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O imagine din noul earlier bucurețtaan Balta Albd

gla stabilită, astfel ca. In unul' vil 
tor sft se obțină producții mari.

Din datele centralizate Ia minis- 
tei, privind stadiul lucrărilor pre- 
gălitonre InsămlnțărU;-griului,’ 
edits că, plnă la 3 octombrie,

Potrivit datelor 
Direcția municipali 
că. colectivele de i

completează cu
flntdJ-

dc legume 
timpurii, 

de sfeclă 
12 vagoane 

de seră, nm

© In Adunarea Generală a 
rile de politică generală 

© La sesiunea Consiliului

Aurel. POP 
Constantin 
MORARU

dat, după cum se știe, Indi
cații să se elaboreze norme 
precise pentru aplicarea ju
dicioasă U prevederilor IcgIL 

Recenî, Comitetul de Stat 
pentru Economia .ți Adminis
trația Locală ți Ministerul 
Finanțelor au elaborat aceste 
norme. Ce prevăd ele ?

O primă măsură aste a- 
nceea ca. in toate localitățile, 
să se treacă In cel mai scurt 
timp la reexaminarea in adu
nările cu delegații cetățenilor 
a tuturor obiectivelor stabili
te o se executa prin contri
buția bănească și in muneă a 
locuitorilor. Aceasta creează 
posibilități rcnlc obștel din 
fiecare localitate — edificată 
acum, deplin asupra sensului

. ■ î

La consfătuirea de lucru 
care a avut loc lh C.C. . al 
P.C.EL, in zilele de 7 șl 8 
septembrie a.c.\ -referlhdu-M 
la modul ciun ge aplică Le
gea 20. secretând general, al 
partidului, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, spunea : „A fost 
adoptată această lege, la ce
rerea mal mul tor Județe, a 
consiliilor populare, a cetățe
nilor, de a II se da posibili
tatea.ctr unele acțiuni de-in
teres obștesc să le poată rea
liza ți cu oarecare contribu
ție In bani țlln muncă n ce
tățenilor'1. . ,

Crltlclnd modul eronat In 
care s-a Înțeles traducerea In 
viață a acestei legi, secreta
rul general al partidului a

va trebui să îndrume 
spre Salonta cel pu
țin 30>3 de vagoane 
pesto cit șl-a planifi
cat. Adăugind la toa
te acestea faptul că 
veniturile cooperativei 
agricole vor fi in acest 
an de peste 74 mili
oane lei. Iar nivelul' 
Investițiilor va între
ce 22 de milioane, 
ne-am întrebat care 
este sursa cutezanței- 
In asumarea unor a- 
semenen angajamente 
Si a garanțiilor, fer
me ce,se dau privind 
îndeplinirea lor. de 
unde-șl trase seva a- 
censtfi bogăție și forță 
șconomlcă ?

legii — să-ți spună efectiv 
părerea, să adopte acele ho- 
tărin care coincid cu Intere
sele generale șt Imediate ale 
cetățenilor.

O Bilă precizare — la fel de 
Importantă, pe care o fac 
normele — se referă la obli
gația de a se renunța, in 
toate localitățile, la Include
rea In riadul lucrărilor ce 
urmează a fi executate prin 
contribuția in bani șl in mun
că a populației a unor obiec
tive costisitoare, ea piscine, 
bazine de înot, cinematogra
fe, complexe comerciale, sedii 
ale consiliilor populare ele. 
în ncele localități unde au 
fost stabilita asemenea oblec-

Bemănalul.
Alături de. recoltarea culturilor 

Urzii, executarea insflmînțărllor de 
toamnă este o sarcină de maximă 
Importanță pentru organele și or
ganizațiile , de partid, pentru toți 
oamenii muncii din agricultură. De 
aceea, pe tonte terenurile care se 
pol lucra să se treacă cu -toate for
țele la semănat I
, I ’ ■ > ’' 1 . t \ ‘' ■, - ,

-wjywwfi. .nA să .fim optimiști. La uzinele* „Au- 
ccreri suplimentaro de forță (obuzul* din Capitală și „Unirea" din 

'• ieju^«:W‘pIidă5S5șxlsBiiv4ntfâitfȚjfeoi* 
cu pare pontau ca muncitorii să' lu
creze la 2—3 strunguri și alte tnajlnl- 
unelte ; In jiidsțul Argeș so află in 
plină desfășurare acțiunea de califi
care a unor funcționari pantru munci 
direct productive ; întregii! spor de 
producție din acest an se realizează 
la uzina „înfrățirea" din Oradea prin 
creșterea productivității muncii, pe 
baza folosirii raționale a forței de 
muncă. Progresele făcute In acest 
domeniu Ișl găsesc reflectarea, prin 
influențele pozitive pe care le'deter
mină, In faptul că, pe airiamblul In
dustriei, producția netă crește Intr-un 
ritm de 3—2.5 ori mal rapid decil nu
mărul de Mlariațl.

.s .Ne aflăm în fața unei Impresio
nante cereri suplimentaro de forță 

■ rtisV rtastcă-^ta&mi- 
nate de*« Intensificarea preocupărilor 
penlni generalizarea schimbului IL 
inlroduceroa ș! extinderea schimbu
lui III,’ de măsurile preconizate. In 
vederea realizării cincinalului Înainte 
de termen. 'Programele do acțiune 
elaborate In acest sens, sub■ directa 
îndrumare a.organelor șl organiza
țiilor de partid, se 
noi măsuri șl. In general, se 
zează cu bune rezultata. In ca mă
sură se au In vedere, Insă, înainte 
de orice, rezervele Interne de forță 
de muncă ? Ce dimensiuni au aceste 
resurse ?! cum se valorifică In prac
tică economică ? .

