cu aite 
cuvinte, erai vorba despre o inițiativă 
de organizare a lucrătorilor din mai 
multa bresle tatr-o Asociație muncl- 
torcMcA generală. Faptul acesta era 
deosebit de sugestiv pentru nlveiul 
conștiinței de clasă pe care 11 dove
deau, cel puțin, grupul de muncitori 
care nu luat o' asemenea Inițiativă.

La baza desfășurării acestui pro
ces, la originea creării Asociației ge
nerale a lucrătorilor din România 
se aflau cauze profunde, de or
din economic și social. Exploatarea 
nemiloasă a lucrătorilor din primelo 
stabilimente industriale, nezăgăzulU 
de rucl o legislație sau reglementare, 
mizeria vieții de toate zilele au Îm
pins pa lucrători să caute o cale de 
îmbunătățire a situației lor In orga
nizare. Dar «lături de aceste cauze, 
proprii rotațiilor de producție de tip 
cap! tails!, caro începeau să se dez
volta atunci ta România, au mai 
existat șl alte cauze care au contri
buit ta definirea rotata! șl ’ ' "
velor primelor organizații 
rcstl ta societatea românească

In 1872, stalul român nu Lși dobln- 
dlso tacă independența națională. Ri
valitățile dintre marile puteri ț'asre 
înconjurau ti nărui stat român repre
zentau un pericol de care eraiw fon- 
f,'.lente toate forțe'c progresista/ ale 
poporului. Ideea de a Întări ț/i htgu 
țării prin toate mijloacele posibile 
spre a chezășul existența națională 
a României a fost însușită și de pri
mele ' ’.-L'.
român. în acest sens, o caracteristică

Intrind, Împreună cu fratele 
său, inir-una din seri'.e trecute, 
ta bufetul din comuna Găneasa 
(Olt), Dumitru Chlrică, lăcătuș 
la . Uzina de aluminiu Slatina, a 
arras atenția cltorva consuma
tori gălăgioși că, șl ta local, 
trebuie să se comporte In mod 
civilizat. La plecarea celor doi 
frați, un tinăr din grupul vizat, 
Alexandru Bemfi, supărat foc 
pentru această admonestare, a 
pornit după ci. în momentul ta 
care Dumitru Chlrică a rămas 
singur, A.B. s-a repezit asupra 
Iul cu un cuțit. în urma lovitu
rilor primite, D. C. a încetat din 
viață. ‘ 
crimei
acum 
lege.

np'lncsc o sulă 
.asociației sc
ita România, 
o-ească din 
pc seară na- 
orlcă a aces- 
iit ta locul pa 
acestei orga- 

jenerală a p.-o- 
v;'- a clasei man

ia, cit mal ales ta 
malice cuprinse ta 

n de constituire.
/organizați He munrito- 

a'lorie îndelungată in țara 
,, forme incipiente, eie au 

,acă do la mijlocul veacului 
ca expresie a formării unei 

_atăț! de Interese in viața șl 
jiența socială a unor grupuri sau 

«cegorii de muncitori. In același 
. Jmp, se poate remarca faptul că ina- 

: tata de a avea o conștiință clară de 
r clasă. In rtadurllc muncitorimii ro- 

y mâne s-au dezvoltat relații de soli
daritate, Întemeiate pe o conștiință a 
omeniei. Semnificativă ta acest sen? 
este activitatea desfășurată de bres
lele muncitorești care au organizat ac
țiuni de Întrajutorare. îndatorirea 
aceasta se află Înscrisă ta toata sta
tutele organizațiilor profesionale.

^Organizația profesională a apărut la 
’■"“-‘jjrlatul român, spre deosebire 

’ -‘Ari. înaintea organiza- 
*^ta!>i-lnipiil. obiectivele 

~ git ta raport 
tșnerale ale 

'n Indus- 
heea de 

eeeașl 
anu- 

fcl

— Da.„ sigur. VedețL. totuși—.
„Gala cu pangllcArta Iul nea G!că“ — șop

tește un tinăr de Ungă mine, adreslndu-se 
unui om Intre două virste.„Celălalt 11 răs
punde : „De unde or fi știind Judecătorii 
toate treburile astea din fabrică 7 Ții minte, 
Ia analiza muncii tot așa „l-n prins cu u$a“ 
șj jnginerul-.țef.-Ș! parcă numai «!_.“.

Cel căruia 1 se spusese „nea Gfcă" — 
maistru la o fabrică din sectorul 7 — se a- 
dresase Instanțe! cu o cerere do reintegrare ta 
muncă. Pentru lipsă de preocupare ta înde
plinirea-' lndalorlrlhx- do ’ serviciu, pentru 
numărul mare de rebuturi din secție 1 se 
desfăcuse contractul de muncă. în Instanță, 
Încercările de a arunca vina In, seama altora 
eșuaseră. Decizia întreprinderii a rămas 
definitivă

Să preluăm însă întrebarea din sală : Do 
unde or fi știind Judecătorii atlt de bine 
toate treburile astea din fabrică 7

No adresăm unuia din membrii completu
lui de judecată, tov. Florea Cheiu. îl găsim 
ta sala de consiliu n judecătoriei.

— Dc unde 7 Din fabrică. Dlntr-o practică 
de aproape 20 de ani de producție.' Șl. ară-

de bogatele tradiții 
glndlrea soclal-poll- 

românfească șl de cunoașterea 
Ideilor socialists tacă din faza lor u- 
toplcă, s-a dezvoltat și mișcarea so
cialistă din țara noastră, pe calea În
trepătrunderii eiemenluliii muncito
resc cu cel socialist In cadrul cercuri
lor munc'torcșll. Astfel, evoluția ul
terioară a procesului de organizare a 
clasei muncitoare din România a 
marcat o continuă ascensiune, atlt pe' 
planul întăririi organizațiilor el, cit șl 
pe planul formăril'idcologlei actestora, 
proces care a dus, la-crearea Parti
dului social-democrat ol - muncitori
lor din România, In 1893, șl la dezvol- 
tnroa unei puternice mișcări sindi
cale. Clasa muncitoare șl-a croit, ast
fel,’ ta decursul anilor, un drum me
reu mal larg ta viața socială și poli
tică a țări!, aflrmlndu-se tot mal pu
ternic, după nașterea Partidului Co
munist Român, ca' forța socială Isto
ricește menlță râ pășească tin. fruntea 
Întregului popor pe calea luptei pen
tru făurirea sordețățli socialiste ta

anil precedent! a avui loc, In 1 oc
tombrie 1872, adunarea de constituire 
a Asociației generale a lucrătorilor 
din România. Cu acest prilej, s-a vo
tat și statutul noii organizații care, 
ta comparație cu slatuteta organiza
țiilor , anterioare, punea pa primul 
plan ohlectlve mol largi, sociale șl e- 
conomlce, cum erau, dc pildă, acelea 
„de a forma maeștri din diferite .ra
muri ale industriei", de n Încuraja 
Înființarea dc noi stabilimente In
dustriale etc.

Deși prezența unor asemenea obiec
tive surprinde la prima vedere in
tr-un statut de organizație muncito
rească, ele Iși aveau deplină justifi
care ta împrejurările de atunci. Dis
cursul lucrătorului tipograf N. Rădu- 
Imcu, rostit cu prilejul constituirii 
asociației —> o adevărată pagină de 
antologie a gindirt! muncitorești din 
România — explica pe larg scopurile 
organizării muncitorilor, rezulțat al 
faptului că lucrătorii .„-trăind ca 
toții ta aceleași condlțlunl Industria
le, avlrid aceleași Îndatoriri in ce pri
vește existența soriata", au socotit 
necesar să formeze „o asoclațiune 
generală sub o singură formă de, 
drepturi șl datorii pentru toți... Avem 
o luptă ta privința a două chestiuni.- 
Una este— lucrătorul devenit (ajuns 
— p_.r.) ta lipsă, —a doua este ne
păsarea ce om avut cu toții in ceea 
ce privește dezvoltarea șl Înflorirea 
industriei ta țara noastră". Ișl găseau 

presle sentimentele patrioli- 
rlmelor “

posesie”. Reclamant: Anastasia Grlgorescu. 
vecina. Motivul? Noul gard — ridicai ta 
locul celui vechi — i-ar fl încălcat dreptul 
său do proprietate.

— Dreptatea trebuie să fio de partea 
mea; gardul a fost ridicat exact pe locul 
celui vechi.

— Ba nu, dreptatea trebuie să fie do 
partea mea ; gardul a fost ridicat alături/ 
in terenul meu...

Șl așa clnd unul, dnd celălalt — singuri 
sau , prin avocat — cei doi vecini Iși . tot 
dispută „dreptatea". în primă instanță, ta 
recurs — termene peste termene... S-au 
făcut expertize, coni.-aexpcrtizc, suplimente 
de expertiză, de contraexpcrtlză. Dosarul o 
doldora — calcule complicate, schițe, el mă
surători. Ba iese o diferență de lo... 2 la 
17 cm. ba una de la™ 1 la 5 cm 1 Și lată 
rezultatul ultim : „cota medie" da deviere 
esto.de O.WKl m. Da, ați c!Ut bine : 3 mili
metri.

— Nu se poate, onorat tribunal — spune 
și A. G. pa un ton aproape jignit,' (Cum 
„sfi se poată" clnd undeva ta dosar A. G. 
cere condamnarea lui M. C. sl pentru „în
călcarea spațiului tău aerian". Altfel spus: 
M. C. vrlnd ta ajtupe, o gaură la spatele 
magaziei sale, a bătut pe peretele occstela 
— deasupra solului — o sclndufh. Cum 
spatele magaziei este pe hotar, văzulă de 
sus, sclndura Intra ta „spațiul aerian" al 
reclamantei!!!)

Amlndbl vecinii cer — ta continuare! — 
ca dreptatea eâ fie de partea lor! Numai 
că, din măsurătoare ta măsurătoare s-a 
constatat altceva: El. cel care duc ncest 
proces —‘ jalnică Mțăl.'e pentru ua teren 
depășit la propriu de însăși suprafața hîr- 
tiilor din dosar — au Ineilrat terenul STA
TUI,UI <ju cile nu 3, ci 153 mm ! (Scuzați 
unitatea de măsură

In direcția Plteftl — Piatra Olt 
— Sibiu. Trenul are vagoane 
directe pentru Curtea dc Ar- 
oej". Ața ti asigurau ieri pe 
cilâtori funcționarele de la bi
roul da informații dc pe pe
ron, după cum tot așa aceau 
să afle mai isrriu și prin inter
mediul stației de amplificare. 
La sosirea trenului Insă, ia va
goanele de Curtea de Argeș de 
unde... nu-« ! „Nici pomeneală 
de așa cava In garnitura noas
tră — ne-a spus conductorul de 
tren. Noi n-avem vagoane di
recte pe această rutăa. Tot cu 
acest prilej aveam rd aflăm cd 
la casele de bilete t-au vlmlut 
bilete de clasa I, dar cdldtori- 
lor respectivi li s-au rezervat 
numai vagoane de clasa a... 
li-a ! De unda sa vede ci „In- 
formațiile- (și carele de bilete) 
au pierdut trenul... informării 
publicului călâtor. Cine le a- 
jută să-l prindă ?

numeroase reclama
ți!, soIldUnd reluarea 
lor, Iar ia 27 octom
brie 1971 ml s-a răs
puns in scris că s-a 
stabilit ca acestea șă 
fie terminata pinii Ia 
30 noiembrie 1071. Sa 
Împlinește, nu peste 
multa vreme, un an, 
timp ta care ml s-au 
făcut noi promisiuni, 
dar totul ta zadar," 
Lucrările se găsesc 
ți acum ta același 
stadiu, dc Început, 
locuința contlnulnd să 
se degradeze.

în fața acestei si
tuații, Îmi pun între
barea firească: H 
este permis oare pal

iului nr. 14 de îmi strada ’ i 
Roselli din Tlrgovlștc. pe 
unor investigații proprii Iu 
stabilit că purta nr. 21-D,,^ 
Pornind de nld, om aJunrS 
Iu-concluzia rt ar fl proprlM 
ten O.C.L. Alimentara din loca
litate. Dar cum conducerea a- 
cestul imitați M arată ta conti
nuare tot atlt de... staționară ta 
Indiferența sa față de felul în 
care stat folosite bunuriio.ee le 
are ta dotare, Invitam organela 
de resort gă Intre ta viteză. 
Pentru că nu e vorba de o pană 
proprlu-zlsă, ci de una de... res
ponsabilitate.

tindu-nn însemnul mov al robe!, continuă : 
stat asesor. Două zile pe săplămlnă Iau parte 
la judecarea proceselor — litigii de muncă. 
In rest, lucrez in producție.

— In care fabrică 7
— La întreprinderea de morăril și panifi

cație „23 August0. Sini manipulanl.
...Șl Fiorea Cbelu Ișl scoate roba. Simplu, 

firesc. Mline, poimline, va trece din nou pe 
Ia judecătorie să vadă dosarele, să se con
sulte cu ceilalți membri al completului— 
Apoi muncitorul va Îmbrăca din nou roba, 
lși va spune din nou cuvlntul In împărțirea 
dreptății».

E^asperantâ 
nepăsare!

M-am.mulat, cu un 
an și «:va ta urmă, 
prlntr-uri schimb de 
locuință, ta aparta
mentul M, blocul D 2, 
sta. Saturn nr. 10, Ga
lați. La mutare am 
zugrăvit șl vopsit a- 
partamentul, fâcîn- 
du-1 lună, nu altceva. 
Dar abia am terminat 
de zugrăvit șl m-am 
pomenit cu casa Inun
dată. prin plafon. Ce 
să fie 7 Vreo țeavă 
sparta ta apartamen
tul de

Un proces 
fantomă, cu 
vinovati reali

După multe, dacă 
nu chiar foarte multe 
Insialentc. centrul nr. 
7 nl LC.R.A.L. „He- 
râslrflu" a început, In 
lupa mai" a ’’ anului

banal. Reprezentantul întreprinderii este 
și el prezent. Șl la prima, șl la cea de-a 
doua Instanță. Surprinzător InsA : preten
țiile fabricii stat de flecare dală altele : 
ja judecătorie cere respingerea conlesta- 
țlllor ; la tribunal cerc admiterea contes
tațiilor. Șl culmea : de flecare dată se in
vocă martori, acte, expertize 1

Tribunalul Capitalei, secția a V-n civilă.
— Vă rugăm să vă precizați o dată pozi

ția — sollcjltă președintele completului. 
Aveți snu nu aveți pagubă 7

— Nu avem pagubă, tovarășe președinte 
— a fost o eroare.

$1 întreprinderea cere închiderea dosa-ț 
ruluL Ața, fără nici o alta pretenție...

Era vorba de niște produse care cxlatau 
ta fabrică, dar din lipsa de evidență... nu 
existau. Era vorba de pagubă șl nu era.

Nu descriem amănunțit această Istorie 
tatruelt este lungă șl Încurcată.

Un proces fantomă, vlnovațl reali : lipsa 
de organizare, de evidență, controlul su
perficial etc. Nu s-âr putea oare, ort de 
cile ori apar, aceștia a) fie Judecați ,Ja- 
fața locului", de către Înseși cadrele de 
conducere ale unitățiL, de colectivele do 
oameni al muncii 7 !

pofida unor confuzii 
glndirll social-politico a vremii. În
cepeau să-și găsească cristalizare 
puncte de vedere mal avansate, 
cu caracter do clasă : astfel, deși 
N. Râduiescri arăta că e necesar 

fim cu toții, ‘lucrători, ’patroni 
șati proprietari, puși alături io marea 
lucrare ce voim a face in interes ge
neral", preciza că „nu pot face parte 
sub nici un cuvin! șl sub n’-ci un pre
text patronii sau proprietarii ca 
membri al comHetuJui care conduc 
afisceiva șl destinul hsoclațiunll".

însemnătatea istorică a creării A- 
soclațlel generale a lucrătorilor din 
România ta 1872—1673 consta in mar
carea unei faze superioare de mate
rializare a Ideii de organizare pe 
principii dc clasă a, proletariatului 
din țara noastră și de afirmare, in 
forme incipiente, a clasei muncitoare 
ca exponentul cel mal Înaintat al in- 
teresclor fundamentale ale fnlregului 
.popor român. Paralel cu mișcarea 
muncitorească șl ta condițiile priel
nice asigurate ’ 
progresiste din 
tlcă '

La Brașov, nou complex comercial

plouă în aperi a- sini, deopotri' 
’____. ‘ , n„ noastre, ale ti

Alexandru NEAGU 
în anul 1070, nl s-a Calea Grivijei 47, 

repartizat un aparla- sectorul 8 București 
meat ta blocul G. ml- 
S’i""“^io<"nnSK 0 poveste cu... 
SSS'Xjă mucegai 
înțeles. Bucurie care 
n-a ținut Insă dedt 
plnă la căderea pri
mei.. ploi, dnd am 
constatat că apa a pă
truns In voie1 ta ca
mere pe la toate în
cheieturile pereților.
Păcat de frumusețe 
de apartament, nou- 
nouț, că. tiuita ploaie, 
a devenit de ncrecu- 
noscut !

El; o sâ redăm fap
tul șl are să vină d- 
neva să repare, ml-am 
dat singur curaj. Aș ! 
Au trecut de atund 
mal btae de doi ani — 
timp ta care nm sesi
zat toate forurile lo
cale — dar n-a venit 
nimeni a& salveze de 
la degradare

Ce sâ răspund acum 
copilului meu cel 
mfc, atunci dnd mă 
Întreabă adesea : „La 
noi de ce plouă ta 
casă, tăticule 7“

La cooperativa de consum din. I 
I comuna Glăclle (Vllcca) a soitt I

o importantă cantitate dc pește, | 
mai mult tau moi pu|ln proas-

Ipdt. Din această cautiă ie vindea | 
mat mult dedt încet. Ca- | 
„rd accelereze’' vinzarea, con-’

I ducerea cooperativei a pus tn' I 
aplicare o soluție tul generis, I 
obliglndu-i pe cel ce doreau să ' 1 
cumpere mălai să suporte șl ,gf ,

Igarniiurd" corespunzătoare da I 
pește .' Cooperativa de consum | 
din Orlejti nu avea pește. Avea,

I In schimb, din belșug... geamuri | 
sperie. In consecință, președin
tele cooperativei, Popovlcl Prea- 1 
teasc, a dispus ca mălaiul să nu i

I/ie scos fii vlnrarc dedt asortat
cu doburi. Iar dispoziția ta a | 
fost executată întocmai. Ba, pe

I deasupra, pentru fiecare sac de I 
mdlâi s-a mai încasat și un su-

prapreț de 43,00 lei. Și dacd mai ' 
addugdm cd toate acestea s-au I

I petrecut Intr-un magazin a- | 
flat peste drum de postul focal ș p 
de miliție, cine ar putea să spțițț-y

Ind cd cioburile dc geam nu 
erau... opace ? t

nunțat

“ce^se - 'IrD'puhe'au, 
vejlt pe . rlnd, «S 
țmnvtaga -dti* adevăr, 
ing. Gldei, șeful de 
sedor Florcscu și, a- 
cum o lună, noul șef 
de sector, Bunea. Au 
venit șl au, plecat, toți 
la fel cum. veniseră, 
pentru că nu s-a luat 
nld o măsură. Am 
sesizat și consiliul 
popular munldpâl, și 
consiliul popular Jude
țean, și ziarul local 
„V:a!a nouă" (care a 
publicat două note cri
tice • despre starea a- 
partomentulul), dar cel 
de ’la I.G.L. nu s-au 
sinchisit ! în aparta
ment, tavanul arata 
jalnic, jwchetal, do 
asemenea, tado tencu
ială do pe pereți, dar 
nimănui nu-i pasă că 
se strică 
slatuiui.
neptanre

I tn calitatea sa de factor poș- 
Ital la Oficiul P.T.T.B. Botoșani, 

flic Splnescu (sir. Săvanilor nr. 
14) trebuia să achite destinata
rilor mandatele ce-i erau tncra-

I dințate. Dumnealui a ținui fnzd 
neapărat td simplifice treburile, 
în elicea zile, printr-b simplă

I trăsătură din condei, ruinele 
înscrise pe M de asemenea 
mandate au intrat In propriul

Iidu.buzunar. ,^im greșit adresa" 
— a (ncercat el să lusftnd apoi 
In fața organelor dc anchetă. 
Acum se pa connlnge cd ,aie-

I menea ,,grașcli“ se convețtesc 
In mandat pe termen lung ți 
cu adresă precisă.

I Staționare 
I interzisă! A

Ibo mal bine de două lur b ■ 
zile s-a pierdut un autocar. sj

I Pentru cel Interesați, preț | , 
că el se află In dreptul Ir: J i / 
lullll nr. 14 de nn Ktrnrlnf '

în ultimii patru ani 
s-ău construit șl dat 
In folosință In car
tierul nostru („F1Ă- 
mlnda", din Clmpu- 
lung-Muscel) peste 20 
de blocurlf noi. Dintre 
toate acestea, blocu
rile A și B, ocupate 
de locatari încă din 
decembrie 1059 și fe
bruarie 1070, continuă 
sâ rfimlnă nefinisate 
la exterior. Neajunsul 
nu este numai de or
din estetic, cum s-ar 
putea crede.* Pereții 
exteriori, fiind neten- 
cuijl, prezintă multa 
porozltâți "prin care 
pătrunde foarte les- 
•ne ploaia In' Interior, 
degradlnd aparta
mentele. Pe pereți a- 
par picături dc aDâ, 
mucegai. Este de înțe
les că, din aceste cau
ze, condițiile de locuit 
ta apartamente nu stat 
deloc de rlvnlt. ■.

Plnă dnd să mai 
suportam frigul, ume
zeala .ți mucegaiul, 
cu toată sulte do neca
zuri pe care le aduc a- 
cestea 7 Adresăm a- 
ceastă Întrebare Trus
tului de construcții —: 
Argeș, în subwdinca 
căruia se află șantie-' 
nil, de construcții nr. 
4 Clmpuiung, vino
vat de tarâgănnrea 
lucrărilor 1a aresta 
două blocuri.. '

I. DASCAtU" ‘ 
sir, ’«■ Picto^GrÎQp-: 
rescu, blocul' A, * 
el. 2, ap. 18, 
Clmpulung-Muice!

esto.de
bunuriio.ee


PAGINA 3

aniversari a

<

lor au care ai&pun, u iimpu- ’ ( 
'oriei de muncă -.1 ridicării ’, 
lvllățll muncii, colectivele !,

p-oducUe-marfă <* 
pesto 390 ml- J 
.a \

baza materială

(Urmare din pag. I)

tricotajele, țesăturile

»
J-

rura du colină, fenolul, acetona 
altele.