Multe exemple pozitive ne Indenm-

transmisc la seama măririi productivității
lă de statist!- muncii.

,________ _ muncăr’din u- . cin
nltățlle industriale- bucure?'. 
ut!Hz!nd ’___
tehnic do care dispun șl timpul 
de lucru, au obținut Importan
te realizări pe primele nouă-luni 
ale anului. Plănui -'producției 
globale pe această perioadă- a 
fost îndeplinit in proporție de 
102,3 ta sută, tar cal, al produe- 
țlel-marffi a fost depășit cu 3.4 
ta sută. Față do aceeași perioa
dă a anului trecui, s-a înregis
trat o creștere de peste 11 ta 
sută a producției globale. însem
nate sporuri obțlnlndu-so pe

Datorită condițiilor climatice din 
această toamnă, lucrările agricole 
s-au aglomerat foarte mult. La 3 
octombrie, potrivit datelor furni
zate de minister, mal erau de re
coltat porumbul de pa o suprafață 
de circa'1,9 milioane,hectare, sfe
cla de zahăr — de p-e 130 OM ha, 
cartofii — de pe 37 (NM ha. De ase
menea, mai slot de slrins cantități 
Importante de legume, fructe șl 
struguri. Paralel cu eforturile deo
sebite care trebuie depuse, , In n- 
eeste zile, !h vederea’< strlngerii șl 
depozitării cu grijă a întregii re
colte și Insllozărll tuturor resurse
lor de furaje este necesar ca; in
diferent de evoluția timpului, să se 
treacă cu toate forțele Ia semăna
tul griului, lucrare care trebuie să 
se încheie cit mii repede șl In con-’ 
dițll agrotehnice superioare.

PloLle din luna septembrie la 
care se adaugă cele din ultimele 
zile — mal abundente In partea do 
sud a țării șl centrul Moldovei — 
au creat greutăți ,în ce privește 
pregătirea terenului și Insămlnța- 
ren cerealelor de toamnă. Meteoro1- 
logli apreciază că vremea Intră In
tr-un proces do ameliorare, c6ea.ce 
va face cu ca lu«®rfe%M
se dft’Jityxize cu,. In.tatwltaie ,-jn Jn-, 
treagn țară; Timpul fllrtd foarte li- 
vansat,1 este necesar ca In fiecare 
unitate agricolă să fie luate mă
suri organizatorice șl tehnice care 
să asigure .grăbirea lucrărilor, de 
pregătire a terenului șl semănat 
Este datoria organelor șl organizat 
țlllor de- partid, a consiliilor popu
lare Șl a direcțiilor agricole, a con
ducătorilor de unități agricole să 
se preocupe zl de zl de problema 
Insămlntăril griului, urmărind rea
lizarea tuturor suprafețelor prevă
zute a se cultiva cu cereale de 
toamnă. Grăbirea lucrărilor nu În
seamnă neglijarea calității lor. Din 
contră, trebuie respectată tehno’o-

V___  ---------------

Obținerea acestor rezultate a pre
supus muneă. organizare și ilspun- 
dcre. lrjceplnd do "ta director' r.i-.'C, 
pe bună dreptate, se dovedește ..zg1“- 
clt* cu .semnăturile pentru noi 
angajări, se preocupă do menți
nerea umil echilibru dinamic in
tre productivitatea muncii și nu
mărul de Mtarlaț! — șl plnă la 
ultimul muncitor — care, cu un loc 
de muncă bine organizat șl avind la 
Inde'mlhă materialele necesari, folo- 
neșle dln plin șl eficient timpul de 
lucru. Dar lucrurile nu se prezintă 
bine peste 1st Uride’/se greșește încă? 
Șl greșeala este fundamentală, căd 
este vorba.de o deficiență, de optică 
șl apoi de opțiune. La Combinatul de 
exploatare șl Industrializare a lem
nului din Fo.ijjnl nu se iau măsuri

sesiunea Consiliului G.A.T.T. : Cereri privind 
acordarea tratamentului preferențial tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare

O „Presiunile din afară nu

Realizări

,  »• dtwiwlIn cele trei trimestre a-au 
șterse; realizat suplimentar 1091 tone 

Judicios potențialul laminate finite pline. 31® tone
• - laminate de cupru, motoare e-

leclrice totalizând o putere de 
aproape (S W0 kW. transforma
toare șl ăutolransfd-ma'.oare ide 
putare'cu o capacitate de 20 370 
kVA, 448 tone de mașini șl u- 
tllaje pentru Industria metator- 
gH. 18 (NM bucăți anvelope. 
207 000 perechi .încălțăminte, 
peste 5 (NM tone, uleiuri comesti
bile ș! alte produse de Impor
tanță pentru economia națio
nală. ' '

(Agerpros)

pot stăvili procesul revo
luționar din Perua — declară președintele Alvarado 

© Conferința cvadripartită in problema Vietnamului

re- ■ 
au 

fost făcute arături pe 78 laț sută 
,din terenurile prevăzute a se cul
tiva In întreprinderile agrlcole.de 
stal ți 62 la sută In cooper aii vel o 
agricole ; pregătirea terenului pen
tru semănat s-a făcut In proporție 
de - 72 ți respectiv 77 la sută. Exe
cutarea arăturilor este Îngreunată 
de faptul că, multe din suprafețele 
destinate Insâmințărilor de toatonă 
stat ocupate cu culturi Urzii..Iplă 
de ce aceste terenuri trebuie eli&e-, 
rate cu prioritate.