Cum pregătiți
. , . - .... ■ II

(Urmare din pag. I)

, _____ montare ale angajamentului asumat Ș
produc- pe anul In curs nu fost depășita cu C 

- -10 milioane lei. „ . . C

tone

HEI A — duminică 1 octombrie 1972
I ■ ’ l ” ' ’ '

în condițiile speri fire da lucni rdh 
acestei toamna re impune ca la s'.rin- 

".sui și Ic iu'-',11 recoltei să re folo- 
ăcască toate forței o, mecanico șl ma
nuale. In judoțul Dolj, Unde timpul 
s-a înseninat, B-au creat condiții 
bune pentru, desfășurarea din plin 
a hierăritor agricole.

Ga lucrări urgente trebuie să fld 
executate în această perioadă și co 
măsuri au fost luata pentru .efec
tuarea lor in bune condiții 7 Pa a- 
ceastă iernă nm avut o discuție cu 
ing, ConstănHii Cliăvah, director 
general al Direcției agricole jude
țene.,., ,
— îh județul Dolj — n® spune in

terlocutorul — lucrările cete mai ur- 
gante sini slriiigereâ strugurMcsr șl a 
Mgumeior, Inchetereâ recoltării fto- 
tll-soărelul și InSlIoXărea .furajelor. . 
Comitelui, Județean de paftid a In
dicat comitetelor da partid, consili
ilor populafe, tuturor unităților agri
cole să concentreze forțele satului ta 
recoltatul strugurilor și legumelor, 
trnmportul din clmp ol produseto? 
recoltate la bazele do recepția, asi
gurarea Întregii ennUtățl de nămln- 
ță de griu, iMlfozarca furajelor. Că 
atare, unitățile agricole au dat prio
ritate acestor lucrări. Volumul 
mare de lucrări agricole tn dmp, ca 
și canlitoteo mare de produse caro 
trebuie transportate șl depozitate, au 
impus mobilizarea tuturor forțelor 
manuale ?â mecanice do care dis
pun unitățile agricoîe. S-au dat Indi
cații ca toata mi jioacrie de tranuport 
să £lc ullltaate jutUctos și la lntrea,- 
ga capacitate. Pentru sprijinirea 
uniaților agricole care nu au mij
loace suficiente de transport, la Ini- 
țlatlvn comitetului județean de par
tid, de ta Întreprinderile industriale 
și de la instituțiile din municipiul 
Cratova au fost trimise 69 autoca
mioane. Totodată, In untl’ițita agrico
le lucrează zilnic ta recoltat circa 
15®9 d© snlariațl. De asemenea, 
participă mii de elevi de ta sate, 
precum șl elevi de ta grupul șco
lar agricol Craiova, grupul școlar 
energetic ti Școala profeatonală 
auto.

în județul nostru nu rămas de 
recoltat circa 1 4W ha cu floarea-; 
soarelui. Stat unități ra Breasla, 
Ccraula. Carpenii, Ceioru, Drăgo- 
tefll, PierJța. Vlrtop, care mal au 
de recoltat Intre 40—223 ha. Aceas
tă acțiune se va Încheia in cîlcva 
zBe pentru a. evita pericolul depre-

eteri! producției. Cele 
greutăți te avem Insă la

mal mari 
inrilozarea

3

in cinste®

W-amlnța-. Da data de 27 Bepttahbrto 
mal trebuiau schimbate circă 
3 000 tone .de sămlnță. Ce vor ln- 
efiirilnlâ oare cooperativele din Da 
noți 'Pis&ul, Vechi,'î Măi - '
ClupțrctpiU Noh Ccrnăteșll, Izvoa
rele șl altele care, măi âu ds ridi
cat Intre 50—2J.0 tone fc eămlnță ? 
In aceste zile, cînd s-a lucrat mnl 
puțin la clmp, mijloacele "de trtme- 
port patine fi

X' - X *XX;

toltat 230 hectare cu porumb, 
ellbarat și pregătit terenul pe 
hectare- pentru. înaămlnțarea. gfelu- 

:te din Da- lui, de schimbat 10 tune de afimln- 
— Dăitoatl, to de griu șl de însllozal o mare 
aii!, izvoa- cantitate de furaje,

o In cer.trul comunei Cîhidlei, în 
ziua de 28 septembrie, la ora 13, 
■pesl# 125 c&ocerElo-i așlSptnu n- 
diserea ardeilor șl gogoțarllcr la 
cliloȚS. Aceste produse nu trebuiau 
aduse de cine știe unde, cl de 
la grădina de legume «i eoojserntl- 
vel. Am vizitat grădina. Aiel se 

pășeați rmil,- ardei «1 gogoțarl din 
belșug. Dar nici rtwpcraloril n-au 
Venit să le culeagă, nici iegumele 
.e-mt, plecat ringure «pri» chioșc. 
Oare consiliul de conducere a! co- 
'operâțlvel șl consiliu! papular co
munal nu pot asigure slrlngcrea 
legumelor șl desfacerea acestora 
Tur® să se mei piardă timpul ?

o La ferma,Greaca a l.A.S. Cra
iova; ptoiic au prins pa ■ clmp 
peste 150 de tone de pârumb re
coltat Cu toate greutățile provo
cate de ploile căzute, conducerea 
fermei trebuia sâ ia toate măsurile 
pentru transportul porumbului ta 
locurile de depozitare. Pentru a- 
ceasta existau , șl mijloacele de 
transport necesare. Totuși, nici cînd 
timpul s-a îndreptat nu s-a îrecut 
cu toate forțele la transnorl-jl IUL 
Nu se putea intra pe teren ? Ba 
da 1 Dovadă, mașina șefului de 
fermă, Sebastian Popescu, a putut 
ajunge lingă una din grămezi.
Duș! porumbul do ta baza grăme
zilor a Început să încolțească, șeful 
fermei consideră că poate sta 
clmp plnă la Iarnă.

Ion TEODOR 
Aurel PAPADIUC 
Foto : S. Cristian

toate forțele au fost concentrate ■ 
la culesul strugurilor*’ — ne spu-

............ __ ........ .1. tova
rășul Alexandru Toană. Șfi Intr-B- 
devăr, în vie lucrau peste 210 do 
cooțStfălori. îp tniJloctR lor d Irttlî- 
rdm pe șefa fermei, Mariana Cl|<6- 
re. „Datorită ajutorului dat do co» 
Operatorii dc la brigăzile de clmp, 
terminăm recoltatul șiragurilor de 

toate cele 90 ha cu vie pe rod.
7 aceea, cei căre lucrează Ia 

ț . ; C I .. j I t ’

greutăți te avem Insă la inritozăreâ la culesul strugurilor1’ *- n 
forajelor. Din plănui de 230 OM ionfi sta președintele cooperativul, 
porumb siloz s-au realizat numai fftșul Alexandru Toană. Șl;®imb siloz a-«u realizat numai 

>3. Do aceea am luat măsuri câ 
paralei eu. tolbaIrca, mijibacelor mc* 
canlco exbrtBnte să se reCâltăzG bia

nual porumbul de siloz ri 84 fce toace 
direct ta lâcuriîe de Ihsiiazâre.

tu rtndtlrJIe care urinează redăm 
ctlr.va secvențe de muncă ce Stea* pe to 
<4 hărnicia șl grija' lucrâtsrllor de După folosite din' .plih

; : ‘ X ‘ •

Brigada de reporteri a „Scînteii" transmite din județul Dolj:
............-...... - .— ...... '. ...... ..
d' . -'" ,r'r"' .................  »r> .

•. Cli hărnicie, cu pricepere, zeci de mii de oameni 
lucrează fără răgaz la recoltat și insămințări

pe ogoarele Doljului pentru slrlnge- ferma viticolă vor participa ta 
rea aciuatei recolta șl pregătirea ce- - — .... ■* . ■
Iei viitoare.

e Joi, 28 septembrie, In grădina 
de legume a cooperativei agricole 
din Rost, toți cei 34 dc tractoriști 
ai secției de mecanizare lucrau 
la strlngerea Ultimelor cantități do 
tomate. într-o stagurâ ri, el au 
recoltat 4 000 kg de roșii. Alei, ca 
șl in alte locuri, elhd nu pot fl 
executate lucrări mecanice, trac
toriștii participă ,Ia strlnsul recol
tei.

o la cooperativa agricolă din 
Giubega, brigada de construcții, 
formată din 69 da oameni, ă tarat 
treburile mal puțin urgenta și a 
trecut la bătutul porumbului pen
tru a putea fl transportat in bază, 
renîlzlnd lntr-o singură ri 15 tone 
boabe.

o în majoritatea unităților agrl- 
eo-ta se acordă prioritate unor ac
țiuni cum stat istrtagerea struguri
lor și ’ eliberarea ’ terenurilor care 
vor fl Insămlnțate cu griu. .Iată 
efteva aspecte de la cooperativa a- 
grlcolă din Poiana Mare. „Astăzi

recoltatul porumbului''; în aceeași 
. ii, de ta Imfâha Marc s-nu trans
portat 30 de tone roșii ta fabrica 
de conserve C_'l ' 
rul îngrijitorilor

Caiafei ți, cu afuto- 
. u; aji.v.'lor din zootennlej 
B-BU tesllosat circa 100 tone furaje.

o Timpui frumofl din rina de 23 
septembrie a determinai să se reia 
cu toate forțele recoltatul porum
bului La cooperativa agricolă Sa
dova. peste 160 de cooperatori, cu 
20 de atelaje, au recoltat șl trans-
dova. peste 160 de co-operaiorl. cu 
20 de atelaje, au recoltat și trans
portat porumbul de pe 30 de ha, 
Aceeași participare susținută la 
muncă am InUInlț si la cooperativa 
agricolă Tlmbureștl. Aici, cei peste 
1K) de cooperatori do ta brigăzile 
vegetale au plecat la iucru încă 
de la ora 3 dimineața. La ora 7, 
primele atelaje se Întorceau Încăr
cate cu‘ produse de lai clmp.

Și tot pe scurt, clteva observații 
critice la ndresa celor care nu pre
țuiesc timpul nici acum cind s-a 
Înseninat, Iar lucrările agricole nu 
suferă nici o amiuare.

» Deși timpul Insămlnțăril griului 
a sosit, slnt încă multe cooperative 
agricole care

pentru efectuarea schimbului ds 
șâmlnță.

XX“ •-1, .X'-ix'1"*’'.‘•X ‘
® In multe unități agricole, da

torită slabei organizări a munril 
bc pierde mult timp dimineața 
pine la începerea lucrului, ta Ort 
B, ta fața sediului cooperativei a- 
gricole Teasc, peste 90 de coope
ratori, printre care brigadierii țl 
șefii de echipe, așteptau sem
nalul președintelui Petre Constan
tin și al inginerului șef Ghcorghe 
Ureche peniru a pleca in treabă. A- 
ceșiln Inifi .mal priveau in cerul 
fiealn pentru a sc convinge că In
tr-adevăr vremea e fnimonșă. 
Cam scumpă ajlepia-ea,' dacă’ ne 
glndlm că unitatea mnl arc de re-I

I

nu au asigurată bA-

La cooperafrva agricolă Radovanu, semințele de lloarea-scarelui sini 
Idpâțate pentru a evita orice depreciere. înainte do a fi transportate

la baza de rscepîio

La cooperativa agricolă Sadova, judojul Dolj, cooperatorii lucrează la recoltatul porumbului

DacâiJegumăfe s-ar Recolta singure-, La Ghidici; zeci de oameni pierd 
timpul ojleptînd șfl cumpere legumele1, pa caro ei,'și nu aljii, trebuie 

sâ le reccltezo

fundația. Aprovizionarea 
s-a îmbunătățit; totuși mâ 
«îndese că nu se ține În
deajuns seama câ poslbl

terea do cumpărare a ml- 
ntxrilor și. fondul de marfă 
distribuit In magazine e- 

Numai Iadeajuns scama, că poslbl- pare, cu evidență. Numai Ia —Care slnt sorllme 
lltfițsle dc- cumpărare' ale (fcieanl, Una din localltă- solicitate.'do .-'populațielină, mătase și bumbac, 

țmfeețllle (valoarea totală 
■ sporului acestor mărfuri,. 
*'4 da săptomlnite ante- 

, iii re : 2 250OOT de lei) sau 
o serie de produse all- 
‘ are, ca făină ele griu 

/porumb, pește șl cbn-
,e din poște, ca șl prin 

Aul că ta carne și prepa- 
,(.o din carne ritmul de 

fijroviztonare s-a menținut 
«instant., Și lotuși nu sc 
poale spune că ar fi dis
părut anumite dezordini ți 
neglijențe, stări de pasi
vitate.

...UricanL însoțiți de to
varășul loan Mogoș, vice
președinta al conoMiulul 
popular orășenesc, i n trim
In unitățile unde se desfac 
produse Industriale. La 
„Articole de uz casnic", vi
trinele șl rafturile etalează 
o gomă variată de pro
duse. Responsabilul mo- UKUV1JH,llMU 
gnrinulul ue Informează htsă și în
că,'unitatea sa dispune de ■ 
tonte <eortimenlelo solici
tate do ’ cumpărători, de ta rjJ(. 
ace de cu»ie plnă la aspi- udvtXZX 
ratoare și frigidere de dl- 
ferite tipuri și c-.3u.Iii gene- unuj reprczeuu.ii)u z~,
ral, nu sini cazuri in care ot®podarilor locali, „nu iui- 5:1 cantități suficiente fl în-
sâ .ni! &0 JKfâ&fi râ^MJUfbde ' ‘ »—Jea "'rruMImran.t-nlM
prompt diverselor solici
tări ale cumpărătorilor. 
Spusele sale slnt con
firmate de cetățenii oftați 
In magazin gospodina „„
Rozalia Pop, lăcătușul ton Ia petroșani vitrinele na- • ------- -
Neynoader, minerul Git. «jtnlenzA, - in - plină orășenesc de partid,
Scorpie șl maistrul Con- un bogat wrti- — —
stantln Răgim. meni da— sandale ? De ce

O situație asemănătoare ja Pctrila — ca do altfel
o consemnăm și in maga- șt tu l.onea șl Uricanl —
zirnd dc pesta drum, unlformsle școlare au ta
ta „Confccyi-tacălțămin* 
te", unde — fapt demn do 
remarcat —-eu și apărui

trona-

%

noastre, a,te minerilor, au 
crescut. De exemplu, nu 
înțeleg dc ce nu stat a- 
duse ta Urlcani si cos- 
tume bărbătești din sto
fe fine. Tot - așa cum este 
de neînțeles de ce nimeni 
nu se glndește că șl minerii 
de aid vor sâ aibă in casă 
covoare. în Urlcani nu 
există nici un magazin in 
care să se vlndft asemenea 
produce*. Acoaslă afirma
ție este întărită ți de vice
președintele cohrHiulul 
popular, care adaugă : 
„Nc-tir trebui țl un maga
zin do mobilă. Nu-l vorttn 
dc un depozit de mari di
mensiuni, ci de o unitate 
de prezentare și vlnzare 
care n-ar implica eforturi 
prea mari. Cetățenii noștri 
și-o dozMc de mult*’.

Observația este perfect 
îndreptățită. La fel de În

trebarea : Cine altcineva 
decii consiliul popular o- 

’ icnesc ar fi trebuii să re- 
te acesta probleme, care, 

unul dintre

(lie medii ale Văii Jiului, 
cițtlgul anual al minerilor 
se ridică la aproape 50 de 
milioane de Iei, putere de 
cumpărare căreia, nu I se 
poale răspunde intimplă- 
tor, prin practici comercia
le empirice, ci prin cunoaș
tere aprofundată a cerin
țelor populației și prin 
modalități prompte de sa
tisfacere a acestora.

Lupcni. Magazinul „A-

Fontâ, oțel, laminate 
și cocs peste prevederi

Centrala industrială Hunedoara a 
Îndeplinit mal devreme planul pro
ducției globale șl marfă pe B luni 
Potrivit calculelor estimative, acti
vitatea in decursul ce
lor trei trimestre de unitățile cen
tralei se va Încheia cu un bilanț 
Erocltios. consemnind o producțle- 
marfiă suplimentară In valoare de 
peste B l (MM) K» Iei. în nceaslă pe
rioadă s-au realizat peste 32SOTGS0 
le! economii la prețul do cost

In obținerea acestor remarcabile 
succese o contribuție importantă au 
adus Biderurglștli combinatului din 
Hunedoara, care au realizat o pro
ductivitate superioară prevederilor 
eu peste 4 C®9 lei pe fiecare sala
riat, colectivul uzinei „Victoria" din 
Cfitan, care a realizat peaie preve
deri o producție-marfă in valoare 
de peste 12 700 (WO Iei, șl altele.

In plus: produse chimice 
de buna calftaio

întreprinderile chimice din jude
țul Prahova au pus In dispoziția e- 
cdnomlel noastre naționale, de la 
începutul anului șl pînă acum, 
nroduse evaluate Ia circa M OK) 030 
lei — sumă care întrece sub
stantial prevederile tnscriM In 
angajamentul asumat în cinstea 
apropiatei aniversări a Republi
cii. A crescut Îndeosebi pro
ducția substanțelor șl sortimentelor 
asimilate în cursul acestui an. Ast
fel. producția de anvelope cu car
casă rădlalfi a sporit cu circa 23 la 
sulă, isonderea acestui sortiment di
versificat in tliwllniensiunl pentru 
țoale tipurile do autottțrtame,' fn to
talul producției de nnvejope njun- 
jjînd la 83 la sulă. Creșteri impor
tante n înregistrat, de asemenea, 
producția unor substanțe petrochi
mice. cum sini polietilena de mare 
rezistență, anhidrida malefcl, clo- . ........ 8j

Cu 8 ziie înainte
de termen

întreprinderile Industriale ale Jil
țului Ialomița ou îndeplinit pln- 

j! de stat la producția globală, pe 
cele trei trimestre rare au trecut 
din acest; an; cu 0 zilo njai devre
me,obținfnd suplimentar O produc
ție globala de SO milioane leL Spo-

acordă atenția cuvenită Întreprinde
rilor respective.

— S-a luat măsura — ne i relata 
Ing. Ștefan NuțlcS, director general 
în .ministerul amintit — ca, pentru 
utilajele tehnologice care condițfo- 
hcazâ punerea In funcțiune a noilor 
obiective do investiții in anul 1973, 
șpecineațille pentru materialele fe
roase șl neferoase vă fie depuse Ia 
coordonator 'pentru semestrul I piuă 
Ia 30 septembrie. Coordonatorul urz 
mează »;.t precizeze pînă la 15 oc
tombrie resursa din care se asigură 
aceste ■materiale șl să ta măsuri de

rul producției globale M concret!- 5 
zează in următoarele produse ob- S 
ținute suplimentar : 420 de tone C
nlrtle, 3150 metri cubl prefabrica- / 
te din beton, confecții-tex lila in ? 
valoare do 19 5(M OOT lei, 41 5S0 tone 5 
de nutrețuri combinate', J

Suplimontar: 
mari cantități de produse 

necesare economiei
întreprindertle Industriale ale ju- 1 

dcțulul Caraș-Severln. care teali- i 
zează In acest an o producție glo- i 
bală cu aproape 10 Ia sută mal , 
mare docil anul trecut, anunță In- , 
deplinlrea Înainte de termen a 
planului pe 9 lunL Potrivit ralcu- 1 
iclor preliminare, ele au dat. peste 1 
prevederile acestei perioade, o pro- 1 
ducție evaluată la aproape 109 ml- i 
licane lei, coacretizată în 4 BOT tone i 
cărbune brut, aproape 2 OOT tone 
cocs metalurgic, peste 23 5®) t— 
produse siderurgice, utilaje tehnolo
gice peniru industria chimică șl 
metalurgică, nud mult de 2 OTO mc ' 
de cherestea de rflșlnoase ți fag și 
alte produse. în același timp, in-.! 
dustrla județului Caras-Severln a 
furnizat exportului produse siderur
gice, mașini șl utilaje, produse fl- , 
nite din lemn șl alte mărfuri a cft-.; 
ror valoare este superioară cu 0 la 
sulă sarcinilor de plan. '

Âfigajarrierițul 
a fost depășit <

înainte de termen au realizat 
sarcinile de producție aferente culor 
trei trimestre șl oamenii muncii ro- , 
mâni, maghiari și de alte naționali- ( 
lăți din unitățllo industriale ale ju
dețului BLhor. Datorită valorificării 
rezervelor do care dispun, a timpu- ’ 
iui ®i tc;’- ---Z* 7.^,productivității muncii, colectivele < 
bihorene nu încheiat perioada celor ( 
nouă luni cu o producție-marfă (' 
suplimentară de pesta 300 mi- .• 
lloane leL Această cifră, care > 
sintetizează valoarea a 9 TOO tone ’ > 
produse petrolifere, 1 (©0 tone a!u- 1, 
mină calcinata, 7 409 tone bauxită, l, 
42 tone nnUdfiunători, mobilă in va- i 
loare de peste 4,1 milioane Iei. ( 
12S M'9 mp țesături, confecții-texUIe <1 
în valoare de peste 53 milioane Iei. J 
1780 tone ulei comestibil și alte 
produse, arată că prevederile supii- V

contractare șl Impulsionare a Im
porturilor. Pentru semestrul II, da
lele sini 15 octombrie șl, respectiv, 
*1 noiembrie, astfel Incîl construc
torii de nlltaje vor avea în cel mal 
șcurl timp certitudinea asigurării 
.bazei materiale a producției. în 
scopul diminufiril stocurilor supra- 
normative și preintimpinĂril formării 
altora, întreprinderile și contralqle 
prellm’.nfl de pe acum stocurile pro
babile do 1a afîrșilid anului curent, 
Ie Iau Iii calculul necosarulul pentru 
anul viitor sau le pun ta dispoziția 
coordonatorilor, ‘ pentru redistribuire. 
Concomitent se.desfășoară o acțiune 
de dimensionare a stocurilor normale, 
in funcție de perioada medie dlnlro 
livrlrl.