în legătură cu semănatul griu-. 
liij ln condițiile determinate de 
ploile abundente din lunile seplem- 
brlc-OL'iombrie, ta - Ministerul Agri
culturii’ Industriei Alimentare ' șl 
Apelor a avut loc o consultare (1 
unor, cercetători șl oameni de ști-“ 
lnță din agricultură. Cu acest prl- - 
IeJ\au fost făcute clteya recoman
dări do caro este bine să se țină ■ 
seama.- .înlruclț epoca, de semănat

. are o Importanță deosebită pentru - 
■nivelul recoltei. In 'cazul ,c!nd tere
nul nu poate fteîibersț repede dp, 

'‘’premergâloarSe'^tSrzil‘"Ai' poale re
curge și la suprafețele cure au fost 
cultivate In acest an lot cu cereale 
'pfiloase și po care s-au executat ara
turi de vară. De asemenea.1 se pot 
fojoar'mal mult terenurile eliberate 
de floațea-eoarelul. Bineînțeles, tre
buie continuate lucrările de recol
tare a porumbului, sfeclei de zahăr 
șl a altor culturi șl Imediat să se 
execute lucrările de pregătire a te
renului șl semănaLuluL Trebuie să 
se urmărească însămlnțarca cu”grlu 
ai tuturor suprafcțelbr prevă
zute șl fiecare unitate agri
colă să-șl realizeze Integral sarci
nile de plan. La ultima -teleconfc-

Vașlle C.AFTONE 
corespondeniul „Scînteîi'

tlve, urmează ca sumele co
respunzătoare încasate pentru 
consirulrep lor să fie resti
tuite •populoțlbl. Dacă adună
rile delegaților cetățenilor 
consideră necesar să stabi
lească alte lucrări in locul 
celor de natura amintită, la 
care s-a renunțat, cuantumul 

.contribuției bănești ?:e va fi
xa tn raport cu valoarea noi
lor obiective, nuiw! pe baza 
consulted! cetățenilor, care, 
prin delegații lor, aprobă a- 
ceste obiective.

Constantin PRIfSCII

ivi ața i nte r n ați o n a lă
Vili1 ■' ................ ' I"' • ' —te——

îndemnul secretaru
lui general al partidu
lui, de a acționa ..nuil 
iute, mal bine’ sl mai 
eficient- o devenit 
aici un cuvint de or
dine. cu o puternică 
rezonanță.

Notindu-ne angaja
mentul acestei coope
rative agricole de a 
livra suplimentar față 
de sarcinile do plan 
ale acestui an peste 
două milioane de ouă. 
3-‘M tone 
91 cartofi 
2 (NM tona 
de zahăr, 
de roșii <’ 
tăutnt elemente de 
contparațle care să 
sugereze cli de cit’ 
măsura acestei pro
ducții — repetăm, su
plimentară față de 
sarcinile de Dlan. Ne- 
găslnd ne loc o altă 
Imagine mal expresi
vă. ■ ne-am glndlt la 
grijile C.F.R.-UI11! care

' Ijt * iîXiSiJu'

Prevenim, cititorul, 
din capul locului : am 
scrh acest reportaj a- 
vlrid . tot .timpul Iri ve
dere ■ un anumit, risc. 
Din ziua documentarii 
noastre ’ ta Salonta. 

"județul mhor. șl'.plnă 
cind însemnările de 
mai Jor au sluns să 
fie culese in litere de 
plumb. unele date 
șl-au pierdut inirucil- 
va. probabil, nota' de 
riguroasă actualitate.

Am Intllnlt alei nu
meroase temeiuri de 
a asemui ’cooperativa 
agricolă din Salonta 
cu o corabie solidă, 
care. .' beneficiind ■ de 
cțrmncr destoinici sl 
de vinț bun In p!nze. 
înaintează nelhtrerupl 
șl sigur pe Itinerarul 
de D-osperltate și bu
năstare : In flecare zl 
corabia si ecirtoalul 
tint reoerntc In punc
te tot mai avansate 
ale ' acestui itinerar

— Uite, fml aduc a- 
minta de o fallmplare 
mai puțin obifriuitd din 
cariera mea de medic de 
țară, ne jwcextefte Vio
rel’Cajxjțeanu, de la cir
ca tanilară din comuna 
Vlșeul de Joi. Era Intr-o 
card. Examinam tinerii1 
care trebuiau ii plece 
militari. ‘ Din grupul lor, 
mi-a atTM atenția un 
bărbat frumos, bine zidii, 
cu ochi scăpărători. 
M-am uitat mai bine la 
el; m-a privit la rlndul 
lui contrariat. L-am r în
trebat cum II cheamă. 
Mi-a răspum timplu : 
loan Bilț. Bărbatul acela 
ca bradul era Ioan Bilț.