Eficiența practică a acestor mă
suri depinde de eforturile tutu
ror factorilor, de ncțiunAa tor res
ponsabilă șl hotărită pentru re
zolvarea problemelor care mal 
apar, pentru încheierea balanțelor 
materialo și a contractelor economica 
in conformitate cu interesele majore 
alo economiei. într-un asemenea mod 
trebuie să se procedeze și’ în cazul 
altor materiale necesare construcției 
de mașini FUntdeă, după i..im ne 
spunea tag. Petre Pitrașcu, director 
tehnic In Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, deși garniturile 
presate din cauciuc sini absolut ne
cesare fn construcția mijloacelor de 
transport ante, a mașinilor agricole, 
a vagoanelor, a unor aparaturi și uti
laje electrotehnice șl electronice — 
lai’ producția acestora sporește con
siderabil în anul viitor — totuși, Ml- 
nisiaful Industriei Chimice a prins 
în balanță unitățile respective cu o 
eanliiate mult sub nevoile reale șl, 
în parte, prevăzută a se fabrica de 
Întreprinderi care nu nu o dotare 
tehnică menită Bă asigure execuția 
exigentă a acestor garnituri. Para
doxul este cu at.lt mal mare cu cit, 
in anul acesta garniturile de cauciuc 
pentru o serie de mașini șl utilaje 
noi introduse in producție — cum ar 
fl autoturismele „Dacia” 1300 și AHO, 
sau tsulocamtortul. ROMAN — au fost 
asimilate ta 'fabrirațta unor între
prinderi ale industrial chimice, dar 
t-? refuză livrarea tor în 1973.- Intr-o. 
Miuațlo asemănătoare so află curelele 
irapeioldaic, slUcatul de sodiu, iri- 
cloretlîena, poltellrenul, anvelopele, 
spumele poliurelanlee, cauciucul sin
tetic șl uleiurile minerale — toate 
produse care se fabrică in țară, Asu
pra rondlțiUor de livrare a acestora 
se poartă șt ta ora actuală diacuții 
interminabile. Este necesar ca 

,organele de resort să inter
vină cu hotflrlre ca în cel mal 
scurt timp contractele să - poată fi 
perfectata In conformitate cu ce
rințele reale aie beaeficlnrttor.

Cum so vede, in multe din unită
țile investigate se manifestă opti
mism in ce privește asigurarea con
dițiilor materiale ale producției anu
lui 1973. Nu se poate pierde îăsă din 
vedere,, că au jnal rămas doar trei 
luni pină ta începutul unul nou an do 
plan. Cn atare nu trebuie să se piar
dă nici o zi, nu trebuie să se admită 
sub nici un motiv discuțiile sterile, ci 
să se treacă efecilv ta acțiune, să se 
exercite un controla exigent asupra 
modului in eare cel răspunzători de 
asigurarea bazei materiale a produc
ției anului viitor îșl indepllneae obli
gațiile ce decurg din programul de 
masuri adoptat dc flecare Întreprin
dere, centrală sau minister.

;î4'-Lîi'5 L//-.î .XX?

populație! cri pline de cali- 
iate șl ta 'timp persistă. 
Floarea Șueta din liricanl, 
gosiradirtă și mamă ț\ trei 
eopll, ne spunea că, a doua 
zt de la fabricare, plinea 
noagM nu mal poate u con
sumată. Remarci asemănă
toare ou Ecut șl minerul 
Vaslle Circă de la Petrila, 

sătre maistrul Ion Cașuneonu, 
ses'etar al comitetului do 
partid de la mina Băr- 
băieni, și mulți alții. 
Căutlnd să aflăm cauzele

. -
piață prezintă o abundență 
de legume și fructe proas
pete, In vreme ce pe piața 
din Urlcanl nu se găsește 
nici măcar pătrunjeii. ȘI 
exemplele ar putea rontl- 

-nua, a’it din magazinele 
alimentare, rit ji din u- 
nitățlle de alimentație pu
blică. Do pildă, la bra
seria lin. Petroșani, în di- . 
mlneața zilei de 24 septem
brie a. c., doi cumpărători 
aa fost serviți cu o omletă

fost condepule înlr-o per
spectivă mal îndepărtată. 
Ptaira că acea co mi fă tir. re 
nu a adus imbunfltațlrLEe 
imediate, îmbunătățiri per
fect realizabile in condițiile 
unor măsuri radicale.

.'ț i *

...în scopul elaborării â.J 
cestor reportaje am fost în 
toate tocaUțățîle Vftît Jîu- 
lul. în subteran sau la co
mitetele do partid, In bi
rourile ad:mînislratlve sau 
la consiliile populare, în a-

__ne-su vorbit monllor muncii sau ta du- 
despre vechimea utilajelor burile muMătoreștJ, in piețe 

- morilor și fabricilor de pil- și magazine. Am discutat 
no din ..Valea/Jlidui, .des- ‘ >-j
pre calitatea necorespun- 
zătoare a făinii (procent 
scăzut de gluten) acnizițto- 
nalfl anterior șl dcapro alte 
cauzo care, dc altfel, erau 
cunoscute de mal multă 
vreme. Nu contestăm vala-

, bUltatea acestor cauze. 
(Valabilitate și ea par
țială — pentru că numai 
de chibzuință nu poate fi 
vorba in împrejurarea In 
rare, intr-o zonă unde B-au 
cnnsirult 19 5®B de aparta
mente, nu s-a gindli ni
meni să construiască fa
brici de pline in număr no- __ „
cesar). Vina principals o pj.-r.i.....
poarta inerția, prelungirea insă
expectativei, atitudinea pa- trecere 
sivă» Clno împiedică oare 

punere^ perfect JuBÎiftata, i’X
ne-a spui tov. Ion Ghîne^ f la
secretar ’al aomltatulul! mu- Jr * ’ schirn 13,0 SF?1; rin X/ X.™! de aprovizionare cu Mină,n S ftX.raX adtlzlțtonoze pline de ta
nare care va trebui să-și fabricile din alte localități; 
flăseașca rezolvarea tn fiX,<«

Bumpul cel mal scurt". După 
cum se vede. Intenții buna. 
Dar de eît îîmp esie nevoie 
pentru ta o măsură admi
nistrativă simplă să fie a- 
pllcatâ in practică ?

pus cu 01 BOT de ouă-, mrd Aceeași întrebare se pune 
puțin). ' șl cu privire Ia Imbimâta-

„.Âm mîncat la rantîna țlrea calității plinii. Cu pri- 
njinîerească din cartierul lejul vlzllel șale; secretarul 
„Vlseoza” din LupenL Con- general al partidului a In

ia iar.. 3 din Potrita și nr. 2 tra sumei tîe 8 lei nl s-a 
din Petroșani. In ultimul ’servit — Li fel ea abonn- 
limp s-au pus In galantare țllor, rare plătesc cu S0* de 
produse alimentare neco- bard ma5 puțin — o elorbă 
respuuzfiloara,, ,. Interafec 
vlnzăril de către organele 
de conkol; ta Lupcid, noua

mal bune, vlnzfirile zilnice 
au sporit cu circa 20 Ia 
sută.

— Care alnt sortimentele
, per;

care, totuși, nu le aveți In 
magazin 7

~ Ne lipsesc ouăle, con
servele ș de pește și fructe, 
pasta de tomate, făina de 
porumb și chiar unele mă
runțișuri pentru a căror 
lipsa am devenit prover
biali. ea boiaua de. ardei și 
sarea de lflmile. din 4 ouă... aduse In mod

— De unde aduceți măr- special — concesiv — de la 
fur’.ie la magazin ? laboratorul T.A.P.L. La loji

Slntem aprovizionați aceeași oră, vinzătoarele mit

fel o situație generală, pe

minerul Grigore

<

boite. Ni; s-a confirmat ast- pj n ....
■ tară ne-au semnalat-o. ta 
Petrila, ' ’ ’.J
Chiri țâ, la Uricanl', malsârul 
Teodor Bologa, la Lupe ni, 
lăcătușul Ion Predoțartu...
Cauzele ? Admlnmrsirea ' 
cantinelor minerilor eite 
tăcută, jrlnir-o rinda-tă 
„ccnirallzarc", de n"‘ 
Centrata cărbunelui din 
Petroșani, in loc :a aces
tea «1 pe gospodărite de 
flecare mină, ‘ de/bieneficla|;S .............. ______ „ _______
ril direcțl — minerii. Cu pri- acestei situații, factorii de dunărl alo comitetelor oa- 

jul parUcip&ril la recente răspundere 
lunari nle oamenilor

llmentara” or. 77. Un Inre- 
recunoașta Însuși curente, măr-
•e reprezentanții ,f!.lrL

pitei; elorlnri preă 'imuri- ? . f^^entală
De allfdl, taîreoareu do destul de uoj,.i.a. in rare

mal sus poate £i pusă și preparatele șf Bemlprepara-
fariorlilor de resort din lclc,.HS, “”*£ i86»' ‘LÎ ir, rl
celelalte locaSități dta Va- eanlltațl suficiente. „Dar,
lea Jiului. Bunăoară, de re ne sptme tovarășul Bte Pe-
' Petroșani vitrinele nu- te. secretar al romltatutal

ne însoțește, un meniu nu 
poale fi aicatuli numai din 
carne sau conserve de 
came. Este nevoie do le
gume, preparate de legu
me, ca șt semipreparato de 
tot felul. Alei,* in Lupeni, i ____ _ _______
a-a întreprins câte ceva ta se (in timp ce ta Lupeni, la 
direcția aceasta. Blnelnțe- ........
Ies, nu totul Mai sirs că 
aprovizionarea mi depinde / te) 
direct da noi. Continuăm, tar nr. 47 dta Vulcan, la 
Insă să tastatăm pe Ungă unitățile de legume ?: fruc-

trai In magazine abia In a- 
junul deschiderii școlilor ? 
De ce, la tupeul, pu
loverele de lină, bocancii, 
hainele pentru sezonul roca 
nu $o găsesc în ranîltățl 
tuficienio — în vreme ce

articole de toamnă și iar
nă. A sosit un nou . 
port de pardesiu gi pal
toane. în magazin ne a- 
dresăjn unuia dintre cum- . _________ ....,_______  ... __ _ .
părători — lăcătușul Con- in depozitele O.C.L.-produ- forurile dc resort, de la
stantin Savin. ;n?>u ne - ■ • .
putem plinge — nc spune 
el — dc eprovEzloataroa □- 
ceaiul magazin. Trăiesc în 
Urtaml de 18 ani și 11 știu 
tacă do dnd 1 se punea

sa industriale din Petroșani municipiu șl Județ...’’ Dls-
și Deva aceste articole ee cutăm cu responsabilul u-
află in stocuri corespunză
toare ?

O lipsă de corelare Intre 
cerință șl ofertă, Intra pu-

nllățîi, tovarWul NloolsO 
Floras. Ne i::re că In, 
ultimele două săptămlnL ' 
datorită unei aprovizionări

de la depozitele O.C.L. All- 
ioe;rj.ra din Petroșani, Nu 
inloldeaurta insă comen
zile. noastre citit onorate 
prompt. Să vă dau un 
exemplu foarte recent, Am 
comandat pastă de tomate. 
Deșt știu că în depozit ta 
PMnwn: există rântMțl 
suficiențe, ■ nu am primit 
nfcl o culte. ,

Fapte care arată că si
tuația de ta Lupenl nu este 
o excepție InLUnlsi șl ta 
alte" k,X-X-, •--- 
Jiului, Do pildă, Ea una din 
unitățile' din Uricani, situa
tă cil tar In buinta minei, 
lipsesc produsele zaharoa- 

un singur' magazin,' există 
33 de asemenea scarUman- ■ 

la magazinul allmcn-

®pțîo Inulnlm șl In 
logil.Mll .din Valea 

_ ^lldă, la una din 
ițite din Uricani, slt.ua- 
itar. in Incinta minei,

de la cofetăria ..Nufărul” 
refuzau să servească cllcn- 
lii cu ochiurile înăcrise In 
sortimental minimal, recu- 
noscînd în mod deschis că 
ouăle primite de ta de<w- 
zit stat vechi. Șl asta 
In timp ce depozitele 
din Petroșani ■ și Deva 
păstrează — nu șltm In ce 
srnp — importante eantltfiți 
de ouă. (un exemplu : In 
săpt&mlna 7—15 septem
brie. !n Valea Jiului au 
fost aduse la magazine și 
pe piețe 219 (Mă de ouă ; In 
căptămlna următoare, deși 
s-a constatat că nici canti
tatea amintită nu era su
ficientă, in vțnzăro s-'au 

puțin). '

de legume diluată șt o por
ție de sarmale In care car
nea apărea mai mult Bim-

muncdl d!:t mișele VăllJki- 
, Iul; np. a fost vorbitor care,
nductnd In discuție proble
ma cantinelor, sâ rtu fl pro
pus aataslă firească regle
mentare, de altfel discutată 
do mal multă vreme. „O pro- -„9n„i„ r)o -nuncsro nerfect kusUflcata. organele te resort

diezi ea această problemă 
să-și găsească nclnilrzbt so
luționarea. Iată insă că au 
trecui mai bine de două 
Aăptămînî și unele din ne
ajunsurile care se mani
festau in aprovizionarea

■ ’ ■ ' ■ i ■ ■ ' ■

chiar din județele Umil 
— urinind ca problemeh 
dotare tehnică (c__ ..
trebuit, dc altfel, să fie a- 
borttalc ți rezolvate de mul
tă vrane) .•-■’i-îJ «spete so
luționarea In Limp 1 Acum 
ci te re zile, ta Petroșani, a 
avut loc o consfătuire a lu
crătorilor din panificație 
din Valea Jiului. O acțiune 
bună, menită să optimizeze ;

- procesul tehnologic, să spo- " 
reuscă responsabilitatea lu- 
crltorHw clin acest sector, 

îmbunătățească calitatea/ 
promptitudinea în servire, 
diversificarea produselor de 
panificație, să aducă, in 
perspectivă, perfecționările 
necesare. Dar lucrurile au

cu mineri si activiști, cu 
epeclallști și gospodine, cu 
pensionari și tineri din șco
lile profesionale. La flecare 
dintre el am Intllnlt dorin
ța civică de a patrUd|pți 
direct, cu giSMlul șl fapta, 
la înfăptuirea tuturor indi
cațiilor date de secretarul 
general al partidului, sen
timentul de mlndrie rnhiie- 
rească față de investirea cu 
sarcini de răspundere, în
crederea că toate neajunsu
rile care încă se manifestă 
Intr-un domeniu sau altul 
vor fi Înlăturate in. scurt 
timp. încredere deplin 
■•j-r.islcatfl. Se impune 

,t,._Z/ii; o mii grabnică
. . .. . de ta stadiul c-3 Iabnrării a felurite pla-

din nuri, proiecte, progra
me, de la alcăitilrca a tot 
felul de colective, comitete, 

, eomlsll, ta acțiunea promp-
i tâ. energică, eficienți Con-
, d I țiiie materiale există 1

Ițrofe Cadrul orgonlzatarlc este
______ le do creat, fiind in permanență 

(care ar fl perfectibil.
■' - Vom urmări, în continua

re, modul în care aceste 
condiții iți găs®c justifica
rea. «■ ■ '

Ultimele 48 de ore au în
registrat unele nrnokorărl : 
in 27, șl 23 septembrie s-au 
adus In magazine 20 de tone 
ds carne, 85 de tone do făi
nă de griu, 57 de tone de 
făină de porumb, 204 800 de 
ouă, Iar plinea neagră și 
Intermediară și-au amelio
rat calitatea și aspectul. 
Este da sperat că ncesta va 

in fi un curs trainic al lilcru- 
rilor și nu o evoluție in
consecventă.
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c in ema
O Teatrul BaUrțc muzical ..C. Tă- 
na»e“ (soia Ravoy) : Bavlata are 
euvlntul — HJJ.
a Teatrul de revistă șl comedie 
rton Vastlescu" : fnir-un crai 
bun : — 10; 18; 19,M.

Ia președinție i 
“ "■>; .18;

Tors ! Tora I î FLA-

o

Și
w ?

a Un candidai la prejetn; 
PATRIA-1; 11,IB; H; 1S.M 
JJ.1S.
• Tara :
MURA-0; 12,55; 18; W.33; UXCEL- 
sion — s:. 13,15; 18; ie,M: GLO-

»;

tv

Alături de sport 51 de televiziune, 
filmul o spectacolul cel mal frec
ventat, forma cea mal răsplndltă de 
folosire a timpului liber. E un ade
văr devenit demult banal, la noi ca 
si In ntltca alte părți alo lumii. Sta
tistici oficioase stabilesc că locuito
rii României văd.' ..flecare, clic 10 
filme pe an. Aceasta fiind o medie. 

. Înseamnă că unii văd do fapt mult 
mal multe, poate unul sau două In- 
tr-o săptămlnă. fără să mal punem 
la socoteală filmele programate la 
televiziune. în orice caz, cinemato
graful o un bun de larg consum. Dar, 
să fie oare pur șl simplu un obiect 
do consum in sensul strict al terme
nului ? Să fio, • oare, filmul, doar 
vii ’±2": 2 _’j divertisment, do
amuzament sau, cum se mal 
spune, de agrement, un relaxant

un mijloc de
UuiuatuLioui ■ .viu, VUJ.11 ®e, iiwi 
spune, de agrement, un relaxant 
prin abaterea atenției-do-ta alte pro
bleme ? Fără a-1 nega o ase
menea trăsătură, citași de pu
țin unică, se cuvine să scoa
tem cu tărie In evidență faptul 
eă filmul are o precisă funcție cul
turală, estetică, morală. Cu alte cu
vinte, filmul e o artă, face parte din 
cultura națiunii.

Practic Insă, filmul continuă să 
fie privit, adeseori, ca un divertis
ment oarecare, ca alternativă la’un 
meci de fotbal, la o plimbare pe 
malul Iacului sau la o partidă da 
table.

Dar recunosrfnd efectiv valoarea 
de artă a filmului trebuie să ne 
glndlm mal serios la necesitatea 
educării lutru această artă, la nece
sitatea formării progresive a unei 
temeinice culturi cinematografice. 
Fără Îndoială, rețeaua de cinemato
grafe — inclusiv cele sătești, 
acolo, unde șl atunci clnd ele func
ționează — șl practicarea unul preț 
redus al biletelor de Intrare sini, 
prin ele Insele, o realitate cultura
lă demnă de remarcat Mal ales că 
In ultima vreme am asistat la o 
relativă îmbunătățire a repertoriu
lui cinematografic, prin varietatea 
tematică șl valoarea expresivă a 
filmelor puse In circulație. Totuși, 
numai cu atlt nu vom putea deter
mina. dedt intr-un ritm mult prea 
lent, transformarea calitativă »■ pu
blicului.

Această problemă a publicului — 
pe care atlt cineaștii.\dt si critica 
o Invocă mereu — adesea insă fără 
o analiză aprofundată, pertinen
tă — merită o dezbatere speria* 
ÎS. Aici, ne limităm deocamdată să 
aubllniem o Idee prețioasă. ■ lansată 
mal de mult, șl anume : spectatorul 
a șl el un autor, chiar pentru auto- 
rul-reallzator de filme. Spectatorul 
nu se află Intr-o poziție subalternă 
fată de cineast ; «pecintorul nu e o 
„unitate de masă", cum susțin unii

sătești,

*b

p

sociologi, fii nici un „copil de dAscă- 
cum ar considera, poate, pedago

gii — din simplul motiv că autorul 
cinematografic nu e nici asistent so
cial, nici Învățător de școală. Bineîn
țeles. opera Ulmi că Joacă sl un astfel 
de rol, dar în mod impliciti ascuns 
chior, cum voia Engels ; ca nu e un 
difuzor de prelegeri si de sfaturi 
utile pentru viață, cl operă de artă, 
în receptarea cl, spectatorul e, 
înfr-adevăr._un ..co-autor“, cu o pu
tere de a Înțelege și de a se pasio
na echivalentă cu aceea a geonariș- 
tllor șl regizorilor. în realizarea sau 
în aprecierea inexactă a acestui ra
port dintre cineaști șl spectatori. în 
sensul subaprecierii spectatorilor, 
rezida, poate, una din cauzele fun
damentale ale nemulțumirii In fala 
unor neajunsuri — socotite nlnă Ia 
un moment dat cronice — ale pro
ducției naționale de filme.

La fol de inexact ar fl însă____ ri 
considerăm publicul altfel dec.lt In 
mișcare, In continuă evoluție. ‘Rit
mul unti asemenea evoluții nu 
ne poale fi Indiferent. Se cu
vine ca el să ■ fio stimulat Or, 
In domeniul care ne interesea
ză aid, al eulturil cinematogra
fice, șansele de progres stau In bună 
măsură ’In activitatea clnecluburilor. 
conjugată bineînțeles cu aceea a 
presei, a, editurilor, a universităților 
populare etc.

Ne glndlm, pentru a fi exncțl, la 
tinecluburite de cultură (cinemato
grafică). Ele există, ici și colo, pe 
Ungă o uzină, o școală, o facultate 
sau pe lingă o casă de cultură. Dar 
se manifestă palid, incoerent. Două 
slnt, credem, cauzele principale nlo 
acestei situații : 1) lipsa unor Iniția
tive ferme- șl tenace, adică lipsa 
unor animatori, nu numai entuziaști 
șl pasionați, cl competent! șl perse
verent!. animatori prbvenlțl dinăun
trul colectivelor Înseși : 2) lipsa de 
filme, mal precis, de eonii suficien
te pentru o alimentare riguros pla
nificată. ritmică, a ansamblului de 
clneduburL Cele două puncte slnt 
strins legate Intre ele. deoarece dacă 
inițiatorii, animatorii, responsabilii 
de cinecluburi uzinale, școlare, stu
dențești. cooperatiste, sătești etc. nu 
slnt Încurajați să apară șl să acțio
neze. atunci nu- sporcșțe numărul 
clnecluburilor. scad Interesul și po
sibilitățile de tragere a unul număr 
do copil, mai mare, din partea Arhi
vei Naționale de Filme, șl. implicit, 
costul acestora rfimlne ridicat, ne- 
convennbll pentru un circuit prea 
redus. Cantitatea, alri. devine cali
tate.

Care e rolul principal al unul el- 
neclub î Acela de a-l deprinde pe 

■ spectatori să nu mal vadă în film 
doar un simplu divertisment, ci.o

asemenea evoluții nu

operă de eulturil fii de artă, din 
care desfătarea șl relaxarea nu tint 
excluse, dar care pretinde șl o 
atentă angajare intelectuală sl afec
tivă. o colaborare strinsă din partea 
publicului. în definitiv, un cLnctiub 
poale fl comparat cu ceea ce un 
„cerc de lectură" sau un ..cenaclu" 
eficient reprezintă penlru viata lite
rară. ȘI acolo se ascultă .ți se Iau in 
dezbatere opere originale șl clasice., 
se analizează aceste opere prin pris
ma valorii lor 'estetice. Ideologice, 
morale. In programul sistematic al 
clnecluburilor, locul cărților 11 Iau. 
firește, filmele. Ce fel do filme T Ca 
să fim tit mai contișl. filme de ci
nematecă' : adică marile valori cine
matografice creata oină acum In 
lume. Educația și cultura — ca In 
orice altă artă — se fac șl în arta 
cinematografică prin operele cele 
mal reprezentative. Șl. bineînțeles, 
nu prezentate alandala, ti după o 
anumită ordine, eu un anumit crite
riu de ordin, ideologic, istoric, este
tic sl. să nu no speriem de cuvinte, 
didactic.

Nu ne-am'referit la activitatea do 
creație, adică de realizare propriu- 
zlsă de filme, în cinecluburi (dome
niu In .care, s-au obținut unele 
succese certe, dar care, prin forța 
lucrurilor, antrenează un număr li
mitat de pasionați). Caracterul edu
cativ, de masă al tinecluburllo- pre
supune Insă, prioritar, problema 
asimilării si răsoîndlril culturii ci
nematografice. Se Imnune. credem, 
cu necesitate, ca forurile tutelare da 
care denlnde buna desfășurare a 
activității clnecluburilor — Consiliul 
Culturii ti Educației Socialiste. Ml- 
n!ste-ul Educației si învătămlntulul, 
Consiliul General al. Sindicatelor. 
A.C.I.N. — să ajunsă la o Înțelegere 
șl Ia o soluție pozitivă a problemei 
clnecluburilor de cultură. Inalntln- 
du-so’ treptat spre constituirea unei 
federații naționale a dnccluburilor 
(de creație șl cultură cinematogra
ficii). ca organismul cel mal potrivit 
pentru stimularea .șl sprijinirea ma
terială șl morală a unei rețele de 
cinecluburi p« rare am dori-o tot 
mal vastă șl mal eficientă.

Dlnd un nou Impuls acestei acti
vități, roadele educative, formative, 
nu vor lnllrzla să apară. Ele pot fl 
rezumate !ntr-o singură Idee, deloc 
Indiferentă : aceea a unul vast pu
blic cinematografic educat, cult, ca
pabil să se bucure — pe plan cogni
tiv șl estetic, rațional ti afectiv — 
de binefacerile celei de-n 7-a arte, 
care, de fapt, e astăzi, prima în or
dinea răspîndlrll. a; popularității.

■ . L *
Florian POTRA
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.- . .. 13^9; ,i«iL .
IUA — S.13; lî.îS); 18,13; 18.13.
• Opiul șl Mia t CAPITOL. : 
11,13: 13.43; l'S; 15.2"; îl,
• Un adevir pe JumState : LU
MINA — S; llJO; I4,1S;-17; Sl
• Program de desene animate
pentru copil — S.W; 10,45: 12, Pero 
^I^rielenil s&l — 14; 19; ÎS; £0:

• Dâmb! : SCALA — 0; 11; 13; 13; 
17; 10; 21.
o Lumea animalelor i TIMPURI 
NOI— s.M: —10,13 tn continuare.
• Aventurile unei prințese ger
mane la curtea Regelui Soare : LU
CEAFĂRUL — Si 43; 11.13; 13,»; ÎS; 
18J2; 31, BUCUREȘTI — 8.43; 11; 
I3.TD; 1S.IB: 18,43; îl.

b o Sflnta Tereza șl diavolii ; CEN-
1 TRAL — ».IS; 11J3; 13.43; 18; 18,13; 

2J.K, .GIULE.ȘTI—15.M; 1»; 35,30, 
AURORA —9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
33,13. ■ .
o Mania grandorii « FESTIVAL —

I ®: 11,13: 13.»; 18; 18,13: B.39, FE
ROVIAR— 8; 11,13; 13JU; 15,43;

I 18,13; 39.30, MELODIA —®; 11.13; 
13,19; 18; 13,»; 19,43: MODERN —

I 0: 11.15; 13,»; 18; 18,13; 39,30.
O Fata care vinde flori : VICTO- 

i IHA — ®,»: 13,13; 13; 17,43: »,».
• Mesagerul : FAVORIT — 8,13;
n,’9: 11,43: 18: 18.13;
• Snreouf, tigrul celor 7 mari —
1®; 12: 14; 1®; 18,13, Am tntilnlt ți
gani fericiți — 85.» : CINEMATECA 
(sala Union). ■
• Fells fii OUI ta I LIRA —13,»;' 
19.
• nineeuvlntațl animalele țl co
piii : BUZESn — 13.30: 18: 10J3;. 
a Dacă e marți, e Belgia : GRI- 
VIȚA —B: 11.13: 13,»: 13,43; 18,13; 
29,33, MOȘILOR — 15.30; 17,43: S3. 
O Lupul negru e FERENTARI — 
15J3: 17,15; 30.
• Balada lui Cable Hogue : DA
CIA — 0; 1145 : 13.3®; 13; 13,13; »,», 
DRVMUL SĂRII —15;»: 17,43; 30. 
o Pesclrușul s PACEA — 18; 18; 
S3.
• Creierul I BUCEGI — 15,43; 13;
S3,15. MIORIȚA — fi; 11.13; 15.?:;
15,43: 18: S343-
o Cornul de capră 1 ARTA — 
1343: 13: S9.15.
a Ferma din Arizona i COTRO- 
CENI —13,35; 12, POPULAR —
13,»; 19.
o NeySzut, necunoscut : UNIREA

! —13.33:18:8343.
• călăreții : FLOREASCA — 13,»; 

l 1»; 49.33, TOMIS — 0; 11,13; 13,»;
15,43: II; »,1B.

I

teatre
• Teatrul Național ,.T.L Csra- 
glale" (Mia Comedia) : Coana Chi
ri ța — iti.».
o Teatrul de comedie : Prețul— 
premieră —- "3. °
e Teatrul ..Lucia Slardză Bu- 
lnndra” (win din lxL Schitul Mfi- 
gureanu) : O ecrlioare plcrdtill — 
a. . . ;

5 .,î >

(Urmare din pag. I)

Programul 1 1

fi,16 Gimnastică pentru top. 1
0,W Cravatele roșii. • Transmisiune ]

de la Expoziția republicană a |
căutătorilor de comori, a ȘUțl să 
circulați î — primul pare de cir- I 
culațle al pionierilor. Ia lâțL
a Agenda pionierească. • Copil I
din lumea largă — școlarii japo- 1 
nezl. ■ Tolba cu scrisori, e Del- 1
finul Flipper. I

H.CO Viața natului. z ț
11,1® Mari muzicieni Ia București. ’ 
1ZCT De strajă patriei.
ll.M EmLslunea în limba maghiară.
H,W pSW de grade". 1«,M Roadele pă- 

■inlntulul de pe Argeș i pe Someș. 
14.13 laureat! al Concursului In
ternational de la Henxogenboch 
— Olanda : Gerda Splreanu, 
Gheorghe Crăsnaru prezentați de 
Martha Joja. 14,M Hochei pe 
gheață : Cehoslovacia — Canada 
(repriza I). 15,19 Muzica la r.cl 
acasă; In atudlo : .Cornel Con- 
ctanUnlu, 13,S3 Din nou hochei — 

‘repriza a 11-a. 16,W Melodii cele
bre in dans : Doina Patriciii șl 
Păstorel Ionesco. 13,10 Din nou 
hochei — ultima repriză. 18,43 „MO 
de grade" vă Invită la parada mo- ' 
del de toamnă — Iarnă, organizată 
In colaborare cu Combinatul de 

. confecții șl tricotaje București. 
17,13'Mărturii din alte veacuri — 
reportaj despre hol descoperiri 
arheologice In K.P. Chineză. 17.«I 
„Casca de nur” — concursul In
ternațional de dlrt-lraclt. Trans
misiune directa de la Pre ga. 17,M 
Poetul coboară din munț 1 : țăra
nul Vatile DlneS. 18,1® Plantatul 
Dan Grigore l-a invitat tn studio 
pe Eduardo Ried pentru a pre
zenta împreună un recitaL Reali
zatori : Cristian Topescu. Ema
nuel Valeriu, Aristide Buholu fii 
Tudor Vornicu.

ll^J Film serial penlru tineret t ;.a- 
vllul". Episodul „Trecerea fron
tierei." ’

18,55 Vetre folclorice
13.13 Publicitate.
11.29 1W1 de seri.
17.30 Telejurnal. ■
M,ej Muzică populară.
M,1S Film artistic : „Secretul de 1a i 

Sants Vittoria", Regla Stanley 
Kramer. Cu Anthony Quinn, |
Anna Magnanl, Vlrna Litt!, Hardy 
KriSgcr.
Pekinul tn sărbătoare. Reportai 
filmat de Mana.se Radnev ■ șl | 
George Brătlanu.

K,50 Telejurnal. I

rrogramul 1

13.13 Promenadă duminicală.
IB,CO tnchide.-ea emisiunii de prfnz. 
Î5.C3 Deschiderea emisiunii de oeariL 

Erol îndrăgii! de copii : „Fiica 
soarelui”.

3®,M Teatru Urie TV — ,,P»n8 Desnea 
Hu solim*.

13.0® Săptamina culturală bucureșiea- 
rJI. Emisiune de Bogdan Anto
nescu.

23.13 Film serial : „Mannlx" — reluarea 
episodului „Permis de vlnătoare";

■’ ’p.-

mte
re, pare că abia a 
pămintul. Are, 1
tea ’' 
rilor,----- —----
primării, dă expresie 
pregnantă fiecărei miș
cări.

Am ascultat In a- 
ceastă reprezentație 

___ ... susținută de Ansam- 
■ „Bha- blul indian de stat, un 

(sudul recital de altar, un re- 
™™, __ aseme- citai la acest b&trln In- 

nea/ tot un dans de o-\ strument hindus, cu 
ri’;- --

declt In „oristi"; prin de havalane, căruia șl 
pl ’ FlrtHifilMuSr’S 51 4-țr*-znjrdlra ■ -111#™•»’ Blajin—.:

de dragoste, tint aduse ful apariției; Solistul1 
_______ Halim Jaffer Kohn —' 

laureat' al premiului 
„Padma Shrl" —este*-» 
tipul perfect al artis
tului Indian. Improvi
zează cu ușurință, cau
tă In permanență 
Jocuri polifonice, ar-- 
mpnll noi, resjxsclă in 
același \ timp modurile i 
hinduse, dnteccle 
vechi. Portamento, vi
brate lungi, sunete 
Bfinse brusc sau cu e- 

artlștl al dansului, s-a Stație'hnta c/toM TOUri ^părtața ne- 
aplraat cu răbdare âiu- 2}^rid^ un melopel des
pre celor mal mid de- g'«',ac<3a ÎS"0»0 nM>tail! ale celebrelor tanpurf^- Vi^il'ăm

^UVaT'Lmâ°^ aromrl«m 
teme nu ■ mă chinul. ; njiuț - iei car 
cu Jocuri șăgalnice I 
Nu Intlrzla 1 Adu-mî 
prea Iubitul—" Krish
na wen! Laktiinmanan
— profesoară de dans, 
cea mai ' remarcabilă

cum șl-a-salvat Vlshu 
copiii, cum a devenit 

dana vechi clasic in- broască, șl leu. și peș- 
dlan trebuie să urmă- te. șl războinic scăldat

In1 singe, și un nobil 
pașnic». Prin dans’ sl 
mimică toate acestea 
Hint comunicate cu 
simplitate, se desenea
ză noțiuni,'sentimente? 

Un alt stil — 
rata Nntyam" 
Indiei) este, de i

frondă, dar, mal mult' sonorități de orchestră 
decit' ln „ocls-sl"; prin de havalane, căruia șl 
el se-fac ‘ destăinuiri Is‘win i-a uitat seco- 

lnl nrmHHinl r

Ca să pătrunzi și să 
Înțelegi sensul unul 
dans vechi clasic in-

regii, nenumărate ore, 
dansuri din acele 
locuri, să ți se explice 
Înțelesul fiecărei miș
cări. în dansurile In
diene ritualul se leagă 
de expresia pură a 
sentimentelor, mimica, 
gestul aproape schițat 

. se Îngemănează cu rit
mul năvalnic. Ele au 
delicatețea florilor de 
ofrandă, tint alcătuite 
din poze sculpturale, 
urmata de mișcări iuți _ 
și șerpulri domoale.

Ansamblul de muzl-, 
că șl damuri de stat T IRIdF I
din India, patru vlr- I UIlflLUL
luozl al artei Indiene flMOAlîDI III Iîl 
cu acompaniatorii lor, flNdflnlDLULUI 
ne-au oferit un adevă- 
ral spectacol, un regal MD AM flC QȚAȚ 
de culori fii expresie. IIWIHII DL . U I H I 

’ lal-o ' pe Sanjuhta
Panlgrahl. Ca să ajun- '"
Să o mare - dansatoare, mulîe oIerâenle
după studii Intense cu decoraUve> dQ o,™-

im fi 11 1 - IJimKLU^VT, - V 43AJ

vocală, o tanpură.
din Orlesa, a dtit lite
raturii veche, a căutat 
sfl Înțeleagă Inscripți
ile de pe frunzele de 
palmier... Este cea mai 
perfectă reprezentantă 
a stilului ,,orlssl“, 
sudul Indiei. Tr( 
multă grație,

virtuozității mlțl' • j - 
r, virtuozitatea eXî-W

J

i

15

l Blili- 
____ cel care a bă
tut la tabla el baya. 
Intr-adevăr dexterita
tea mlfnilor, a degete
lor, sllablca fantastică.,/ 
scara largă do nuanțe, 
ritmul de nerepetat, 1 
conturarea’ firului me
lodic chtar.au uimit. 

Ansamblul indian de

încheiat '
- mare

— — . .... . noastră, 
de directă ra în ;o». Ne-“11 vwb!t- Dr!n cla’

„Viiaai . npuh wuu Se tfiCG mai mult fllu- 
trebiilc se îmbine, zle, o aluzie foarte'de-

; dlnfc—__ ____ _____
Trebuie reprezentantă a acestui 
. nl. .. vechi stil — dansează„ , ’ , m«u!? vechi stil — dansează

fluiditate mișcările îfl extaz, călclnd cu
trebuie să f*“ - - • ” ■ >trebuie s5 fie rotunjite, srlja «arcfi paste pete- Ansamblul Indl 
ffirfi asperități, ochii să (1o magnolii, BSto 
țlle să se miște ageri, fiorile presărate de ea. **°V„ ’ 
orice mișcare nelnscm- imitația in Bharata Jn lurneu. 00 natfi să vorbească - Naîyam- nu e®e aUt J" &ro"°
pentru a putea dansa de directă ca In „orissl". ti®!?? P,pentru a putea dansa 
..orlssi". Apoi, totul

'virtuoz cu mimica. 
Dansul începe. Un dn- ____
tăreț, un violonist,. un vină, 
sltarlst, o tobă (tanpu- 
raj.-.un m paftn-. 
waj o acompaniază.

tecele șl dansurile lor, 
de tradițiile unei’arte 

fiS£ “p^r^en:
^A^taM ân/‘er' templtlorT11^

o tobă (tanpu- râ mute ș^le In Xnlu’ de
&ra^Btarnta Nn- JuL Și® nT-am

Este o lungă Incantație, tyam”. Flecare insă ^mustite 31J1C’v?rlu" 
o Invocare, o mtiopee și-a urmat c'altfijrale țE^^ție’

cel din urnă opărind ^por, prieten și apre
ciat, caro șl-a unit 
prin milenii ■ sufletul 
cu arta.

Smaranda 
OTEANU

lirică, tind Ungultoare, _______
tind colorată brusc,- mal mult 

. viu. Dansatoarea bate
ritmul, devine parte 
din orchestră Se face 
o Întrecere (Yugma 
Dwanda). apoi se po
vestește în Da Savratar

Ihnrata Na- 
.. flecare Insă 
urmat o nltă calc

Înclinat 
spre expresia dansu
lui adevărat. Urmă
rim „Jawall" sau 
ritmicul „Tillnnn". 
Krisliruiwcnl Laksha- 
tnanan este străluci toa

. :em
Irlu- 
unul

[V

IW

obștesc, cum este organizată activita
tea pentru Îndeplinirea hotărlrilor 
partidului 51 a propriilor hotftrirL
'Complexitatea problemelor in caro 

se înscriu alegerile de partid impune 
ca adunările și conferințele de partid 
să se desfășoare sub semnul unei 
înalte exigențe, să albă un puternic 
caracter de lucru. Aceasta presupune 
ca. paralel cu reliefarea succe
selor. a experienței doblndlte In 
munca de partid, să se anali
zeze, de pe pozițiile combativi
tății partinice, cu seriozitate șl răs
pundere. stările de lucruri negative, 
să se critico curajos neajunsurile, să 
se respingă orice tendințe festlvls- 
te. de paradă. Totodată, dezbaterile 
Bă so finalizeze cu concluzii șl hotă- 
riri realiste, cu eficacitate sigură. In 
vederea mobilizării Întregului colec
tiv la Înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al X-lea șl Confe
rința Națională ale partidului. O im
portanță deosebită are. in acest 
gens, însuși modul cum vor fl alcă
tuite dările de seamă ce urmează a 
fi prezentate adunărilor generale și 
conferințelor ; este bine ca la întoc
mirea acestora să fio atrași dl mal 
mulțl comuniști, astfel ca dările de 
seamă să cuprindă o experiență cit 
mai bogată, să fie pline de miez, 
să surprindă ceea ce este esențial In 
viața colectivului, să ofere un punct 
de plecare pentru dezbateri vil. in
tense, legate de sarcinile fiecărei 
organizații do partid.

Prilej de retrospectivă mobiliza
toare, do îmbunătățire a muncii in 
toate sectoarele, actualele adunări 
și conferințe do partid au misiunea 
de mare răspundere de a alege noi
le organe de partid, lîotăritoare in 
alegerea comuniștilor caro, vor' face ■ 
parte din noile organe de partid tre
buie să fie calitățile lor politice, 
profesionale șl moral-eelățeneșll, ap
titudinile pe care le au pentru mun
ca de conducere ce, urmează să li se 
încredințeze. De ■ aceea. In organele 
do partid, ca delegați la conferințele 
de parUd, trebuie să fie aleși cel mai 
buni comuniști, profund devotați 
cauzei partidului., oameni cu o te
meinică pregătire politică., profesio
nală, care, prin spiritul lor novator, 
prin întreaga activitate, s-ou dove
dit a fi buni organizatori și condu
cători al maselor in lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului, oa
meni intransigenți față de neajun
suri, care se bucură de prestigiu șl 
autoritate, au o conduită exemplară 
In muncă, familie și • societate. In 
noile organe de partid, inclusiv În 
comitetele județene șl organele exe
cutive ale acestora, să fie aleși mul 
mulțl membri de partid caro lucres- ■ 
ză nemijlocit in producție, oameni 
despre al căror profil politic, profe
sional. etico-moral să vorbească fap
tele Țlnind scârna de ponderea . lor 
mare In producția materială, in ac
tivitatea socială. In lumina concluzii
lor rezultata din documentele Con
ferinței Naționale a partidului, se 
impune să fie alese în organele.de 
partid un număr mal mare de femei, 
din rindul celor care s-au eviden
țiat in activitatea profesională și 
obștească.

(Urmare din pag. I)

Adunările șl conferințele de alegeri 
din lnsllluțUlo științifice slnt chemate 
Bfi-șl Îndrepte atenția spre analizarea 
activității desfășurate de organiza
țiile de partid, de cercetătorii membri 
de partid, de toți oamenii de silință, 
pentru creșterea aportului științei la 
progresul societății, legarea acesteia 
tot mai strins de cerințele producției. 
Avînd loc în perioada Începerii nou
lui an școlar, în școli șl Inșlllutele do 
învățămint superior, adunările de 
dări de seamă șl alegeri slnt un pri
lej propice pentru analiza cu răspun
dere. țlnind seama de dreptul de con
trol pe care 11 au organizațiile de 
partid, a modulul cum se Îndeplinesc 
Indicațiile privind Îmbunătățirea ac
tivității de educare a tineretului, atlt 
în ceea ce privește dezvoltarea cu
noștințelor. - tit șl In spirit polltlc- 
cetățonesc, a modului în rare se asi
gură o Btrinsă legătură a lnvățămlntu- 
lui cu practica șl se dezvolta la tineri 
deprinderile de muncă. In InslIiuțlUe 
de urlă șl cultură, dezbaterile să re
flecte din plin Ideile cuprinse In 
programul de perfecționare a acti
vității pe tărim politico-ideologic șl 
cultural-educatlv adoptat de condu
cerea partidului In noiembrie 1971, 
să analizeze felul în care se reali
zează obiectivele din planurile de 
măsuri stabilite cu acest prilej In 
diferitele instituții, uniuni orțtlsllce. 
de creație. Elo trebuie, să constituie 
un for pentru mobilizarea tuturor 
forțelor Intelectualității. In vederea 
promovării unei creații artistice 
militante, pătrunse de un puternic 
mesaj social, ferm angajată In sus
ținerea • țelurilor construcției sorin- 
llste, combative Împotriva formalis
mului și influențelor ideologiei bur
ghezo, a concepțiilor străina sau (de
naturării artei autentice.

■ Un Ioc de primă importanță în dez
baterile din actualele adunări șl con
ferințe de alegeri vor trebui șă-1 o- 
cupe problemele îmbunătățirii con
tinue n vieții interne de partid. In a- 
cest sens, comuniștii slnt chemați sa 
aprofundeze felul In-rare se îndepli
nesc sarcinile stabilite de partid In 
ultimii ani In scopul lărgirii demo
crației interne de partid, modul cum, 
sa aplică In viața fiecărei organizații 
de partid principiul muncii și condu
cerii colective, în vederea atragerii 
tuturor membrilor de partid Ia Înde
plinirea politicii partidului. Dezbate
rile să abordeze concret problemele 
aciivlzăril masei membrilor de partid, 
creării uriuf climat propice ca fiecare 
comunist aă-și spună nestlngherlt pă
rerea in legătură cu activitatea co
lectivului din care face parte. Tot
odată, adunările de alegeri să anali
zeze temeinic In ce măsură a cres
cut rolul adunărilor de partid în 
viața colectivelor, care este eficienta 
acestora, cum stimulează răspun
derea comunistă, contribuia Ia ridi
carea nivelului conștiinței partinice 
n membrilor de partid, răspund sar
cinii de n constitui'adevărate școli 
de educație comunistă. Să se anali
zeze, de asemenea, activitatea des
fășurată de organizațiile do partid uttjreu>uk 
pentru aplicarea tn viată ă obiecti- sctufliei0 alegeri de partid —
velor rezultate din programul eta- .. .. _•----- .
borat de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1S71 in vederea îmbunătă
țirii muncii polîtlco-ldeoloalee fii 
cultural educative, in scopul dezvol
tării conștiinței socialiste o maselor.