— El (17
1 — Dumneavoaitră nu

ftițl cine site Ioan Bilț.' 
Să vă poveiteicJ-. _ 

„SSra in vara’ lui 1952,- 
Al doilea an de cind Vio
rel Capcțcanu venise tn 
talul acesta de munte. A- 
pariția tlnărului . medic 
la Vișeul de Jos nu în
semna doar onorarea u- 
nui act de repartizare, nu 
numai contactul cu viața 
al unui proaspăt absol
vent, nu numai depărta
rea de casă, de Banat, 
pentTu a »e stabili aici, 
la marginea de nord a ță
rii. însemna ceva mai 
mult, mai simplu și maL„ 
dificil: construirea însăși 
a dispensarului. Un ade
vărat eveniment in zona 
plnă atunci vitregită de a- 
tlstențd sanitară. A ame
najat, cu elfi va. oameni 
mai săritori, un sediu al 
circumscripției lanliare, 
ji-a făcut rost de. instru
mentar, minimal, bineîn
țeles, fi s-a pus pe 
treabă.

Încet, încet, s-a oblț- 
nult eu oamenii. Simțea 
cum „prinde rădăcini® in 
sat. Dar pe Ungă dificul
tățile lipsei de experi
ență, pe lingă greutățile

materiale inerente orică
rui început; trebuia să 

■ lupte ți cu neîncrederea 
oamenilor. Să-t educa. 
Șd-i facă să se obișnu
iască, să simtă nevoia 
medicului, a sfaturilor 
lui, să vină la dispensar. 
Pentru ,aceasta, singura 
cale era fapta. Reușita 
profesională.

Si-n vara aceea de a- 
cum 30 de ani a bătut la 
ufa medicului Capețeanu 
un bărbat cu ceva înfățu-. 
rat In nițfe clrpe — un 
„cocon". „E mort, don- 
'doftor — i-a spus omul 
sugrumat de durere. 
Ij-am edus sâ-i faceți 
formele, l-am pregăti! ti 
sicriul®. „Moartea* copllu- 

\ lui nu surprindea prea 
mult — fusese născu! i- 
matur — dar obligația-me
dicului. era iă-l exami
neze atent fie fl pen
tru un certificat de 
deces. L-a desfășu
rat, In palpat, l-a... 
ascultat. $i constată că 
pruncul mal avea in el 
o Jărlmă de viață.. ',jȘu- 
guiți, doh'doftor" — d 
îndrăznit omul să . șică, 
năucit de ceea ce-i spu
sese medicul: Dar docto
rului nu-i ardea țl nici 
n-avea limp de glume. A 
oprit copilul tn stajidna- 
rul încropit acolo ți a fo
losit toată priceperea sa 
pentru reanimare.. A stat 
ore In țir la căpdlliul'mi
cuțului pentru a-l reda 
vieții. După clteva iile, 
fericiți, pdrinfii l-au dus 
acasă pe loan Bilț.

Și iată-l acum pe coco
nul ,,mort“ da atunci, re
crut, gata și bun de ar
mată.

energice . pentru diminuarea.,,,goluri
lor- de producție, lichidarea absea- 

'tțelor Șî* ojlgurafim condițiilor d’aTpa- 
1!zare M aolrmelof'de muncă de’către 
muncitori ; tn schimb, se dă dovadă 
de,larghețe ta angajarea de nbl sa- 
lariațl — 250 muncitori peste limita 
admisă numai In semestrul trecut. 
-Efectul? Nu mal surprinde pe ni
meni. însemnate cantltați de produc
ție nu s-au , realizat, după aim nici 
sarcina de creștere' a productivități! 
munci! n-a fost Îndeplinita Intre cele 
două plrghll avute la Indemlnă pen
tru Infăpluirea planului — foțoslrea

Viorel SALAGEAN
I

de prestigiu în îndeplinirea 
planului și a angajamentelor

interes reciproc cu ' conducătorii 
Luxemburgului.

Aprecllndu-se caracterul fructuos 
,al recentelor convorbiri de lucru 
romtao-luxemburgheze, care au a- 
vut loc în timpul vlzJtcl delegației 
Marelui Ducat, înțelegerile concre
te, realizate cu acest prilej, de na
tură să stimuleze conlucrarea In
tre cele două țări In siderurgie,., 
transporturi și turism, s-a exprlj 
mat dorința ambelor părți de a s| 
imprima în continuare un curs as| 
cendent cooperării industriale; 
schimburilor economice, comerciale 
șl în alte domenii de Interes co
mun.

în cadrul convorbirii s-a rele
vat preocuparea comună pentru 
consolidarea climatului- propice 
dezvoltării nestlnjenlte a relațiilor 
economice dintre țările eurooene, 
pentru realizarea securități! șl unei 
ample cooperări j>e continentul, 
nostru.

întrevederea b-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

® Adunări de dări de 
seamă și alegeri în 
organizațiile de par
tid : Pe ordinea de zl 
— Responsabilitatea 
comuniștilor în lupta 
cincinalului cu 
timpul \ ■

• ARGEȘ : 0 Inițiativă 
care concentrează a- 
tenția întreprinderi
lor

au fost elaborate criterii echitabile

■ a

£a indicația secretarului general al partidului.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romănla, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu. a pri
mit, joi, pe Marcel Mart, ministrul 
economiei naționale, turismului, 
transporturilor șl energiei, condu- 
cătorul delegației Marelui Ducat al 
Luxemburgului, care s-a aflat în- 
tr-o vizită în țara, noastră.

La întrevedere a participat (ova- 
rășul Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic.

In timpul convorbirii, oaspetele 
a subliniat că apropiata vizită a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Romănle! în Marele Duca! este aș
teptată cu simpatie șl deosebit In
teres de către guvernul șl poporul 
luxemburghez.