De o atenție prioritară să se bucu
re. cu prilejul conferințelor comu
nale. orășenești, municipale șl jude
țene de partid, problemele îmbună
tățirii stilului-șl metodelor de .mun
că, annliz!ndu-se aprofundat modul 
In care acționează organele de partid 
In conducerea economiei si vieții so- 
clnl-culturale. In ce măsurii este atras 

munca de partid un larg. activ

ca o expresie a continuei dezvol
tări a democrației Interne de partid, 
a sporirii rolului și răspunderii tu
turor membrilor de partid tată de 
promovarea cadrelor In organele ale
se ale partidului — candldațli pentru 
comitetele de partid comunale, oră
șenești, municipale șl județene vor 
fi supuși in prealabil discuției adu
nării generale a organizației de partid 
din care foc parte, astfel ca masa 
membrilor do partid să-șl spună 
cnvlntul asupra lor. Iar actul alege
rii să aibă învestitura largă a colec
tivului.

mele ale
ii pentru

Practica a demonstrat câ buna 
pregătire șl buna desfășurare ale 
alegerilor de partid slnt strirts legato 
de sprijinului îndrumarea pe care le 
acordă organizațiilor de partid comi
tetele județene, municipale, orășe
nești șl comunnle. cadrele fii acti
viștii de partid, datoare n fl. cu atlt 
mul mult In această perioadă. în 
mijlocul comuniștilor, a ajuta con
cret la orientarea atenție! spre pro
blematica majoră, spre laturile de 
conținut ale activității, veghind, tot
odată. la respectarea prevederilor 
Statutului ?1 a Instrucțiunilor C.C. 
al P.C.R. j

în felul acesta, pregătite temeinic,
■ prilejuind o analiză profundă a mun

cii desfășurate, stabilind cele mal 
bune măsuri pentru creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor _ de 
partid In toate domeniile de activita
te. alegerile de partid vor duce la 
concentrarea fii mal puternică â ener
giilor comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii pentru îndeplinirea 
exemplară n obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea si Conferința 
Națională ale partidului, la realizarea 
înainte de termen a sarcinilor actua
lului cincinal.

plină dezvoltare. Ca element defini
toriu. aș mal aminti reașezarea ci
frelor de școlarizare, acordindu-sc 
■prioritate. lrivățămlntulul tehnic.' cb-; 
respunzătOT nevoilor economieisi 
Introducerea anului de specializare, 
la facultățile de matematică, fizică, 
chimie șl biologie. In acelnșl școp. 
au fost reexaminate șl Îmbunătăți
te toate planurile de lnvătămlnt, 
punlndu-se; accent pe dlsdnllnele 
nemijlocit formative. pe Întărirea 
laturii practica a învățămlhtulul si 
pe respectarea bugetului de timp 
afectat studiului Individual al stu
dentului în consens cu Imperativele 
actuale soclal-economlce> și de per
spectivă. s-a urmării de asemenea, 
asigurarea unul cadru organizatoric 
adecvat pentru formarea specialiști
lor cu o temeinică pregătire de 
bază, cu un profil larg, "capnbll să se 
adapteze rapid la noile cerințe ale e- 
conomlel. .științei șl culturii. Totoda
tă, lnccplnd cu acest an universitar, 
so aplică un sistem îmbunătățit al ac
tivităților personalului din Institu
țiile de lnvățămlnt superior, care va 
permite o mat bună, distribuire șl . 
folosire a potențialului didactic ti de 
cercetare, precum șl o îndrumare 
mal eficientă a studenților de ■ către 
cadrele didactice. Nu trebuie uitat 
nici faptul că apropiatul an univer
sitar este primul an de. acțiune a 
noilor organe de conducere colecti
vă — consilii profesorale șl senate 
universitare — din institute șl fa
cultăți. prin participarea nemijlocită

a reprezentanților producției sl cer
cetării la organizarea, conducerea gl 
Îndrumarea ul de învăță-
mfnt. în s ;lt, consecință sl expre
sie a pr ului dublei fiubprdonărt . 
a facultăților gl secțiilor, multe ml-,. ' 
nlstere manifestă''6 preocupare !crfes-‘‘

— Ce «a precoaizeord pentru 
asigurarea unei legături fl mal 
strime a țcolil noastre superi
oare cu practica, cu etaja ?

— Urmlnd Indicațiile secretarului 
general al partidului, cu privire la 
necesitatea asocierii organice, a In- 
vățămlntulul cu practica, cu viața
— de altfel, singurul suport real sl 
viabil de eficiență a învățămlntului
— practica productivă a fost înscri
să, si In acest an, ca disciplină obli
gatorie In planurile do Invățămlnt.

astfel. înelt să poată fl efectuată atcllere-jcoalâ, vor fi atrași în pro-
tlmp de 2 luni de studenții tuturor cesul de învățămlnt spectalifitl din
anilor de studlL Un asemenea am- producție șl ccrqptare. se va inten- 

de Instruire ’ practică iLfica încheierea de contracte îcu; 
neficlază de, Jbun^j,cpndllll. organl- producția pentru activități de cerce- 

, instituții de tare, la care vor fi atrași ol slu-
pnajat numai in denți din anii superiori.. Prin urma-

lnvățămlniulul do producție..
■ — In încheiere, dacă ar fl ti 
formulați principatele certa

ți ■ (e ztib care va 'trebui «d te
H Bfe B i B B H dctfâțoare noua etapd de actl-II nOUIUI ® univer.itard, ia ce v-a(i

■ g — în primul riad, cred c3 cerința
fundamentală este aceea a angajării .„.

Sire 0 depline a tuturor cadrelor didactice
Si studenților la înfăptuirea Directi
velor Conferinței’ Naționale a Partl- - 
dulul Comunist Român. în al doi
lea • rtnd, militarea consecventă - 
pentru un învățămlnț deschis. In 
permanentă comunicare cu nevoile 
vieții șl raportat la Imperativele 
fundamentale ale godetflțIL ml ee

i sfîr-
____ sar_

. . ... . . . —------------ Jz cu cele educative ■
țle ca angajați al unităților soda- cred că definește cel mal bine jsc- 

... formării unor specialiști cu
studenții de la unele ^vin/e,rl, at,Iludlnl «Pa-„m -i .„n._ bill să Înțeleagă sensul extatențcl

noastre și dezideratele fundamenta
le ale societății, gă-șl dăruiască 
tontă priceperea pentru realizarea 
politicii rw.rtldulul nostru.

■? ' S -,J; r '' ... ' • • ' J-
• f ? -i . • . V -

funcționat 75 timpuri didactice cu o 
suprafață de circa S3OT ha ®I 4 sta
țiuni didactice experimentale. Insu- __ _ ______________
mlnd drea 2 300 ha. Practica de pare hotărîtoare pentru Întregul p_ _ 
vară o cuprins in acest an peste ces de pregătire, a cadrelor. în «fir-
100 ODD studențl, dintre caro mulțl șit, Îmbinarea organică a activități-
ei-au desfășurat practica în produc- lor instructive

----- ________________ -___liste. Pentru prima dală în cursul crețul" formării unor specialiști
acestei veri, studenții de la unele convingeri și atitudini ferme, cm
facultăți de profil umanistic sl artis
tic au efectuat practica In unități 
cu caracter sodal-culturaL In acest 
an vor fl date în folosință noi

i?
4^

âdnotăi-i * adhbtări e adnotări • adnotări • adnotări • adnotări■-!
- j

Prin meandre
- - AȘ ‘iî "

dreaptă spre
Rareori jxiale să albă un 

. prozator — precum autorul 
acestui volum de nuvele :

(Editura

M .talent* de a 
rata î teme generoase, apte 
de a fi convertite In sariari 
interesante. Iută numai 
clleva premise epice ir.c;- 

' tente: Intr-o nuvelă. In 
cenlrull ncțlunll se află un 
român ce n luat parte — Ie 

■ rlndurSle Armatei Roșii —
la războiul civil din Rusia ; 

, în altă povestire. Intr-un
( peisaj apocaliptic de război,

o mamă este transportată 
' , — ca In legenda antică a
' Kydlppd — Intr-un rar la

care s-au înjugat proprii el 
1 feciori.
i Marin Porumbeacu nu 
i știe însă să fructifice oces-
, te subiecte, obsedat fiind
, de dorința de a asigura o

prezumtivă „modernitate" 
' prozei sale. Se simte că
' prozatorul este tot timpul
' „înfricoșat" ca nu cumva
i narațiunea să curgă coerent,
i Iar pagina să aibă un as

pect „tradițional". Scrillo- 
! rul nu pare a ști că mo-
, dernltatea decurge In orii

din [viziune, nu din tehni- 
' ci Ignorind acest adevăr.
' Marin Porumbascu scoate
1 o’ proză de o tonalitate ți-
i pătoare. un mlxtum-com-
i posilum format din toate
i notele și metodele spedflcc
, narațiunii moderne, amal

gamate pestriț șl fărfi tact. 
Blnluie un ritm sacadat. 

' glfliL cu simboluri prbtlnr
1 șocante (probabil In concop-

< î
■ji.

i

acestui volum
Păsări subterane ----
Emlnescu) — un atlt de 
pronunțat „I ’

te puse pe masă în crace șl 
untie-țl aduse și iți Inl&n- 
țulse lanțuri de oțele ghiu
leaua de fiere și-unde po
runcise șl 1(1 adusese zeghe 
de urzică rău trnpțor bă
șică șl din păr de capră, 
rău trupșor înțepă și 

țla autorului), locuri cornu- und-te-mbrăcarâ rău su- 
doarea-țl dară lacrimi 
ciurclulară In barbă 'ho- 
dară pe sare cargeară plrîu 
se făceară ete".

Aerate rtnduri de caznă 
Incoerentă șl căznite se da- ' 
toresc „marelui" deziderat 
ni autorului de a fl cu orice 
preț „modern*. Sterpe am-

ne In realitate: „Sapi, sapă, 
pini dai de cer. Sapă, sapi, 
pini dai de sufletul Uti. 
Nu. Nu vreau si apună 
Soarele, nici după mine, 
nici ;_ — --------- " X.
e om. Mai bine, mă slrl-

KjȘatL. Na' ■■■*«
veațr. Un 
gust Îndoieli... , -------
la tot pasul. ;Iatâ cum vor
besc niște oameni care ar

înaintea mea. Soarele

Mal bine, mă strl- 
. “li umor silit, de un 
Îndoielnic cile vizibil 

. Iată cum vor- 
_____ di 

■Habsburg : „Opriți. Săpăm 
aici, intre ripî. S-a făcut 
noapte și uităm unde o în
gropăm, Noi să ne ascun
dem. Mal rău ca Ia tiumă 
șl holeră să ne ferim de ea, 
Săpaț l cu toții. Dl ha, 
dlha, Dlhamel, urlă cli
nii după el Cint și una 
d-a bttrlnă a Iul Oehl- 
AlbL Să o îngropăm ca pe 
Iarnă, șl bălem opincă de 
călușari peste mormlntifl 
el".

■ Marele ’ Creangă înșira 
proverbe si zlcătorl obțl- 
nlnd acea atmosferă de 
veselie de care vorbea Că-, 
Uneven. Utlllzlnd fără har 
aproape același procedeu 
(slnt Inserate frlnturi de 
dosclntcce). abolind sintaxa 
normală șl IntcrsecUnd la 
nesflrsit. planurile narative, 
tn stilul unul formalism 
modernist de ale cărui 
riscuri fusese anterior a- 
verllznt. Marin Porumbescu 
obține un efect dizgrațios 
—, ca să nu spunem altceva- 
„Tn ocnă de sare pus al fosi 
pe viață pe tine te prinse 
rău te chinuire sl und'ml

Ini . --------
— fl furat coroana Casei

i' ' ' ■ . . ■ - ' - ' ' ' ■
de Informații pentru care 
realizatorii merită-îndreptă
țite felicitări.

J

bițll de a sa conforma unor dră ca șl pentru cititorul
procedee de ultimă , oră II dornic să cunoască „vatra
fac pe Marin Porumbescu istorică" a Țării Românești,
Eâ treacă pe deasupra unor o amplă și documentată mo-
realllățl încărcate de pro- nografie, un prețios izvor 
bleme. Cita o’ dlpă, clnd 
naratorul iși păstrează se
riozitatea, se poate observa 
o annmllÂ înzestrare pentru 
explorarea universului rus
tic șl fructificarea virtuți
lor stilului oraL Dar acesto - *n tațn unei cărți, pre-
- .. . .................... țlos numită roman, cum e

„împărăția" lui Matei Ga- 
vril, apărută la Editura 
Cartea Românească, tră
iești curiosul, sentiment al 
inutilității lecturii, ncel re
gret difuz po care-1 .în
cerci in fața unul obiect 
fără rost șl fără între
buințare. ajuns să-țl o- 
cupe timpul prin dna știe 
ce bizară lntlmplore sau

pllpllrl se sting In subtera
nele unul i limbaj contorsio
nat plnă La ridicol.

Victor ATANASIU

Un tezaur documentar
curgă cu emoție scrisori, 
lucrări pe pergament din 
cancelariile domnești, dallnd 
de mal bine de 500 de ani. 
„Penlru dreapta ți credin
cioasa slujlrt ce slujește 
domniei mele" — sjiune In- 
tr-iin hrisov ■ din 2 mal

De curind, o nouă lucrare 
monumentală a văzut lu
mina tiparului : c:.:e vorba 
de „Tezaurul documentar 
al Județului Dîmbovița", 
volum de aproape 10®0 do 
pagini, care înmănunchează 
cronici documentare, acte, __ ____ t ___
scrisori, date șl informații TG49 — Matei Bawrab dă- 
referitoare . la trecutul glo
rios ol orașului cetate voie
vodală — Tlrgovlște șl al

■județului Dîmbovița.
Lucrarea, cure apare sub 

îngrijirea Muzeului Jude
țean și este semnată de u„ .nlKr(SMIllB
Praf^ dr. (tec. George Potra, sIat re!Qtar!Ie ilustrate cu 
cuprinde documente referi
toare la primii conducători 
al orașului șl județului, ne
te din perioada 1418—1800, 
conșemnlnd vlnzărl. cumpă- , 
rări.- eliberări din rumănie, 
răsplata ale domnitorilor ți 
dregătorilor pentru servi
ciile ce au fost aduse țării 
de către, supuși. ■ ■

„Tezaurul documentar al 
Județului Dîmbovița" intro
duce cititorul In atmosfera 
de epocă, ii face să par-

Constantin SOCI

împărăția... era de carton

ce bizară Iniimplnre sau 
accident stupid. Dacă al 
ovul răbdare să duci lec
tura plnă In capăt — act 
mal mujl detit temerar — 
rfimlne posibil doar gestul 
Închiderii ultimei filo pes
te o amlnllra stupidă Car
tea amintită are prea pu- 
țLno momente do ' litera- 

ruiește Iul Radu Pencu una tură autentică în atare să
din moșiile sale „c® sâ-1 fie r ~"*—" ~~~
Iul de moșie în veac șl nici I------------ ....------------ --
un om op reală să n-albă, creeze actul necesar de
pentru ci așa este Inviți- participare Ia viața cu
tară domniei mele". prinsă in paginile scrise ;

Deosebit do Interesante 0 cumpUtă banalitate, ln-
...._____   _j coerentă, prezentată nu de

fragmente sau cu documcn- puține ori lntr-o manieră
te integrale, referitoare la clamată cu emfază are ca-
robia țiganilor, la abuzurile țitalea de a pune .șl mai

' mult în evidență sărăcia

tr-un

mațului, .informații privind 
modul șl locul In care se 
scriau adele oficiale sau 
cum se. reînnoiau hrisoavele 
domnești.-

„Tezaurul documentar al 
județului Dîmbovița" con
stituie pentru cercetători, 
pentru dascălul do la cate- ‘

1 ' .

f

prlntr-un narcltifîm sen
zual dificil de sujxn-tat, 
prin insistenta dubioasă a- ‘ 
supra unor fapte nesemnlr .' 
ficațive., Reține atenția 
faptul că existenta unul 
fond cu real potențial epic 
comun multor scriitori de 
factură rural-ardelencasră 
capătă In accepțiunea au
torului nostru o tratare rl-‘« ; 
dlcolă pe alocuri prin gra-’’ 
ba cu care Be trece peste 
evenimente de mare ecou 
în viața satului pentru a 
se opri la fapte mărunte, 
nesemnificative prin sim
pla lor Înșiruire. Incapaci
tatea analitică, posibilită
țile .reduse de a surprinde 
chipuri in mișcare, de n 
zămisli personaje vii. toate 
acestea amplificate de in- 

nropună cititorului o pro- existența linei, viziuni unl-
biemaUcă interesantă, să-1 ficatoarc șl de o evidentă

sărăcie stilistică, conduc ' 
la imaginea mal veche a 
experiențelor ..mici! lite
raturi", mimetică ț! nepu- 
tlndoasă. fără viață șl. In
discutabil? . fărâ cititori. 
Dacă ne-am aplecat asu
pra el din curiozitate pro
fesională șl răspundere 
critică e pentru că aseme
nea producții mărunte În
cep sâ devină „ocupații" 
luate In seamă — nu se 
poale ști etapă ce criterii?
— de edituri șl. clteodătă, 
de unii critici literari.

1. SANDULESCU

gindulul, lipsa rigorii In
terioare șl precaritatea 
mijloacelor epice.

Impresia dominantă este 
de superficialitate, de lu
crare eplgonlcă, „remarca
bilă" doar prin unele zvlc- 
nlri frivole sau mal ales
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Valoarea 
crugurilor

acum primul schimb ai

-- --Wire.Wk.doar cu dteva iile !n urmâ.

naluHL w ■■ ■ . ;

'cu; noi Impresii

?A®:

[fenstonărl etc. A fost anniî

i mere rpji 
fapta i'levi 
Cita. Neap'

opinia publică din țara noastră ca 
și din numeroase alte state ale 

__ ™ corespunde Interese-

eu ciștlgurl 
TRAGEREA LA SORȚI 
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ÎL
totală

i 1.1 .,-

__  ___ __ , de ă folosi
pulberea de molul, com- 
praMtă. „Ne-am gîndlt. — 
ne . «punea-Pi , Ondzl. o II-

awo 
sect

l COCOS
T5!'M
MOTS
33 
îeceo
1W1
5 OM

Calcularea șl înscrierea dșllgurt- 
lor în libreio nc face de către filia
lele C.E.C.

........... UH
;us ii iov >1 ..otif
-o» Knr.Hnr.1 .nn <vmv

. o,-,.. ..

DE CĂLĂTORIE

FOTBAL Etapa g V-a 
a început ieri

CLUJ-S.C. BACĂU 2-1)
> - ;• ,UJ (Corcspondontul „Rduteil-.

Mureșan). — O victorie, la limită.

®cricm de aici, de depar- 
pentru coi din țară. Vln-
------- - ......

de poștale. Ne pro- 
să lăsăm vederile

...și continuă 
astăzi

Celelulto șapte meciuri ale eîa-
F.C. Argeș (pe 
șl Rapid —
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rea pulberer.
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pe bănci simple, in "urtco
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continuă a Republicii Populara 
Chineze.

SCINTEIA

Excelenței Sale
General YAKUBU GOWON

Șeful Guvernului nulilor federal,
Comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria
• .. r. ■ 1 ' ? - - * ■
Ziua rațională a Republici! Federale Nigeria îmi oferă plăcutul prilej de 

a slresa Excelenței Voastre. In numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mă: și a! meu pe-soral, felicitări cordiale. împreună cu cele mai busx? urări 
de'sănăiate. de no! succese In activitatea dv. cosisacratâ dezvoltări! econo
mie șl sociale a Republicii Federale Nigeria, de pace și prosperitate poporului 
nlprlon prleien. '

îmi exprim convingerea efl rdațLlie de prietenie șl colaborare dintre po
porale român șl nigerian vor cunoaște ș! In viitor o dezvoltare continuă, 

tă considerație și stimă,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
iii Republicii Socialiste România

NICOSIA

Excelenței Sale
Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
. e- ...

, Cu^ocazla sărbătorii naționale a Republic!! Cipru, adresez Excelenței 
Voastre- in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialista Romania, ai 
poporului român și al meu personal, cordiale, felicitări și cele mai bune urări 
dc fericire personală, pentru progresul și bunăstarea poporului cipriot 

Lî firietea, .
NICOLAE CEAUȘESCU

*
Ministrul afacerilor externe, Cornellu Mfinescu. a trimis o telegramă 
felicitări ministrului afacerilor externe, al Ciprului, 1. Crlstophldes, 

ocazia zilei naționale n acestei țări.
X.hiriVZ. ..........

ANTHONY J. MAMO
guvernator central

•>

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Pretedintele Conciliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Vă rog «a primiți sincerele melc mulțumiri și cele ale poporului maltez 
ntru mesajul de salut pe care 1-nți adresat cu prilejul zile! naționale a

:celenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Prcședlntale Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste RoniSnla
BUCUREȘTI

Exprim Excelenței Voastre cele’mal vi! mulțumiri pentru me.wijul pe care 
ml 1-aț! transmis eu ocazia zilei naționale a Itepubiicil Arabe Yemen șl vă 

, adresez, la rindul meu. urări de sănâlata personală, de progres șl orosperi-

ABDUL RAHMAN AL-IRIANI
Președintele Consiliului Republican 

al Republicii Arab* Yemen
, ■ ; , > ■•■«.'.>■... ■ . ,

................. ' , ,-s I... ■ ■

f tata poporului român prieten.

' : .. —
Excelenței Sale

Domnul ION GHEORGHE MAURER
PrefcdintelB Consiliului de Minieri al Republicii Soclaiista România
Dore.sc sâ vă mulțumesc pentru hinabilele felicitări adresate cu ocazia ce

le! dc-a X-a aniversări a revoluției șl mă fokșeic de acest prilej pentru a 
transmite Excelenței Voastre si țwporulul prieten al României cele mal bune 
urări de viață lungâ șl prosperitate.

MOHSEN AL-AINI

' - M-m-l

Primire la Consiliul de Mmștri

Sîmbălfl In amiază," tovarășul 
Ghebrghe Rădulescu, vicepreședinte 
ol Consiliului do Miniștri, a primit 
pe Mișo MJșcv, ministrul muncii șl 
asigurărilor sociale din K.P. Bulgaria, 
oflnt lnlr-o vizită Iii țaraj noastră la 
Invitația -.Ministerului Muncii.

La întrevedere au luat parte tova
rășul Petre Lupii, ministru! muncii, 
și alte persoane oficiale române șl 
bulgare.

într-o atmosferă prietenească, au 
fost abordate probleme privind dez-

voltaren colaborări! dintre cele două 
ministere.

*
în cursul aceleiași zile, la Ministe

rul Muncii s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre miniștrii Petre Lupii șl 
Mișo Mlșcv.

Desfășurate Intr-o atmosferă prie
tenească. convorbirile au prilejuit un 
schimb ulii de opinii privind activi
tatea celor două ministere, dezvoita- 
rca in continuare a colaborării re
ciproce. (Agerpres)

Cronica șefei
Cu prilejul celei de-a 23-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Consiliul național al Socie
tății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România au trimis tele
grame de felicitare instituțiilor si
milare din Republica Populară Chi
neză.