La rindul său. tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a relevat că așteaptă cu 
multă plăcere să viziteze această 
țară, qju care Romănla întreține re
lații. de prietenie și colaborare, 
pentru a lua cunoștință de realiză
rile poporului său și a avea în
trevederi asupra problemelor de

rhiță care a avut loc la minister 
s-a recomandat ca munca să fie 
astfel organizată Incit semănatul 
grluîul să. k termine lo 12—^15 oc
tombrie !n Transilvania șl Moldo
vă șl' 18—20 octombrie în sudul 
țarii. . .

Avind în vedere umiditatea mare 
din sol. din această perioadă, cate 
necesar să fie revizuită norma de 
semănat, dl șl. atllndmea de În
gropare a semințelor. în această 
privință,, specialiștii din unități să 
colaboreze 'sItIm cu cercetătorii 
din stațiunile experimentale, stabi
lind Împreună ce cantități de să- 
mlntă să se dea șl la ce adlhclme 
să fie îngropată. Peste, tot trebuia 
să se țină seama de condițiile-lo- 

- cale, să se urmărească resoecta-
„ . . ■ ,10 determinate de rea Indicațiilor date- de specialiști

.loJle abundente din Iun le seplern- ' CQ privește calitatea lucrărilor.
Moi mull :d««rin alțl ani. ta a- 

cbastă toamnă.fnsămlnțarea grlu- ■ 
lui trebuie să constituie un adevă
rat examen pentru activitatea in
ginerilor agronomi. întruclt. celetal- 
te lucrări de sezon nu reclamă pre
zenta neapărate a specialistului din 
agricultură — recoltatul și trans- 

gnnlzațprjcă .—. activitatea Ingiruj- 
■ rilpr-’-.agroriwmLr'jsă-. rșoxooițcen tresa 
asupra griului, urmărindu-se' In- ’ 
deaproape executarea unor Iu-’ 
crărl, de cea mal bună ,< calitate. 
Specialiștii din agricultură trebuie 
să Indice cu exactitate unde se 
poate lucră cu prioritate, cum să 
so facă'pregătirea terenului șl

vorba.de
agrlcole.de
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In cauză, ștllndu-; 
de imita tea mc
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Fraf... mat!

1.

«; 
a

De mai multă vreme, instala
ția de preparare ' a întreprin
derii „Dobrogca” revarsă In 
voie nori Întregi de praf de cre
tă asupra locuințelor din Mur- 
fatlar-Constanța. Acum diva 
timp insă producătorii erele! a- 
jumeseră la sițlmloaro : voiau 
neapărat să extindă capacitatea 
Instalației respective, dar nu 
puteau face acest lucru fără a- 
proborea consiliului popular ju
dețean. In cele clin urmă șl-aii 
luat Inima In dinți și au cerat 
avizul de extindere. Răspunsul 
a fost Insă prompt : „Opriți norii 
do praf și stăm de vorbă Ți
nuți In gardă de acest averlls-nu ț_, r

ment, au făcut el ce au făcut și, 
timp da nproapc o lună de zile, 
praful dQ cretă n dispărut. După 
rare nu dnl mutarea In pilc : 
„Am oprii praful, dnțl-ne apro
barea”. Șl II s-a dat ce au ce
rut. Chiar din ziuă aceea insă, 
norii de praf au răbufnit șl mai 
amenințător. Partenerii erau 
mat. Pe dnd revanșa î

După nuntă
bal... penal

în localul restaurantului din 
Negrești (Vaslui) — nuntă mere. 
Mai ceea chiar ca-n povejti. 
Pentru câ Nicolae Stroe, respon
sabilul restaurantului, in calita
tea lui de socru mare, avea 
chef să-și trateze nuntașii așa 
cum nu mai fuseseră tratați el 
niciodată. Dar, la cltua timp 
după ce s-a terminat nunta, a 
picat in restaurant o echipă de 
control. Rezultatul ? Nunta, la 
care s-au mai adăugat jt me
sele servite pe gratis da intrea- 
ga-i familie, lăsata un gol In 
gestiune de 71X4 lei. Acum, 
dat fiind cd a intrat Intr-o ase
menea „horă", N. S. va irebui.» 
ti foace !

într-una din zile, Ncculai |
Dragomlr din Phunesll (Vran- I
cea) și-a luat arma din cui șl a | 
pornit la vinătoare. A ochit; a . 
apăsat pe trăgaci șl... țeava ar
mei s-n crăpat, acddentlndu-1 r| 
grav. în timpul unei alte par- 
Ude -clnegetice. vlnntorur Du- f 
mitru Țăpurn dlniPdinnnisGrtrtite | 
a suferit un accident similar. I 
în urma acestor două Intîmplfiri, . 
organele de miliție au invitat I 
m visători să prezinte urmele 1 
la control Cu acest prilej, s-n I 
constatat că 42 de puști aveau I 
defecțiuni ce puneau in pericol |
viața posesorilor lor. în coase- 
cință, toți ce! In cauză au fosl I 
Invitați să vlncze cu... alte arme. I 
Iar ceilalți — să le verifice cu n- • 
tențle . Înainte de a le Încărca.

Nu <c

e de vina
tntr-una din zilele trecute, 

Ch. P., Idcâtuș mecanic la Fa
brica chimlcd-Mdnlfejti. trans
porta „o caprd metalled'"'. La 
un moment dat, a atint cu ea 
tocul ușii de la intrare In sec
ția de gelatinarc. Dar, din cauza 
unei defecțiuni la instalația e- 
lecMcă, tocul ușii ie afla tub 
tcnilune. La atlnperea lui, „ca
pra metalică" a roit pută și ea
sub tensiune și Gh. P. a foit 
electrocutat. Acum, cei cino- 
vați de ncrcparaTca Ia timp a 
Instalației electrice vor tuferi 
contecințale prevăzute de lege.

„stopul** ?
De aproape 3 ani de zile; în

treprinderea „Electromontoj” 
București (str. Condlano Po
pescu nr. 1) se străduiește să la 
urmele șoferului Florea lancu- 
lescu, născut In anul UM2, in 
comuna Băbălța, Județul Teleor
man, dar nu reușește. Șoferul 

’ -se dator față 
. ______ _ menționată cu

» 32 020 lei șl nevoind sfi-1 achite 
do bună voie, ori de dte ori 
simte că urmăritorii se apropie 
de" el, „apasă pe accelerator” șl 
dispare. Clne-I pune... un stop 
in cale 7 ,

Berzele și... 
electricitatea

1 în primăvara anului 1970, la 
marginea satului Chlbcd, situat 
nu departe de stațiunea Sovata,

1 a fost instalat un stllp de beton 
I pentru rețeaua electrică de joa

să tensiune. Nici n-a fost ridl-
I cat Insă bine șl berzele au $1 
I pus ochii pe el, conslrulndu-șl 

cuibul In vlrful său. E drept, la 
scurt timp după aceea, satul 
Chlbcd una din cele aproape 
4W) de localități rurale din ju
dețul Mureș, electrificate in ul-

1 tlmul sfert do veac, și-a aprins
1 salba de lumini, dar berzele nu 

■ s-au speriat. îngrijorați de soar- 
| ta lor. unii săteni le-au construit 
I cuiburi mal mari pe case. Ber

zele Insă au preferat tot cuibul 
de pe stllpul lor. Vor oare să 
mal adauge la povestea despre 
ele încă o poveste 7

Rubncâ redcctafâ de 1
Dumitra TtRCOB

Gheorqbe POPESCU
și corespondenții „Scinleîî”
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lui, îmbunătățirea calității 
sculelor tunate șl reduce
rea adaosurilor 'de . prelu-

în marea întrecere soda- 
llslă pentru înfăptuirea 
dndnalulul înainte de ter
men Klde-urgl.țtil de la 
Uzina de țevi din Roman 
au lansat vnlorctisi iniția
tivă „Toată producția de 
țevi peste plan destinată 
exportului, din metal eco
nomisit”, angajlndu-se ca 
numai în acest an să eeo- 
nomlseascâ 10OO tone me
tal. Eforturile convergente 
ale întregului coledlv de 
s'dorurglști, In frunte cu 
comuniștii, au făcut ca, In 
preajma-; Începerii adunări
lor generale pentru dări de 
seamă șl alegeri, acest an
gajament să fle Îndeplinit 
Ca urmare, s-a realizat șl 
angajamentul anual de a 
livra la export o producție 
de țevi peste plan în va
loare de 5 milioane lei va
lută șl s-au evidențiat re
surse ca plnă la sflrșltul 
anului 1072 să fie econo
misite Încă 3®0 tone metal.

„Cu ce am contribuit noi, 
comunlșlll, la acest fruc
tuos bilanț al colectivului 
de siderurglștl Bl spre ce 
trebuie să ne Îndreptăm ș- 
tențla pentru a asigura In- 
făplulrea In continuare in 
mod i exemplar a Kirclnllor 
ce ne revin 7“ Iată ideea 
care a străbătut darea de 
seamă a organizație! de 
partid din secția turnătorie 
șl a polarizat întreaga a- 
tențle a colectivului de atei, 
a, partteipanțllor la discuții.

— Noi turnăm întregul i 
necesar de scule conducă
toare pentru liniile de la
minoare de la 6 țoii șl 16 
țoii șl parțial pentru uzi
nele „Republica” din Capi
tală. Putem astfel influența vor trebui in viitor să con- 
hoțărilor acțiunea de eco- stllule preocupări de seamă 
nomislre a metalului — •'» --
spunea in cuvlntul său co
munistul Vasîlc Bufnită, 
maistru oțelar. Ce-1 drept, 
cantitativ, ne achităm bine 
de această sarcină. Dar, 
oare, in calitate de comu- 
nlțli, luptăm no! Îndeajuns 
pentru a valorifica toata 
rezervele colectivului, Im-

s ... • i
devreme a cincinalului. 
Mulțl vorbitori — maiștrii 
Nicolae Mlhăllescu,; Dutnl- 

, lumâlorii-for- 
matori Valerian Ipall, Du-

r
7

’SiS^ ai

mal 20 de zile. Comuniștii 
de aid au făcut calcule 
precise ■ din care rezultă 'că 
acest' d.ștlB de timp va 
avea o substanțială contri
buție la realizarea sarcini
lor actualului cincinal la 
nivelul secției In mai puțin 
de 4 ani șl ’jumătate.

Obiectivele economice sini 
... . „J|ll Însoțite, In planul de măsuri
raid a organizației de bază adoptat, de numeroase mă

suri pentru creșterea 
flclcnțe! muncii politico 
șl cultural-educative, care 

■MT""* ” spre
teh-

u- 
esle 
ca-

astfel Incit fiecare maistru 
și Inginer să fie țl un bun 
îndrumător politic al co
lectivului.