• ' *
Ministrul relațiilor externe al Re

publics Costa Rica, Gonzalo Fado, 
a trimis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Cornellu Măneseu, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitările 
adresate cu prlleiu! zilei naționale □ 
Republicii Costa RJca.

*
Delegația Consiliului Consultativ al 

Federațiilor Sindicatelor din Olanda 
— Ovcrlegorgann — condusă de 
P. G. J. Van Ilout, secretar general 
al Federației olandeze a sindicatelor 
catolice (N.K.V.), secretar al Consi
liului Consuliativ, care, la Invitația 
Consiliului .Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, a 
făcut b vizită in țara noastră, a pă
răsit slmhălă dimineața Capitala.

, . i! ‘ ’ V •
*

Tovarășul Cornellu MSnezcu, mi
nistrul afacerilor externe ni Republi
cii Socialiste România, a primit o 
telegramă do mulțumire din partea 
tovarășului Ho Dam, rnir.is'nii afa
cerilor . externe ni R.P.D. Coreene, 
pentru tellcltâriie adresate cu prile
jul celei dc-a 2-1-a nnlversârl a creă
rii Republicii Populare Democrate 
Coreene.

AAl' . ■ .
Slmbăta dupâ-amlază a sosit In 

Capitală Antonirto Resllvo, noul 
ambasador al Italici In Republica So
cialista România.

A
Simbătâ a pârfte'll Capitala dele

gația Comisiei legislative a Parla
mentului suedez) condusă dc Daniel 
V.'iklund, președintele comisiei, care 
a făcut o vizită de documentare In 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopent, 
delegația a fost saiutatfi de Troian 
Iona.țcu, președintele Comisie! Juri
dice a Marii Adunări Naționale, de 
deputății Mircea Rebreanu și Teodo
ra Scrșun. An fost prezențl. de ase
menea, Per Otto Rathsman, ambasa
dorul Suediei In București, ț! membri 
ai ambasadei.

Slmbăta, s-au încheiat ia laș! lu
crările celui ide-a! S-lea Simpozion 
național do Igiena radiațiilor. lat 
IuE-rări au participat medici spe
cialiști din întreaga țară.

; (Agerpres)• • .. t-;.■ i ; •; tal,',.

Conferințele organizațiilor 
județene de Cruce Roșie 

în perioada 1—-30 septembrie a.c. 
s-au desfășura. în înlreaga tară con
ferințele organizațiilor județene dc 
Cruce Roții'; -

La conferințe au participat ca de
legați muncitori, țărani coooeratorl, 
reprezentanți al organizații 

. masă și ‘obștești, cadre, medici

[tensionări e:c. A fost analiza 
vltatpa depusă In perioada februarie- 
septembrie ,a.c. și s-nu conturat sar
cinile ce revin Crucii lloșii In viilor. 
Cu același prilej au avut loc dez
bateri asupra proiectului de Statut 
al Societății de Crace Roșie șl s-ou 
«leș delegații la coagrcs.

(Agerprus)
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la depunerile oe librete 
de’economii cu rifllourl 
TRAGEREA ’LA SORTI 
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Se împlinesc astăzi 23 do ani de , 
la proclamarea Republicii Popu
lare Chineze -- eveniment dc răs
cruce în multimilenara Istorie șl 
în destinele po;wrulul chinez în
cununare a îndelungatei lupte, pli
ne de eroism ș! sacrificii, desfă
șurate de acest brav popor, sub 
conducerea încercatului său partid 
comunist. împotriva dominației 
imperialiste si a reacțiunll Inter
nă. pentru țelurile nobile ale eli
berării naționale și sociale, victo
ria revoluției populare șl crearea 
marelui stat ir
stituie — p« calea deschisa omeni
rii de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie — unul dintre cele 
mai de seamă evenimente nle is
toriei mondLale contemporane. 
Inaugurlnd o eră nouă tn Istoria 
ChlrtoL el a avut ca rezultat elibe
rarea unei 
globului ‘ '

.. t„....::; ____  —
întreaga lume șl Ini-----
bll forțele sistemului mondial so
cialist șl ale clasei muncitoare in-

' ternnționnle, toate forțele ore
luptă pentru progres social si 
pace

Devenit stăpln pe propria soartă, 
poporul Chinei, sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez In 
frunte cu președintele Man Tzedun. 
a înfăptuit profunde transformări 
revoluționare In toate domeniile 
vieții sociale. Cu Înaltele sale în
sușiri creatoare, cu hărnicia șl ta
lentul ce-i slnt caracteristice., el a 
realizat o vastă operă constructivă; 
concretizată In remarcabilele succe
se obținute In dezvoltarea econo
miei. b ștllnlei șl tehnicii. In ridi
carea 1 nivelului de trai, In toate 
domeniile construcției socialiste. 
Avlnlul Industrializării Ui găsește 
expresia in apariția — pe întreg 
cuprinsul țării — a mii de fabrici 
și uzine, hidrocentrale, șantiere. In 
crearea unui șir de ramuri tn- 
dusțriale noi, In creșterea ne
contenită a forțelor de producție. 
Mari prefaceri Înnoitoare au fost 
Înregistrate șl In viața satului chi
nez, prin transformarea socialistă 
și Înflorirea agriculturii. Giganti
cele lucrări hidrotehnice, la cara 
au participat și participă rnl-

împotriva dominației
........._____  .1 -----------”, ’ ■ -

nc. pentru țelurile nobile, ale. ell- 
populare șl crearea 

socialist chinez con-

I 
ș

Ilbane de oameni, acțiunile de 
ameliorare șl fertilizare' a solu
lui. mecanizarea și ridicarea con
tinua a calificării cadrelor dc spe
cialitate nu dai uri puternic avinț 
agriculturii socinliste a Chine! anului trecui In R. P. Chineză de
populare. Toata acc3te realizări efltre delegația de partid șl guver-
care uu transforma: China intr-un nairientală română, condusă de to-
putcmlc stat socialist aduc o con- varfl.șul Nicolac Ceaușescu. Inlre-
tribuțic dc seamă la sporirea tor- vederea avuta de solii poporului
țe! șl ' influenței sociaiismuîul in român cu tovarășul. Mao Tzedun.
lume, la Intarirea luotel popoare- convorbirile purtate cu tovarășul deplinei egalită
lor împotriva Imperialismului, pen- Ciu En-iai și alțl membri ai condu- prtr.C'Ipiiior Independenței’ și

M- n'‘ n c*o_partid șl de stat al ran!UH11 naționale, neamest
R. P. Chineze, rezid latele rodnice !n troLrtIe in ’
spiritul soildariifltîl militante Intre 
cele douâ partide, țâri jl popoare, 
s-au înscris ca o pagină strfllucl- 
ISi în analele relațiilor romflno- 

a prietenie! și colaborării reciproce 
pe cele mai diverse planuri și. tot
odată. ca un aport de seamă la ,
cauza Intariril pozițiilor sorin!îs- 'J>ce — cele mal recente exempie

, mulul. a coeziunii forțelor anti- -■
lelenle «I imperialiste, a apărării nâeli in ■ -■ - ------

lume, „Vom purta întotdeauna în urmărit șl șaiutat cu satisfacție de
InlmRe noaslre șl vom împărtăși ■[ -
poporalul romsin căldura sentimen
telor Șl' entuziasmul eti care am 
fosi primiți ■ și care vor face să 
siriilueească tot mai puternic priete
nia trainică dintre partidele și po
poarele noastre" — a spus tovarășul 
Nicplae Ceaușesen la marele mi
ting care a avut loc In acele zile 
la Pekin. La rirtdul său. tovarășul 
Ciu En-loî a declarat : .„Sîntein 
eonvînși câ vizita de prietenie a 
delesnllei de partid și guverna
mentale române va aduce, tn mod 
slȚur. o contribuție prețioasă Ia în
tărirea continuă, a prieteniei de 
luptă, *,i a anll&til revoluționare 
dintre partidele, țările sl popoare
le noastre".

România acordă o înalta însem
nătate rolului deosebit de important 
al Chinei populare pe arena inter
națională, participării ei la rezol
varea marilor probleme ce confrun
tă lumea contemporană. Un eveni
ment de cea mal mare Însemnătate 
pentru înfăptuirea acestui rol l-a 
constituit .restabilirea drepturilor ; ___ __________ ______________
legitime ale Rcmibllcll Populara pentru înflorirea s! prosocritaten 
Ch'neze In O.N.U.. 'eveniment care 
a fost , salutat in tara noastră cu

!>•

do experiență, In cele mal diverse sentimente de profundă ratlsfecție, 
domenii ale construcției soclnllrtc.

Un moment istoric In evoluția 
relațiilor romăno-chlneze l-a con
stituit vizita întreprinsă In vara

fiind apreciat ca o Importantă/vic
torie a poporului chinez șl, In ge
neral, a cauzei socialismului, a tu
turor forțelor păcii și progresului, 
ea o puternică expresie a realismu
lui politic.

R. P, Chineză iș! aduce contribu
ția la eforturile pentru întărirea co
existenței pașnice Intre state cu o- 
rindulri sociale diferite, pe baza 
deplinei egalități in drepturi, a .......................

.jiiuiu, neamestecului 
In treburile interne și avantajului 
reciproc promovlnd In acest spirit 
metoda contactelor șl tratativelor. 
O expresie concludenta a rolului 
Chinei populare pe arena Ihlemalio- wr «ai ciiuniL'ji: luiuțaLiui luiiuiiitr* _ ’

chineze, pe linia întăririi continue nfl,a « ^nsl tuie faptul că nume- 
hmm stata și-au normalizat In ul
timul timp rotațiile eu ea șl au ho- 
tărit să stabilească relații dipioma- 

in această privință fiind Japonia șl 
R. F. a Germaniei, Acest curs este

către delegația de partid șl guver-

lor Împotriva imperii
tru pace, libertate s! progres.

Animați de profunde sentiments I. _ _ _____ _
de stimă și prietenie față de po- ale acestor InUlnlrl desfășurate In 
porul chinez, oamenii munci! din r— ■■■■
țara noastră au urmărit In toți 
acești ani și urmăresc cu căldură 
șl bucurie eforturile creatoare ale 
acestui popor frățesc, realizările 

.. ___ __ .. ----- sale In construcția socialista. In în-
____ _ el pătrimi din populația florirea multilaterală a Chinei 
globului p&mlntesc. zdrunclrlind din populare. în contextul politicii cx- 
temeiii pozițiile imperialismului in terne a României, In centrul căreia
întreaga lume și Întărind considera- se situează constant întărirea con

tinuă a legăturilor de 'prlefâlei^® 
colaborare cu toate țările, socialis
te, poporul nostru acordă o înalta 
prețuire relațiilor multilaterale 
frățești care s-nu statornicit șl se; 
dezvolta Intre Republica Soclalistâ 
România jl Republics! Populară 
Chineză, Intre Partidul'Comunist 
Român șl Partidul Comunist Chl;. 
nez. Puternic/ancorate In trecutul

........ ______ _ coloji:?. 
iporiurlle prlele- 
ilneze au dobln-

nez. Puternic. ancorate 1.. 
de luptă revoluționară a 
două popoare, raporturi™ 
nești româno-cltlneze au dobln- 
dlt In anii socialismului un con
ținut nou, tot mai bogat, dez- 
voitlndu-se pe baza de nezdrun
cinat n principiilor marxism-le- 
nlnlsmului $1 internaționalismu
lui proletar, pe respectarea cu 
strictețe a deplinei egalități In 
drepturi. Independenței, neameste
cului tn treburile Interne, avanta
jului reciproc și InirajutorfirU to
vărășești.

Manlfesțlndu-se pa planuri mul- 
tipie, aceste raporturi 'cunosc b 
evoluție continuu ascendentă. în
tre România șl China se extind 
schimburile- comerciale, se Intensi
fică an de nn colaborarea In do
meniile politic,, economic, ichnico- 
șliințific. cultural. se amplifică 
contactele, schimburile de vizite si

opinia publică din țara noastră ca 
și din numeroase alte state Li- 
lumii deoarece corespunde Interese
lor normalizării relațiilor Intersta
tale, destinderii, cerințelor generale 
ale păcii și securității Internaționale. 
Desigur, recunoașterea realității că 
guvernul R. P. Chineze este singu
rul guvern al Chinei Implică toto
dată restabilirea drepturilor suve
rane depllno ale acestuia asupra 
Talvanulul — parte Inalienabilă a 
R. P. Chineze — ș! retragerea tru
pelor Ș.U.A. din această insulă, o- 
blectlve In favoarea cărora Româ
nia s-a pronunțat s! se pronunță cu 
consecvență. .

Exprlmindu-șl convingerea fer
mă că relațiile frățești româno- 
chineze se vor dezvolta si Întări 
tot mul mult, spre binele ambelor 
popoare, In interesul cauzei socia
lismului șl păcii In lume, poporul 
român împărtășește din inimă 
bucuria poporului chinez de ziua 
marii sale sărbători șl II urează 
să repurteze noi și mari victorii In 
opera constructivă Ce o desfășoară

Recepția de la Pekin

r b

Dă-șeh. membru isupleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
șutul Direcție! Superioare Politice a 
armatei, CI Pln-fei, ministrul afa
cerilor externe, și alte persoane ofi
ciale chineze. Au fost prezent! șefi 
a! misiunilor diplomatico și delega
țiile străine prezenta tn «ceste zile 
țn capitala chineză.

Au participat prințul Norodom 
Sitjnuk. șeful statului cambodgian, 
preswlintele F.U.N.C.. Penii Nouth, 

Re^al da 
„JainbMtleL 

biroului Poillic al

PEKIN 30. — Corespondentul A- 
gerpres. i. Gălăteanu. transmite : 
Cu prilejul celei de-a 21-n aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, slmbăta seara, a avut 
loc la Pekin o recepție oferită da 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat Dun B!-u, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președinte interimar al re
publicii. Ciu En-lal.. membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po- 
title oT GCzal P.C. Chinez. p*mfcr 

® ml ConșȘiulul^e Slal, CtarfiCtă.
g!’ membroiăL.jjȚ0,ului PolftTc'-fljSC®.’; 

aJ P.&'Chiri&v ’Ie Tzie-lrî, membrul ffțNC.
în toastul rostit cu acest prilej. 

Cfu En-!al a transmis In numele 
președintelui Mao Tzedun. al preșe
dintelui Interimar, Dun Bi-u. a! po
norului și guvernului chinez, urări 
de sănătate celor prsizenti Ia recep
ție.

« nJ P.^thlnfeta^Ic Tzie-ln. ----------
al Biroului Politic al C.C. ol P. C. 
Chlhcz. vicepreședinte al Comisie! 
militare a C.C. al P.C. Chinez. LI 
Slen-nle'n, membru al Biroului Poli
tic al C.C. ol P.C. Chinez, vlcepre- 
m‘er al Consiliului do Stat CI Ten- 
kuel, membru sunleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez. LI

*

miletului revoluționar, băr
batul acela cu chip hotărlt, 
tăiat parcă In piatră, cu 
șprincanelc incredibil de 
drepte — parcă trasa cu 
rigla —. cu gloa metalic, 
egal. Tot el ne-a condus 
apoi prin 8 din cele Ifl hale 
ale uzinei, ne-a prezentat 
panourile cu realizările 
oamenilor uz!,nd, chemă
rile și articolele critice scri
se de aceștia, mașina de 
roți dințata, construită dc 
munclto.-L Tot e! hi' l-a 
prezența^ In secția de tur
nătorie, pe Cian Min Fa 
care, privlndu-și .tovarăși! 
do muncă, ne-a mărturisit 
convingerea ’lui că „mereu

>îte4-.î ;

Avionul decolează in zori. 
Părăsim nordul Chinei.- do 
la Senian, urmind «ă par- 
curgam clteva mii da kilo
metri pentru a ajunge, a- 
proape la capătul ritol» in 
sud. Ia ȘanhaL • Stewardesa 
te ocupă do fiecare dintre 
no! cu o politețe rfireiscă;; 
neoștentatlvă.: Nu are mai 
mult de optsprezece ani. 
Ne oferă mere roșii, parcă 
abia culese! Sub culoarea 
vitală a fructelor se bănu
iește încă travaliul neln- 

..u-erup-.,.al-naturii, ... . ,,
Ipdieiem o etapă a vizi

tei. Dutem k ' ' ; "
de neuitat din Șenian. An

• Șan, Dairen.
La stingă — sub aripile 

avionului co-?I ia zborul 
liniștit cn o pasăre ce cu
noaște dramul lung po ca- 
rcr! arc de străbătut — 
gamine peisajul multicolor 

, al {v,ȘehJahulul. începe .o. 
țțcuă zl dc muncă. Slrăziie 
orașului ru iK'.ste două mi
lioane do locuitori se vor 
anima din nou. ca In fie
care dimineață, așa rum 
le-am cunoscut șl noi. Sare 
Uzina de strunguri nr. 1 — 
profilată pe producția do 
mașini-unelte dostlnato in
dustriei petroliere, chimice, 
oldorurglce — so Îndreaptă 

s*-' ■ ■' 'EEEllE-harniculu! detașament mun- 
dtoresc rare ne-a 

gi‘,_te_ ./
o caldă $1 prietencaBcă pri
mire.

îmi amintesc, acum, in 
tlrnp ce avionul i><: avtnlă 
Către -sudul Chinei, de vi
zita In aceasta uzina, de 
InlIInirile cu reprezentanți 
ai celor aproape' Ț de 
muncitori. Mi-1 amintesc 
aplecați asupra mașinilor, 
Intferupindu-șl o clipă lu
crul pentru a ne saluta. 
A ut, drept „carto de 
v iâ ne prezinte rea
li lor. Oleva : față de
1 e®6. producția uzinei a 
crescut «cu 90 la tuta In 
1130, tripllndu-ae in raport 
eu capacitatea proiectată 
inițial-; volumul total al 
producției prevăzuta pen
tru cel de-nl treilea plan 
cincinal a crescut cu M la 
sută față de precedentul, 
iar acum colectivul uzinei 
se află angajat cu tenaci
tate pentru îndeplinirea 
obiectivelor celui de-al 
patrulea plan cincinal. Fală 
de anul 1070. so va dubla 
producția de mașinl-unelte 
destinate industriei chimice 
șl siderurgice. Creșterile 
— realizate prin perfecțio
nările tehnice, prin ridica- ’ 
rea calificării șl conștiinței 
muheliorilor — pini argu
mente definitorii pentru 
drumul ascendent al uzi
nei.

Despre toate acestea ne-a 
vorbit, mi-1 smintesc foar
te bine, președintele

I . ■- ii :• 
Dc atei, Ideca

presata. „Ne-am gindit — 
ne. spunea: Pi, Ondzl. o ti- » 
nără volubilă, că și noi 
avem două milnl, că ne 
putem despărți de bucătă
rie să intrăm In produc
ție. Cind am vizitat o uzi
nă am observat că rămin 
multe resturi metalice do 
Ia forjarea pieselor. Am 
propus să le strlngcm și a5 
le folosim. Vestea 'a cuprins 
toată strada noastră. Unii 
nc întrebau dacă femeile 
vor produce fidea eu praful 
de metal. - Ne-am supărat. 
Știam că pentru a topi 
pulberea de metal ne ire-

zisese munca femeilor 
s-a deghizat, și-a pus 
mască de protecție, s-a Îm
brăcat o încăpătoare
haină bărbătească, și-n așe
zat voinicește casca de ms- 
sior. 3-a încins eu o frin- 
ghle și. amestecindu-se 
printre unincitori, a Intrat 
in tunel. A'ri, din cauza 
condițiilor deosebite, fie
care schimb lucra doar un 
sfert de orii. S-a observat 
că un ‘muncilor stă mal 
mul: deci: era pre văz; ii. A 
fost Întrebat „de ce“ dar 
nu a vrut să răspundă. Se 
temea cdl va fi recunoscută 
după vo-ce. A rămas acolo 
trei ore. în colo din urmă 
s-a Llmwrit enigma. Tena
cele muncitor era deva 
Ciu Iu I'ân, Bupr a numită 
pentru fapta el — ..fata cu 
voința de fler*. Acum are 
23 de ani, este electrician^ 
și membră in comitetul re
voluționar a! minei.

...Avionul au ‘ ’

Acum, avionul se în
dreaptă spre Jlnnn șl fata 
tare ne însoțește nc o- 
feră cu grijă, In căni 
de. plastic, ceai fierbinte,

A rămas de mul# In urmă 
ȘenlonuL
• — Nu țl-e frică tn a- 
vion ? o întreb.

— Ce înseamnă frică 7 
mă întreabă. In rindul el.

Aterizăm la .Jlnnn. Deco
lăm... Direcția Nankln. 
Mereu spre ■ sud. lini evoc 
o înilmplare petrecută nu 
departe de An Șan. unde . 
se află marele combinat 
siderurgic. Se punea pro
blema aprovizionării cu 
minereu. Se susținea „teza"

Procente Io 
de cîgilgNr. cri.

Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cișticâloari’
, ’ t ■’ • p

1 OitS
2 603
.3 &Î2
4 OM
5 109
8
7 4'32
8 723
0 740 i

10 1-13
11 51*3
12 010
13 053
14 505
15 723

fan ti micșorează unghiul și balonul 
trece., pe lingă bară. Cu cinci mi
nute Înainte dc final, In o învălmă
șeală In careul băcăuan, Creții în
scrie, ndudi-.d victoria echipei unic, 
a ‘ 'ujenilor. care, tot atlt do bine, 

■a fi... a băcăuanilor. Ofensiva 
lelor s-a soldat in primele ml- 
i cu 4 cernere consecutive șl cu 
■țol (autor : Llcfl, In minutul 11) 
*, !și permit să ..danseze" șl — 
ă ar fi avut victoria asigurată 

.loază ocazii clare., lată Insă că In 
Inului 43, o minge „barata" se In- 
eptâ spre poarta clujenilor. Ștefan 

;ese din poarta, nu poate ajunge la 
balon, trei fundași sc fisdcesc al 
Dcmbrovschl o introduce In poartă, 
mirindu-M șl el de un asemenea chi
lipir™

După pauză, jocul ®e desfășoară 
tot la poarta băcăuanilor. El m apără 
calm și. la un contraatac, Mioc a- 
junge singur in careu, noroc că Sle- 

. ■ -- '5
T-

o Echipa noastră, la masculin : 3—1 cit It.D.G. și 2,5— 1,5 
ca Polonia s la lcmlnin s 1—1 ca Bulgaria

y După trei runde, clasamentul tur
neului final al Olimpiadei masculine 
de șah de. In Skoplje arată astfel : 
Ungaria cu 8,5 puncte : Iugoslavia
— 8 (1) puncte ; Cehoslovacia ,r- 8
puncte ; România — 7 punete :
U.R.S.S. — 8.5 (1) puncte ; S.U.A. și 
R. F. a Germaniei — 0.5 puncte : 
Spania — 5,5 (I) puncte, 5 i Bulgaria—■
5.3 puncte ; Argentina — 5 (2) punc
te ; Polonia — 5 (1) puncte ; Olanda — 
4,5 (1) puncta : H. D. Germană —
4.3 punete : Suedia — 4 (21 puncte : 
Elveția — 3 (1) puncte ; Danemarca
— 2,5 (1) punrte.

După ce a învins cu 3—1 echipa 
R. D. Germane (Întrerupta Ungu- 

i renr.n — Lleberih a revenii sahistu- 
fțiui nostru) in turul doi. selecționata 
l României a InUlnit in runda a treia 

echipa Poloniei Șahiștii români con
duc cu 2—1, (Gheorahlu a remizat 
cu Schmidt, Ghiteseu a ciștlgal la 
Sznapik, Iar Ghlzdavu a remizat cu 
Sydor), o partidă fiind Inl-erapta 
Celelalte rezultata : !’.R.SS.—O-
landa 2.5—0.5 (1) : R. F. a Germa
niei — Bulgaria 2J5—1.3 . Ungaria - 
R. D. Germană 3.5—0.3: Argentina — 
Suedia 2—0 (2) : Elveția — Soania
1—2 (1) ; Cehoslovacia — S.U.A.

i 
I

pel a V-a se dispută astăzi. In ca
pitală. Dlnamo — P.C. Argeș (pe 
stadionul Dlnamo) .șl Rapid — 
C.F.IU Cluj (p-j stadionul Republi
cii). In țară ; C.S.M. Reșlța-Sportul 
Studențesc, Petrolul riolețll—Stea
gul Roșu. I’arul Constanța—Steaua, 
U.T. Arad—Jiul. Ă.S.A; Tff. Mureș- 
Univcrsitaiea Craiova. Toate aceste 
partide încep la ora 15.39.

L I l--’’ 5 .S’ '•.* 7

2—2; Danemarca — , Iugoslavia 
0 5-2.5.

în preliminariile Olimpiadei femi
nine. echipa României a jucat in 
runda a IV-a cu seiircțloivitii Bulga
riei. Rezultatul a fost cțal : (1—1). 
ceea ce face ca ambele gnlecUonato 
să se afle In continuare pe prlmelo 
locuri ale clasamentului grupei, cu
6.5 puncte ț aceasta Ie aalgură mari 
șanse de a se califica In turneul fi
nal. Iată celelalte rezultata din run
da a IV-a : U.R.S.S.—Olanda 2—0 ; 
Australia — Irlanda 2—0 : Anglia 
— Japonia 2—0 ; Iugoslavia — Sco
ția 2—0 : Cehoslovacia — Austria 
2—0 : Elveția — Israel 1—1 i i Brazi
lia — R. P. Mongolă 1—1 ; Polonia - 
Suedia 0—1 : R. F. a Germaniei — 
Singapore 2—0 ; Ungaria — Finlanda 
1-0 (1).

*
Echipa României a eișligai eu 2,5—

1.5 puncte inltlnirea :u selecționata 
Polonie! din cadrul rundei a treia a 
OlimDladei masculine de șah do la 
Stoplje. în partida Lntțerupta, Cio- 
ciitea a remizat cu PyteL

în urma acestui rezultat, formație 
șahiștilor romănl fotallzează 7 puncte 
șî ocupă locul 4 In c-’asantetH.

TOTAL a

1 O 147 33 1
J asote 0
1 04 248 ie
1 7i71d 03
l e- sas 31
I 13 354 21 1

1 ÎȘMi 47

■. E ta Termi
nația 
seriei

■ \ j ;

tos Sîl 37 I
ICQ 3”4 33
IW ‘ 713 ca
ÎM m 13
IM 311 J45 i
150 341 17

1 ©M 49 s
1 GK®
i te® S3 te

sasî

Clștigurlie revin întreg! obllgațlu-- 
ni'or de MO lei. în valoarea clștlgu- 
rllor este' cuprinsă jl valoarea nomi
nală a obligațiunilor clștlgătoare.

x Plata djtlgurllor se face prin fi
nalele GE.C. CO-

trebuie, aduse Lnovațll in 
producție”, că „primul che
ma: să aducă perfecționări 
este cel ce lucrează la o 
anumita mAjlnâ, cel ce o 
cunoaște deci coi mai btao*.

„.Da, îmi amintesc de 
toata oceaitn, răsfoind ca
ietul de InsomnirL acum 
cirul avionul calm, pasăre 
minusculă in vastitatea ec- 

. ralul. Înaintează tpre sud.
Fata cu salopeta verde, in 
obrazul căreia B-a mutat, 
ca-ntr-o oglindă, culoarea' 
roșie ■ merelor cu care ne 
îmbie, ne anunță o primă 
escală la Tientsin. Peisa
jul uniform te apropie tot 
mal midi. Aterizăm. Supra
pun, prir.tr-un ioc po- 
sibli al memoriei, pes
te această Imagine de 
stampă nesfirșlta un alt 
peisaj, eu vibrații metali
ce, așa cum l-am cunos
cut tot la Șanlan. In mi
cuța fabrică de lucrări me
talurgice. „Tun-Gu“, con
struita In IKW. Aici. 120 
de muncitoare, multe re
crutate dintre casnicele 
cartierului, valorifică pul
berea metalică. Istoria u- 
eestel fabrici merită relata
tă. Erau la început 9 temei, 
Au pornit do la constatarea 
că prin producerea la 
strung a unor plece 
sa pierde mult materia!.

bute uh cuptor. Perii’rii un 
cuptor u-ebuie 10 0» de 
jruani și 39 tone de cără
midă refractară. La Fabrica 
do cărămidă refractară am 
șțăsit cărămizi șparle, le-am 
strira și am zidit in
teriorul cuptorului nostru. 
Așa am început valorifica
rea pulbcrer.

...îmi amintesc. Sțăteam 
po bănci simple, In "urtea 
■i lei ierului. Cuptorul lucra 

plin. Ftuese, intre ■ 
timp, modernizat. S-au im- 

' ‘--„1.-1 Si atelierele. Unde
va, sub un acoperiș Im
provizat, unde »>: depozi
tează nisipul, se mal păstrau 
piesele de lemn, elemen
tare, Ingonioase; din '..rima 
etapă a fabricii. Ua să șș 
știe cum a fost InceputuL 
Acum, cele 120 de munci
toare produc — din pulbere 
de melai — In mica făbrt- 
îuțâ. 10 de ‘ilpuri de piese, 
îollcltnte de uzinele mari.
!mi amintesc, sia.m pe 
alinei simple, sorbeam II- 
ronrea eu arome rare a 
unul real verde, și ascul
tam povestea’ micii faOuci 
„Țun-Gu

aduccrii din Sud, ceea ce 
echivala cu mari eforturi 
materiale. Aceasta deși in . 
Jurul An Sânului se aflau 
numeroase mine abando
nata care, puse In ftinc- 

\ îiune. erau capabile să asi
gure materia primă pe l&D 
dc onl. ..Aveam’; va să 
zică, o cupă de aur In 
mină șl i:ț loc 5-o folosim 
ne glnileam s-o vindem ca 
să luăm orez din altă 
parte”.

S-a trecut, deci, la o ac
țiune de masă pentru re
deschiderea vechilor mine. 
Muntele Uita a fost luat cu 
asalt de peste 10 BW de oa
meni. înlr-un an, vechea 
mină a fost redeschisă, trl- 
mlțindu-se de aid, anual, 
spre combinat 3 milioane 
tone minereu utilizabil. S-a 
scris astfel o adevărată 
epopee contemporană. între 
altele, epopeea ar putea 
cuprinde acel moment 
ipertaculos cind 175 tone 
de exploziv au retezat pur 
și simplu vlrfui muntelui, 
disiodndu-se astfel 730 O©0 
tone de minereu. Sau or 
putea fl evocata hotărirea 
muncitorilor de a nu cobori 
din munto pentru sărbăto
rile de Anul Nou ca șâ 
nu întîrzie lucrările. Sau 
fapta temerară a lui Ciu lu 
,F-ln. elevă la un ilceti teh
nic caro — pentru a iucra 
la un tunel, unde din cauza 
condițiilor grele'sa Inter-

îndreaptă 
JrapurturbabJl spre Sud. In 
cvirlnd vom sosi ia Nankln. 
Privesc cu atenție fnla care 
ne îndeamnă cu ■ 
Mă glndesc la î . 
de pe muntele Cii . 
ral seamănă Intre ele.

Undeva, jos, zărim cele
brul pod de In Nankin. ex
presie a Inteligentei șl cu
tezanței tehnico a construc
torilor diLnczt. Aud încă 
respirația dc uriaș a furna
lelor de la An Stern, pentru 
a căror viață Industrială 
zee! de mii de oameni au 
acționat ®u bărbăție, eu 
dlrzenje.

Aterizăm la Nanking In 
aeroportul Impunător, ospi
talier cumpărăm vederi, 
le scriem de alei, do ’ 
te ...
izătorulul nu i-au venit încă 
timbrele ~ ■
Ipune <țȚX.
acolo, cu adresele exact 
scrise, pentru a le aplica 
timbre și a lo expedia. (Rc- 
Intorșl in Iară am fost In- 
tlmplnațl cu muițumirUe 
celor cărora le-am scris 
din Nankln).

ȘI; din nou, decolăm. Di
recția Șanhol. Ani stră
bătut mi! do kilometri. 
Nordul Industrial, cu Șenia- 
nui. Doirenul. cu cetatea 
oțelului. An Șan, a rămas 
.undeva In urmă.

Ducem cu no! Insă vi!, 
{vibrante Impresiile unei 
noi InUlnlrl eu hărni
cia. cu puterea pe care le-o 
dă oamenilor conștiința că 
muncesc pentru viitorul lor 
panini viitorul patriei. în- 
solltonrea nc oferă calm, 
ospltalțerț mere roșii, proas
pete, in core se mat aude 
încă travaliul neîntrerupt 
al ratilril. '

/ Nicolae DRAGOȘ
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Primul ministru al Japoniei 
și-a încheiat vizita in R.P. Chineză
PEKIN 30 (Agcrpres). — Agenția aeroportul din Șanhai, premierul 

China Nouă anunță că primul mi- consiliului de Stat, Clu En-lni, șl alte 
■ nistru al Japonk'l. Kakuel Tanaka, , .,

șl-a încheiat slmbătă dimineață vi- Persoane oficiale chineze nu condus 
zila in China; pierind spre patrie. Pe pe oaspeții japonezi.

J IERI A ÎNCEPUT LA INTERLAKEN

CONGRESUI. 'PARTIDULUI
SOCIALIST ELVEȚIAN z

Continuarea dezbaterilor generale

NEW YORK 30 — Trimisul special Agerpres, Cornelia Vtad, trans
mite : Analiza evoluției vieții internaționale in perioada de un an care 
s-a șeurs de ta precedenta sesiune a Adunării Generale, evaluarea ro
lului O.N.U. in contextul mutațiilor survenite pe arena mondială an 
constituit principalele puncte de reper ale discursurilor rostite de re
prezentanții diferitelor state in continuarea dezbaterilor din ședința 
plenară a celei de-a 27-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al Cehoslo
vaciei, Bohustav Chnoupefc, a ex
primat poziția delegației țării sale 
de a promova, In cadrul actua
lelor lucrări ale sesiunii Adunării 
Generale, '■"

O.N.U., normalizarea relațiilor din
tre Cehoslovacia șl R.F. a Germanici 
șl recunoașterea nevalab'llllățli acor
dului de la Mlinchen, iijcă de ta în
cheierea sa; Ministrul cehoslovac a

manifestate in ultimul timp !n lume mejdloase do tensiune In- lume, cl-Kt intnrtnî-fi rin r. „„,„1. ..... ......... .. ............. . .,___
tendințele de destindere atras atenția asupra unor curse pri- 
tn nuimul timp In lume —e.n... .---- ... .-----

sdatil de a contribui ta rezol,- 
problemelor complexe și con-
S agenda sesiunii Amintind

arena politică europeană, îndreptate 
In direcția extinderii cooperării șl 
întăririi securității pe continent, 
vorbitorul a relevat existența In 
Europa a unor probleme care-șl aș
teaptă rezolvarea, Intre care norma
lizarea rotațiilor dintre cele două ■ 
state germane și admiterea lor iii

și, totodai
va rea țj. __
tradlcîoril ale vieții internaționale a- 
flate pe agenda sesiunii Amil ' ' 
mutațiile pozitive Înregistrate

unul contra șl 2 abțineri (Anglia șl nris-e priysa 
S.U.A) rezoluția Inițiată de Gul- t°3->. V®1^ 
neea. Somalia și Sudan, prin caro 
acest' organism este solicitat să-șl 
lărgească șl să-și sporească eficaci
tatea sancțiunilor Împotriva Itho- 
desieL Rezoluția cere, de asemenea, 
Statelor Unite 'să coopereze pe de
plin cu Națiunile Unite la aplicarea 
efectivă a sancțiunilor.

„Ziua Româmer 

laTirgul internațional 

de la Nairobi
NAIROBI 59 (Agerpres). — 

La 29 s ep tem brie, la Tir pul in- 
'temațional da titilaj agricol din 
capitala Ker.yei a fost organi
zată „Ziua României". Cu acest 
prilej, reprezentantul comercial 
și directorul pavilionului româ
nesc a oferit o recepție, la care 
cu luăt parte ministrul resurse
lor naturale, W. Omamo, mi
nistrul lucrărilor publice, J. 
Nyamweyts, ministrul coopera
tivelor și serviciilor sociale, 
M. Mullro, reprezentanți co
merciali fi oameni de afaceri 
kenyenl. Pariieipsnții au dat o 
înaltă apreciere posibilităților 
de dezvoltare a relațiilor eco
nomice dintre România și 

‘Kenya. ' ''. fi
la actuala ediție a tlrgului, 

fora noastră este prezentă cu o 
expoziție de mașini ji utila) a- 
grlcol, îngrășăminte, produse a- 
groalimentare fi obiecte de uz 
casnic.

J.

tind in acest sens agresiunea impe
rialistă din Indochina, situația din 
Orientul Apropiat,' actele de tero
rism din diferite părți ale globului.

Apreciind că schimbările survenite 
in ultimul an pe plan politic șl eco
nomic au condus către „structuri, 
mondiale ale puterii mai diversifi
cau' și multilaterale", ministrul de 
externe al Iranului, Abbas Khatat- 
bary, a apreciat eu optimism nceaslfi 
tendință. El a evocat restabilirea 
drepturilor R.P. Chineze la O.N.U., 
contactele intre Nordul și Sudul 
Coreei, evoluția relațiilor indo-pn- 
kialartcze, destinderea pe contlneniul 
european, intllnlrile ți acordurile 
sovleto-arrterlcane. In același timp! 
ministrul Iranian a depllns evoluția 
slitutțlei din Orientul Apropiat și 
din Vietnam, perpetuarea dominației 
colonialiste șl rasiale in Africa, du- , 
teflorarea termenilor de schimb In 
relațiile dintre țările In curs de dez
voltare și țările avansate din punct 
de vedere economic.

Mutațiile jtazillve din lume, a spus 
ministrul tic externe al Bulgariei, 
I’etăr Mladenov. învederează conso
lidarea tendinței de promovare a 
unor noi relații bilaterale Intre slaie 
șl creșterea posibilităților do soluțio- 
-----  — -lică șl realistă a problemc- 
jv, iLugloase, de excludere a recur
gerii 1a forță sau ta amenințarea cu 
folosirea el.‘ Vorbitorul a remarcat 
progresele înregistrate in cursul a- 
cextui an in pregătirea conferinței 
europene pentru cooperare și securi
tate ț! tendințele spre cooperare In 
interes reciproc intre țările din Pe
ninsula Balcanică. Apreciind in mod 
deosebit rezultatele vizitelor, inlilnl- 
rilor șl contactelor Intre factorii răs
punzători al țărilor balcanice, care 
văd lârglndu-se posibilitățile discu
tării problemelor de interes comun, a 
spus PeLăr Mladenov, Bulgaria va 
continua iă sprijine Inițiativele orien
tate spre întărirea climatului de in-

• că- problemele privind securitatea in
ternațională șl prevenirea conflicte
lor militare, ncrecurgerca la forță și 
Interzicerea armelor nucleare vor be
neficia de atenția cuvenită a Adu
nării Generala.

în discursul său, ministrul de ex
terne al Voltei Superioare, Joseph 
Conombo, a remarcat că dacă, după 
un sfert de veac de activitate, O.N.U. 
poate Înscrie la activul său un mare 
număr de realizări, In hcetașl timp 
organizația manifestă. Încă lacune 
grave demonstrate, intre altele, de 
persistenta regimurilor colonialiste și 
rasiste, de faptul că numeroase crize 
șl conflicte internațfbnalo slnt sus-’: 
trase competenței O.N.U. sau Ișl gă
sesc o soluționare în afara sa, de 
Inegalitatea in dezvoltarea economică 
și socială a popoarelor. Această stare 
de lucruri, a, conchis el, nu trebuie 
să ducă ta punerea In cauză a im
portanței O.N.U.. care răraine Inves
tită cu responsabilitațlle istorice în
scrise in Carlă.

Expunerea ministrului de externe 
al Islamici, Elnar Aguslsson, a fost 
consacrată integral problemelor spe
cifice șl Implicațiilor de ordin ge
neral ale situației create cn urmare a 
extinderii ta M do mile n zonei de 
pescuit aflata sub Jurisdicția islande
ză.

In R. D. Violncm linerii lucrecizâ zi și noapte penîru a reface șoselele 
disiruse de bombardamenîelo aviației americano

KHARTUM 30 (Agerpres); — 
Ambasadorul Republicii Socialiste. 
Romania In Republica Democratică ' 
Sudan, Florian Stoica, a fost primit 
de președintele Gaafar Mohamed 
Numeiry, căruia i-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială și prietenească cu. 
privire, ta stadiul relațiilor dintre 
cele Mouâ țări,. cvldonțllndu-se per
spectivele de dezvoltare a acelora in 
numeroase domenii.

BERNA,30 (Agerpres). — SimbălS, 
30 septembrie, au început in 1 ora
litatea Interlaken lucrflrllc Congre
sului Partidului Socialist Elvețian. 
In euvlnlul de deschidere, dr. Arthur 
Schmid, președintele partidului, a 
mcnțîon.it utilitatea recentelor’ con- 
taele stabilite între Partidul Socia
list Elvețian șl Partidul Comunist

Român, fapt aplaudat cu căldură 
congres.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân fa acest congres, condusă de to
varășul Cornel Burtică, membru su
pleant a! Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a prezentat 
mesajul C.C. al P.C.R, adresat con
gresului. • •

MesajuT de salut al C. C. al P. C. H
‘ ‘ * ■ •—- .i „.r.1. .v ’'ț' ..ț • ’ii ■.o''*"'*''si

dezvoltă relații de nrîetasile șl o> 
______ taboznre multilaterală cu toata țările 

f.iluros- mem- soriailste,; Ișl extinde raporturile .cu 
" " .Elvețian, celelalte state, indiferent de jarindul-

. împreună rea lor socială. In Întreaga activitate 
urările de succes Ln desfășurarea pe plan extern milităm pentru pro-

rărilor congresului, în activitatea rhovarea unor raporturi interstatale ,
Întemeiate pe egalitate, tadependen-

in numele Partidului Comunist 
Romăn, vă adresăm dumneavoasirfl, 
deJegti|l ta congres, tutore 
brllor Partidului Socialist 
un salut de caldă prietenie, Imț 
cu urările de succes ln desfășurarea 
lucrărilor congresului, in activitatea 
ce o desfășoară In slujba Intereselor 
oameniiior muncU din Elveția, joentru 
pace șl Înțelegere'Intre popoare.

Folosim acest prilej pentru a sub
linia satisfacția -----
ții le statornicite recent Intre Partidul 
Comunlsl Român și Partidul St 
Ust Elvețian. Vizita delegației par- 
lamehtare a partidului dumneavoas- . 
iră ln Republica SodaUMă România, pentru Instaurarea. In lume a i™. 
contactele, InUlhJrile șl .convorbirile climat de destindere, securitate șl « 
care au avut 'loc cu această ocazie laborare.
intre conducerile retor două partide Ca dumneavoastră, npredem < 
au dus ta o mal bună cunoaștere re- unul „bireiivele majore 
raprocâ, m reliefarea pozițiilor șl yt internați orale este ”
umselor comune, iu auda deoșublri- atetem 1{ralnlc dc seatritalef ln1 ,
tar de ordin Ideologic, a modulul <h- wpa_ pfirerea noastră, du,
fent in care se pun un șir de acu8luj ob!cctSv presupune I
probleme ca rezultat al condițiilor Uzarea | ........... ’ "
fiecare din partldeJc, noastre.'Nutrim '
convingerea că partidpărea Idelegă-.' ___ ____ _ __
țieî partidului nostru ta congresul MMte 'prlncApU ta raitw-
dv. constituie o expresie a spMtaiui lllrile r(xsproce, renunțarea ta Mo
de înțelegere care a caracterizat dia- sirca forței și la amenințarea cu
logul dtatre delegațiile noastre, a forfa. iraensJftoarea schlmburiloreeo- 
yțdntel comune de a i czvo?,;,irapor- «ornice, tehnicoBștilnțlflce, culUirale.
turtle de colaborare dintre Partidul — ..„-.a —1..„! -------
Comunist Român și Partidul Socia
li®!, Elvcilan,’ în Interesul comun al Corâîd
cetar doriâ popoare, al cauzei demn- imnuno co-ili 
orație! șl progresului, al pârii și în- 1 - • •
țelcgerli interna;lonaîe.

Evidențiind evoluția pozitivă a ra
porturilor româno-elvețlene, sintam 
convinși că întărirea relațiilor dintre 
PorUiluE Comunist Român și Partidul 
SoctaJLst Elvețian se va înscrie ca un 
aport ta, dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri Intre RepuhRra, So
cialistă România șl Confederația El
vețiană, ln folosul prietenie! dintre 
poporul român și poporul elvețian, al 
Înțelegerii, securității și cooperării in 
Europa șl ln lume.