Am regăsit ldeea crește
rii responsabilității comu
niștilor, sporirii aportului 
lor la mobilizarea masei de 
salcriați pentru perfecțio
narea procesului de produc
ție, și in adunarea gene-

crare. Trebuie să ajungem tru Sitngu, 
ca lot metalul pe caro II to- maiori V»!l ______
plm să fta Incorporai in miiru Butuc, Nicolae Capră,
piesele turnate. Or. de Ia Constantin Amariel, ingi-
Incepulul acestui. rinrinnl, • iwnil Constantin Coteanu, 
pentru 1 DOT kg de piese șeful secției, și alții; anall- 
bune turnate, folosim, In zlnd căile creșterii roiului
mod frecvent, dte 1 460 kg organizației do partid cn
metal, tar in ultimele două factor dinamizator, mobili- ________ „________ _____ __
luni am depășit șl acest zafor la flecare loc. de mim- de ta secția sculărie. Șl aici.
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PE ORDINEA DE ZI

_• I. L f

consum cu 10 kg. Combate
rea oricăror depășiri, In ge
neral creșterea exigenței 
față de munca fiecăruia,

-

1

că. au formulat un șir do 
propuneri privind reparti
zarea mai judicioasă 
țelor organizației de 
în toate sectoarele,

ale organizației de partid. 
Allt conducerea secției, dt 
șl noi, comuniștii, să 
luptăm Împotriva rutinei, 
să dovedim receptivitate 
față de introducerea tehno
logiilor moderne: de tur
nare.

' Cu un pronunțat spirit 
. __ analitic, tntr-o atmosferă
potriva automulțumlrll 7 dc lucru, adunarea generală
Clnd spun aceasta mă gin- a dezbătui In profunzime punderli fiecărui comunist
îrtaen In fnrdul ' n-fi nat ’ nm -(mrokSfl1 treved-î»n«*«»<** g£a.U ’ £a(S de Clî ’ dCOSfi-dese la faptul că nu am 
desfășurat o t_‘ ‘ .
Intensă muncă politică spre 
a concentra toată atenția

... sarcinile . Imediate __  ___ ___ ____________
suficient do In fața secției turnătorie bire, dezbaterile au relevat 

ffnrfl ■■ «ci rțrfs-siSHff'fwț- jț-HivniS!I! .'.La-' ■. ■« •' -

punctul de plecare îl cori- 
stliule un fructuos bilanț : 
planul și ongajamentele ne 

partid acest an la nivelul secției 
... .___ _____astfel au fost Îndeplinite cu a-

lneit, prin exemplul perso- ---------. -j---------------------------------------------------

nai, comunJșll! să poată 
Influența .procesul' de per
fecționare a activității în
tregului colectiv, întărirea 
disciplinei tehnologice, mal 
buna organizare a muncii șl 
asigurarea bazei materialo 
pentru desfășuraceia nor
mală a lucrului In schimbul 
III etc. Țelul tuturor pro
punerilor — creșterea râs- 
nunderli fiecărui comunist

spre economisirea mdallu- toace pentru

și pregătirea ficUvRĂțll a- 
nului 1073;' etapă hotărî- 

eatru realizarea mal

: 1 necesitatea sporirii rolului 
cadrelor de conducere. In 
munca polUlco-ideoioglcă,

nroape 3 luni mal devreme. 
In dezbaterile din aduna
rea de alegeri, comuniștii 
de alei șt-au ațintit privi
rile spra ceea ce trebuie fă
cut pentru ca rezultatele 
din 1073 să fie șl pial bune. 
Astfel, po baza propuneri
lor făcute ih cadrul adună
rii de către mulțl partld- 
panțl la discuții, ca mais
trul » Alexandru Cozma, 
lăcătușul Dumitru Vrabie, 
forjorul Constantin Căldă- 
raru, Inginerul ălircea Je- 
hac șl alții, s-n ndoplat ho- 
lărlren ca planul — ■ ■
luni să fie realizat in nu-

flecarei

nu fost orientate 
respectarea disciplinei 
noioglce. dezvoltarea 
nor inițiative cum 
trecerea la reforjarea 
palelor rezultate la pre
lucrarea llngourilor de oțet, ' 
sursă bogată pentru eco ro
mb; Ir ea metalului șl asigu
rarea. unei calități cores
punzătoare a pieselor fa
bricate.

— Noul birou al organi
zației de bază să facă dlri 
grija pentru calitate, pen
tru munca exemplara, o 
problemă a fiecărui sala- 
rtaî, spunea In adunare co
munistul Gavrilft Vicovca- 
nn. Ce disciplină poale fi' 
In cadrul,secției dnd chtar - 
un!l maiștri nu dovedesc 
suficientă răspundere față 
de calitatea produselor 7 
Aceștia nu fac cunoscute la 
timp defecțiunile șl Inter
vin sporadic pe Ungă tova
rășii de la secția turnătorie 
ca să evite elaborarea unor 
șarje de oțel fisurate.