In prezent, poporul! nostru este an
gaja'- cu toi potențialul său creator 
in activitatea de făurire a societății 
socialLsle multilateral dezvoltate j>e 
pămlntuj României. în depilrA con
cordanță cu vasta oparfl ' intcrnâ 
oonstcuclle -pașnică.. România re ■ mat ■ activitatea

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST RO

PLENARĂ C. C.
AL P.C. DIN CHILE
SANTIAGO DE CHILE 30 — Co

respondentul nostru, E.' Pop, trăita-, 
mite: La Santiago dc Chile a început 
o plenară a C.C. nl Partidului Comu
nist din Chile, consacrală. dezbate
rii unor probleme privind „organi- 
zarea poporalul pentru lichidarea 
pielei negre șl a speculei".

Raportul prezentat la plenară de 
Jose Cademartori,-membru al Comi
siei Politico a partidului, face o ana
liză a obiectivelor core so cer ur
mărite pentru asigurarea aprovizio
nării In bune condiții .a populației 
și pentru combaterea tuturor forme
lor de speculă, subliniind că un rol 
fundamental in aceasta revine oa
menilor muncii, conducătorilor, ce
lor mal largi pături ale, populației.

Raportul cheamă la creșterea pro
ducției și productivității muncii. Ia 
manifestarea plenară șl eficientă a 
disciplinei proletare a muncii In aria 
socială a economici, subliniind că 
ritmurile de sporire a producției sînt 
sursa esențială pentru Îmbunătățirea 
nivelului de trai al oamenilor mun
cii.

Una din temele 
portului se . r 
păturilor mijlocii nle populației In 
procesul revoluționar. Th lumina 
acestei aprecieri, cu referiri, la o- 
biectul plenarei, se consideră că e- 
xtstă dorința și posibilitatea colabo
rării cu organizațiile profesionale ale 
comcrcianților In diferite probleme 
legate do organizarea s șl funcționarea 
pieței, de combatere a speculei

,sociali a economici, subliniind că 
ritmurile de sporire a producției sini

e alo ra-

împotriva noilor bombardamente ale aviației americane
• ...

HANOI 30 (Agerpres). — Agenția Statele Unita să purtă capăt bombar-
V.N.A anunță că ta 2fl septembrie damentclor, minării șl blocării por-

teze orice act de violare a suverani
tății ți securității RD. Vietnam.

HAVANA

Cuvîntarea lui Fidel Castro
la a 12-a aniversare a creării Comitetelor de Apărare 

a Revoluției ■■■'«’c-’1''

aviația ' americană a lansat rachete turiloc nord-vietnameze și să lnce- 
așupra itnor localități din mal multe ’ ...
provincii noril-vletnameze și asupra 
suburbiilor orașului Hanoi. Totodată, 
bombardiere de tipul „B-52" au ata
cat zone din provinciile Quang Blnh 
și Vinh Llnh. Cn urmare a atacurilor 
aeriene, un mare număr dc persoane 
civile — In cea mal mare parte bă- 
trlnl. femei șl copil — au fost omori te 
sau rănite, tar numeroase edifidl e- 
conomlcc șl culturale, precum șl lo
cuințe au fost distruse.
‘•■'Intr-o' declarație data' publicității 
laj-30; septembrie. Ministerul’ Aface
rilor Externe nl R.D. Vietnam a con- 
damnat aceste atacuri șl a cerut ca

PEKIN 33 (Agerpres). — Ministrul 
nfacerilor externe al R. P. Chineze, 
Ci Pln-fel — informează agenția Chi
na Nouă — a adresat o scrisoare mi
nistrului afacerilor externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului do Sud, Nguyen 
Thi Blnh, in care exprimă sprijinul 
ferrn al guvernului și poporului chi
nez față dă poziția G.R.P. exprimată 
in declarația din 11 septembrie cu 
privire La rezolvarea problemei 
vietnameze. Sprijinul pentru lupta 
poporului vietnamez și s altor po
poare din Indochina Împotriva a- 
greslunli americane, penlru salvarea 
națională, constituie o datorie inter- 
na'țlohallstă a poporului chinez, se 
subliniază la scrisoare, ndfluglr.du-se' 
că, ailin timp, cit va dura războiul 
de agresiune, poporul' chinez va face 
tot cc-l stă In putință pentru spri
jinirea luptei drepte a jjojxtrulul 
vietnamez și n pojx>arelor din cele
lalte țări din Indochina, plnă la ob
ținerea victoriei depline.
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®g®!fDțDofe dfe ptresl țgwsmt
Todor Jivkov, prim-secretar foest&î' în Guatemtda.

ol C.C. al P.C. Bulgar, președintele După cum Informează agențiile
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Pr«nsa Latina și TaV.S.S„ poliția

guatemaleză a arestat ma! multi con
ducători și militant! dc frunte ai 
Partidului Muncii din Guatemala 
(P.M.G.), Intre care secretarul gene
ral al Comitatului Central al P.M.G., 
Bernardo Alvarado Mo:izom

Prese pragheză publidl 
formația despre parafarea, la Bonn, 
o protocolului de lungă durată pri
vind schimburile comerciale șl cola
borarea In domeniile economic, știin
țific și tehnic intre R.S. Cehoslovacă 
ți R.F. n Germaniei. Protocolul va 
fi semnat la I’raga, bi a doua jumă
tate u lunii noiembrie.

L@ inviUrția ministrului 
polonez ui constracjiei de

șl alți conducători de partid și do 
stat au participat 1a o mare adu
nare a oamenilor muncU, rare a avut 
loc in piața centrală a orașului Ga
brovo. cu prilejul darii In exploatare, 
înainte de termen, a unor obiective 
economice și sociale realizate pe te
ritoriul județului Gabrovo. Lulnd 
cuvintul, Todor Jlvkov i-a felicitat 
pe constructorii din Gabrovo în 
numele C.C. al P.C.B. și al guver
nului bulgar.

Plenara C.C. al P.C. din 
(ȘșpștHg a satisfăcut cererea iui 
Vâslii Mjuvanadze de a trece ta pen
sie și, in legătură cu aceasta, l-a 
eliberat de sarcinile de prlm-sese- 
tar și membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Gruzin, relatează !n Ploaia s-a aflat în vl-
agențla T.A.S.S. Prim-secretar nl C.C. KUaȘlIU,
al P.C. din Gruzia a fost ales zțfă o delegație de Industriași brlta- 
Eduard Șevardnadzc, care a lucrat njCț. cuprinzlnd reprezentanți a 20

Comitetului orășenesc do partid din 
Tbilisi.

Președintele Statelor U-
Richard Nixon, a semnat,

gimbătă, rezoluția Congresului ame
rican care aprobă acordul provizo
riu dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la unde măsuri In don tenta’ li
mitării armamentului strategic ofen
siv, Încheiat de cele două țări in 
Juna mal a.c. Cu acest act proce
dural prevăzut de Constituția State
lor Unite, dispozițiile acordului sem
nat devin aplicabile.

Gruzin a fost ales
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HAVANA 33. — Corespondentul
Agarprcs V. Slamate tranranîtc : 
Cu prilejul împlinirii a 12 ani de 1a 
crearea Comitetului dc Apărare a 
Rovoluțlei, ia Havana a avut loc 
un miting de masă. în cadrul căruia 
a lunt euvlnlul primul ministru al 
r ■ :'“ 
del Cas’.ro. „Aniversarea are loc In-
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cubaneze, caracterizat prin munca triale'."^^^^ »1 de^’alta^mtură^îă 
creatoare, plină dc entuziasm, a In-, " ...
tregului popor,: prlntr-unul din eels 
mai înalte niveluri atinse de con
știința revoluționară și de educația 
politică ale poporului cubanez. Intr-un 
moment c'nd Înaintarea noastră se 
desfășoară cu mai multă siguranță 
docil pricind",’ a spus Fidel Castro, 
ndreslndu-sc sutelor de mil'de par
ticipant! ta miting. Premierul cuba
nez a evidențiat faptul că. In pre
zent, comitetele de apărare a re
voluției, eea mal largă organizație de

!
'ț

guvernului revoluționar al Cubei. Fi-
■ ■ - ._ LL,.- A

tr-un moment pozitiv al revoluției

creatoare, plină de entuziasm, a ln-

s

%

piuă in prezent ca prlm-secretar al mari firme din sfera, construcții
lor de mașini și industriei chimice. 
Membrii delegației engleze ou purtat 
convorbiri cu miniștrii construcțiilor 
de mașini, industrie! ușoare șl comer
țului exterior, precum șl cu reprezen
tanți al conducerii ministerelor In
dustriei grele i.i Industriei chimice șl 
aț Ministerului Științei. Invățfimla- 
tulul Superior șl Tehnicii din R. P. 
Polonă.
, > ‘ ... . " 

Violente Incidente în Ir
landa de Nord 811 “g 102 ,n 
ultimele 21 de ore. Bilanțul prelimi
nar al victimelor este, după cum

■ ''‘4hK' ■ ’

transmit ngențllle U.P.I. șl A.P., de 
4 morțl își 20 răniți. Cele mai grave 
incidente s-au produs Ia Belfast

Cn prilejul vizitei în 
R.P.D. Coreeana 8 deleaa5!ț!i 
guvernamentale a Zamblel, conduse 
de vicepreședintele zambtan. Miilnza 
Chor,n, ta Phentan a avut loc un 
miting, la care âu luat parte Klm Ir. 
primul șȚlccjjreședlntc a! Cabinetului 
de Miniștri al R.P.l). Coreene. Kan 
Rlan Kuk, vicepreședinte al Prezi
diului Adunări! Populare Supreme, 
precum și alte persoane oficiale co
reene.

0 defecțiime constatată 
în sistemul de control al 
rachetei „§atum-5", Mre l,r' 
mează a propulsa, Șprc Lună, ta 0 
decembrie, nava spațială ..Apt>!lo-17“, 
riscă să determine o amlnare a lan
sării — a .Informat administratorul 
N.A.S.A., James Fletcher. Dacă ava
ria nu va putea fi reparată Imediat, 
lansarea va trebui amlnală cu apro
ximativ' 30 de zile, a precizat el.

‘7 ...

„Cosmos-52r - un n011 M' 
telli artificial al Pâmlnlului — a fost 
lansat In Uniunea Sovietică. Aparn- 
tura < de la bordul satelitului 
funcționează normal.

Cotostioiă feroviară.33 dc 
persoane și-au pierdut s’lața. tar alte 
141 au fost grav rănite, ca urmarea 
deraierii unu! tren, in apropiere?.'lo
calității șiîd-ăfHcnne Malnwi'iury. 
Accidentul s-a produs din cauză că 
trenul circula cu viteză excesivă.

desfășoară In sluji® 
siMor mundl din fel’ ță, MiMnesiec în treburile taterne șl 

Folosim acest prilej pentru a sub- drepiu
nSa satisfacția noastră' pentru reia- hotărî

Partidul Soda - război șl de conflict In lume, pentru '
calea tratativelor a

ran la j reciproc, pe respectarea 
rejitulul fiecărui popor de a-și i 

notari singur ‘soarta ; acționăm sta-;- 1 
tomic pentru stingerea focarelor d^'Ay

lamentare a 
trâ ln i

soluționarea pe calea tratativelor nf 
problemelor internaționale litigioase, 

Instaurarea. In lume a unul

»lul obiectiv, presupune / 
5?5S.?c,Vî®Sț? bază'atle^etațlR>r dlntre^țărilta^?

țlei partidului nostai ta congresul Q rPfiîKWța prtacjpti in rapor-
„ exprosxe a spțrHtHiu turtle reciproce, renunțarea ta. folo-
ure a caracterizat dia- slrea forței și la amenințarea 

forța, intensificarea .tehimlxtriiof

de

constituirea unui organism perma
nent dc colaborare a țărilor euro- 
------Considerăm că In prezent se , 

.. Jugarea eforturilor tutu- I 
ror forțelor (uDltonre de pace pentru / 
pregătirea și ținerea cu succes a C&n- ’ 
ferinței europene pentru re<

, colaborare, cu pariicr.pc.rea 
statelor Interesate.

în vederea promovării țelurilor 
comune, ale democrației, libertății șl 
Independents naționale, ale progre
sului social și păcii'in Sume, Parti
dul Comunist Român militează 
neabătut pentru dezvoltarea rclațillo- 
de colaborare și solidaritate <m toate 
partidele comitatele, cu partide șl 
mișcări socialiste și socSal-dranocrale, 
cu mișcările de eliberare r~“— 
cu toate forțele șl organizai 
gresiste, democratice.

Vă dorim dumneavoastră.

securitate și 
' r ? tuatror

i slim 
prieteni și tovarăși, succes deplin 
activitatea cs,.a, desfâșurați. ' 

oJ^cn
cft.a, desfâșurați.

stimați 
. • i in 
tar po-

masă din Cuba, numără In rindurlle
____ i

70 ta șuti din popu-
lor pesie 4 200 OC0 de membri, ceea 
ce reprezintă 70 la sută din popu
lația adultă a țării.

In continuare, premierul cubanez 
s-a referit pc larg ta contribuita tot 
mai activă a membrilor comitetelor 
In toate domeniile de activitate. în
deosebi ta munca patriotică prestată 
pa șantierele de construcții Indus-

Intrețînerea șl înfrumusețarea ora
șelor. In activitatea politică șl Ideo
logică. subliniind faptul că. astăzi, 

i acestei organizații II revin sarcini tot
- mal mari ne frontul edificări! sncta-
‘ lista In Cuba.
‘ Referlndu-sc. pe scurt. In situația 
; Internațională n Cubei. Fidel Castro 

a subliniat intensificarea șl dezvol
tarea relațiilor cu țările socialiste, 
creșterea prestigiului Cubei In Ame
rica Latină șl in alte continente.

CU PRIVIRE LA RELAȚIILE
EGIPTEANO-SUDANEZE

Declarația unui purtător de cuvînt oficial de la Cairo
CAIRO 3(1 (Agerpres). — Un nur- vlnt n menționai că guvernul ckId- 

tător de cuvlnl oficial egiptean a tean „este dispus să satisfacă toate 
cererile Sudanului" șl a subliniat că 
„Egiptul nu dorește. In nici un caz. 
să intre Intr-un conflict parțial cu 
vreo țară arabă".

— Un pur- 
----- egiptean a 

anunțat, vineri, că Sudanul a reche
mat mal multe din unitățile sale ml- 
litaro staționate In Egipt — trans
mite agenția M.E.N. Purtătorul de 
cuvlnl a menționat, de asemenea, că 
guvernul sudanez a cerut întoarce
rea In Egipt a unul număr de pro
fesori egipteni care lucrează la fi
liala din Khnrtum a Universității din 
Cairo și a rechemat în țară pe mal 
mulți miniștri sudanezi care se află 
In prezent la Cairo. ..sub pretextul 
că Egiptul tratează cu personalități 
sudaneze care nu a;i nici o calitate 
In probleme oficiale privind Suda
nul"; Totodată, purtătorul de cuvlnt 
a anunțat că guvernul sudanez a 
holărlt. recent desființarea filialelor 
de la. Khnrtum a 
egiptene.

In declarația sa. purtătorul de cu-

două companii

9

O declarație a președintelui 
Nigeriei

LAGOS 30 (Agcrpres). — Nigeria 
va căuta să coonereze cu celelalte 
țări producătoare de petrol pentru 
a fi In mal mare măsură capabilă 
să-șl apere interesele naționale., a 
declarat președintele nigerian, gene
ralul ă'akubu Gowon, cu ocazia nre- , 
zentăril scrisorilor de acreditare 
a noului ambasador Irakian la Iji- 
gOsT Credem, a sous el. că flecare 
națiune are datoria șl responsabilita
tea de a-șl proteja Interesele sale 
șl de. a se apăra împotriva celor ce-1 
exploatează resursele, mal ales o 
acelora care refuză să coopereze cu 
guvernul țării.

*7 ", <■♦

DUPĂ RECENTELE CONVORBIRI DE LA

Adevăratele cauze ale intaâeriis

Precizările agenției A.C.T.C.
! " ’ . ..
In legătură cu recentele convorbiri 

de ta Seul dintre roprezmlanțll or
ganizațiilor do Cruce Roșie din 
ÎL P. D. Coreeană șl Coreea de Sud, 
agenția A.C.T.C. a publicat o rela
tare In care dezvăluie incercârilo 
publicațiilor sud-corecine do a denigra 
activitatea desfășurată cu acest pri
lej de către delegația R. P. D. Co
reene. Agenția arată că, chiar după 
ce delegația Societății de Cruce Ro
șie a R.P.D.C. s-n întors ta Phenian, 
inchclndu-și cu succes misiunea, a- 
cesle publicații; aflate in slujba 
autorităților sud-coreenc, denalurlnd 
faptele, pretind că textul acordului 
asupra problemelor de procedură 
realizat la Sciil ar fi fost adoptat 
datorită „muncii Indlrjllo de convin-

i

Textili știi din Yarmouth I
i

ocupă uzina...
„Calnsborough Comard“ este 

o fabrică din Yarmouth (Marea 
Brltanie). O fabrică do textile, 
considerată ca fiind una din 
cele mal modeme. Cea mal 
mare parte a utilajului tehnic 
nu arc o vechime mai mare de 
cinci ani. Uriașul cuptor Arlos, 
instalat cu 18 luni in urmă, e, 
probabil, unicul de aceri gen din 
Anglia.

Iată inid că anul trecui 
conducerea firmei a hoiărlt, pe 
neașteptate, râ mute opt mașini 
textile de la Yarmouth la Sud
bury, localitate in care se află 
ti altă fabrică a firmei respec
tive. Dtipâ clica timp o majinâ 
de vopsit a pârâsit Yarmouth 
cu acceafi destinație. Totodată, 
s-cu produs ?ț schimbări dc 
personal — șefi de ateliere ți 
secții au fost transferați la 
Sudbury.

„Mișcările" au părut sus
pecte celor 340 de textiUșll. Bă
nuielile lor s-au confirmat tind 
— ia mijlocul lui septembrie — 
flecare salariat a primit o scri
soare, prin care i se aducea ta 
cur.oîtințâ că fabrica urmează 
să fie închisă. Or, aceasta des
chidea in fața muncitorilor — 
du;>d cum se exprimă ziarul 
„Tribune", care relatează epi
sodul „Yarmouth" — „perspec-

live sumbre". întruclt alte fa- ț 
brici de textile nu te găsesc in < 
împrejurimi, concedierea man- ’ 
citurilor terlilițti. care lucrează l 
aici dc petic <CO de ani, ar duce , 
la îngroparea armatei șomerilor, ț 
care, ji ața, a atins proporții 1 
considerabile in regiunea respec- 1 
iit'd (peste 6 la sută din forța de l 
muncă). ,

In aceste condiții', reacția ț
muncitorilor la intențiile patra- l
natului a fost promptă și ener- J
gicâ, Ei au holârlt ocuparea fa- »
aricii pînd ta primirea unor a- l
slgurări câ nu vor rămkie> fără )
slujbă. Atitudinea' lor comba- V
tlvd se înscrie In suita altor e- >
plsoade semnificative. cum au >
for! ocuparea țantierelor navale l
dc la Upper Clyde (Scoția) 1
pentru a împiedica închiderea ț
lor yl azcirlirca pe drumuri a 1
aproape 39 (MO de muncitori ; ’
ocuparea unei fabrici a firmei i
Elsner Bendiz dc la Kirkby — !
acțiune care a dus la salvarea ț
locurilor de muncă a 759 de i
bărliafi fț femei ele. Slnt a- ’
xemple care ilustrează tntenst- l
flcarea, in forme noi, mal ac- i
live, a luptei oamenilor muncii 1
britanici pentru satisfacerea re
vendicărilor, lor privind condi
țiile dc muncă fi de trai.

D. O
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ad®pfâris textului de acord
-'«mm»: ■ 1na®.-,

gere a părții sud-careena", urmă
rind astlel s.l impute părții nord- 
co-eene intirzterca In adoptarea a- 
cordulul.

„Era mai bine — relatează agenția 
— ca partea sud-coreeană să se ab
țină de la relatarea procesului discu
tării textului acestui acord, intrude el 
a fost examinat ta o reuniune cu 
ușile închise a exporților celor două 
părți, din Nord șl din Sud. Dar dat 
fiind că partea sud-coreeanii a ‘făcut 
public, In mod arbitrar, procesai hk- 
trunlrtl exporților și a 
garidă demagogicii inr 
noastre, sinîern nevosț 
cine este vinovatul p 
rea adoptării textului 
Uzai la cea de-a doua sesiune 
lailvclor".

Pe baza succeselor tratatlvejoc 
lorice dc ta Phenian — mențlot^'axă 
A.C.T.C. — delegația Societății. de 
Cruce Roșie a Ti. P. D. Coreene u 
acordat o mare importanță celei de-a 
doua sesiuni a tratativelor și a făcut 
toate eforturile pentru adoptarea ta 
aceasta sesiune a unul acord can- 
s'.rucilv, conform dorințe! compa- 
trloților. pentru a Întări încrederea 
șl speranța întregului i>opor coreean.

Dar partea sud-careeanâ, imptedi- 
cind fără moth' discutarea acordului 
La întrunirea exporților, s-a opus 
doptăril acestuia In ziua sesiunii. E 
legația Societății de Cruce Roșie 
R. P. D. Coreene a prelins, pe In: 
dreptate, să se adopte textul, oricît 
de llrzlu, In noaptea respectivă. • In 
cele din urmă, partea s;ud-coreeană 
a consimțit Dar, lucru curios,, ea a 
violat In mod arbitrar acest angaja
ment, aflrmînd că va adopta:acordul ... 
kt ziua de 14 septembrie. Pe de altă v' 
parte, ea a îndemnat organele de,F 

apagandă din solda sa să Infor- 
ze!:i mod absurd că adoptarea a-

prbj
'•hmezigi . ,

cordului Intlrzie din cauza ,,șicane
lor" părții, noastre și că problema ur
mează să fie reglementată prin In
termediul Comitetului de coordonare 
pentru Nord șl Sud. Agenția arată 
că și In ziua de 14 septembrie partea 
sud-coreeanl a căutat să imlrzle 
adoptarea textului sub noi pretexte. 
In cele din urmă, ca urnuire a efor
turilor neobosite ale delegai,ie! 
R. P. D. Coreene, jartea sudico- 
reeană a fost, nevoită să-și dea c->n- 
simțămlnlul 1a adoptarea acordului.

După tonte acestea — arată agenția 
A.C.T.C. — partea sud-coreeană pre
zintă albul drept negru, urmărind să 
denigreze delegația R. P. D. Coreene, 
pentru a slăbi Încrederea compairlo- 
țl’tw sud-coreenl față de delegație șl 
admirația fierbinte a populației Co
reei de sud față de jumătatea de 
nord a republicii.

i ;

l ■/’ P’ •',> ! ' - • 1
să - A . .. . S

( .w

■w
i’ - . ; . • ■ s ’ ;

, - ■) ■ ?

j 
j

4,^ s ■ • ... ...

mcn%25c8%259b%25c3%25aeon.it