Hotărlrile adoptate do că
tre cele două adunări ge
nerale reprezintă un pro
gram concret de lucru, clar 
șl riguros, cu exigența pro
prie comuniștilor, ceea ce 
dă garanția că sarelnJIo 
care stau in fața colective
lor de ta secția turnătorlo 
șl sculărle din cadrul Uzi
nei de țevi Roman vor fi 
îndeplinite In mod exem
plar. O garanție dată șl do 
faptul că. In fruntea orga
nizațiilor do partid respec
tive, au fost aleși, cu acest 
prilej, muncitori fruntași, 

■comuniști cu o bogată ex
periență, oameni care se 
bucură de presligiu. de 
autoritate șl respect in 
rindurilo filderarglștllor din 
Roman. a,

Ion MANEA
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Toamna, eu zile reci șl ploioase, a 

Intrat in drepturile eL* O dată cu a- 
ceasla, ta redacție au început insă să 
sosească scrisori care semnalează ’ ei 
unele apartamente, Imobile sau chiar 
microraloane întregi sini,lipsite dc căl
dură, de apă caldă, ori de amîndonă 
la un Ioc. Cauza? Lipsă de grijă din 
partea întreprinderilor In sarcina că
rora cade rezolvarea problemelor res
pective, Publicăm mai jos citeva scri
sori caro sesizează asemenea pro-

. Heine. ' ’< ’
- ■ ;'penlru a ir.iihcLh' --Vm

Cîîe zile are sap* 
tâmîna cînd 
e vorba de re

cepție ?
âlocul nostra, din 

București, str. Con
stantin Brlncoveanu 
nr. 120. este'O con
strucție nouă, caro și-a 
primit locatarii abia 
îiiceplnd cu dota -de 
14 Iulie 1972. De a- 
tuncl și plnă acum 
nu nl s-n dat ană cal
dă. I.C.R.A.L. din str. 
Covasna ne-a cerut 
să avem răbdare, scu- 
zlndu-so că n-a fost 
InCă recepționat punc
tul iernile, dar ..peste 
o săplămtnă-două...” 
Apoi, am fost asigu
rați că la 5—6 august 
vom avea apă caldă. 
După aceea nl s-a dat 
un alt termen : 17
septembrie, pentru ca, 
în ■ cele din urmă, să 
nl sc recomande să 
luăm legătură cu con
structorul. care o In 
măsură să arate de 
ce-1 închisă centrala 
termică. Cei do la 
LC.R.A.L. habar n-a
veau Insă clrtc-l con
structorul, și de unde 
să-1 luăm. Dună alto 
alergături, cetățenii 'au 
descoperit că șeful 
lotului de șantiere 
este tovarășul Nlcodl- 
ncscu. telefon 83 28 20, 
dnr că acesta e In 
concediu. O voce de 
la nilmăral amintit 
rte-a invitat aă avem 
răbdare plnă ce se va 
recepționa punctul ter
mic, „încă, vreo 2 săp-

de familii, printre care 
mulțl bălrinl ț ri copil. 
De la 22 Iulie a.c., de 
clnd apartamentele au 
fost predate locatari
lor. In băl șl in bu
cătării n-a cura nici 
pic de apă caldă. A- 
soclațlile de locatari 
din cele două Imobile 
s-au adresat secției de 

■ termoflcare a LD.G.D.

contract pe baza că
ruia gfi fie distribuită 
și apă caldă, atlt de 
necesară Intr-o locuin
ță In care slnt și co
pil,. Zadarnic 1 Nl s-a 

_ _____ _ ____ apus să ne adresăm 
cui de 4 ori cile 2®ăp- constructorului; adică

București, locuiesc 132 Qrl iijin »*•{ tjJJra casă cu paltoanele pe
rin' fnmllll nrlnfrn rsrn 1 Ul • U,,M

-a-'v -.-W.. ■■ -■ te,y
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CIȘdirea brutăriei, Io care se execulâ ultimele lucrări de finisaj

BELCEȘTI - 
Viitor oraș

■ ■’ / - . ■ 
promis că va lua măsuri pentru 

rezolvarea acestei probleme.
- ■ Pc șantierul construcției fabricii

13 000 de suflete. Poale de aceea de c6rămlzl. lucrările slnt. In linii 
prima imagine revLnutfi a fost a unul mari, încheiate. Doar citeva Sp!esc 
furnicar In mișcare : cooperatorii mat țin lucrul In loc. Un delegat se 
plecau șl soseau de la clmp cu că- află plecat la furnizor gA urgenteze 
rațe, cu camioane, cu remorci trBse aducerea lor șl se va trece la pro
de tractoare — toate încărcate cu ducerea primelor șarja de cărămidă 
bogățiile toalnnel. pentru nevoile comunei.

— E rod bogat la toate culturile. Consiliul comunal al Frontului 
Ne grăbim să-l adunăm fără pier- țJnlt&Ui Socialiste din Belceștl a 
derl — ne spune Mlhai Llncu, ini- mobilizat cetățenii șl la celelalte 
moșul președinte nl C.A.P. din Bel- treburi obștești. Sute de oameni au

• 8 -
1

k
4

(

Am poposit un timp mai liîdelun-, a 
gat la Belceștl, comuna cea .mai 
mare din județul îașL Ara aproape

deri — ne spune Mlhai lancu, ini- mobilizat cetățe
moșul președinte nl C.A.P. din Bel- treburi obștești. .... „„
cești, pe care 1-nm găsit dlrijind lucrat, ajutați de elevi, la terminn- 
cele 10 camioane șl tractoare cu ro- rea cel0- 3 de clasă eu care s-a 
mord și pesta 120 de căruțe, pentru extins școala generală nr. 2 din 
ca să fio încărcate șl descărcate dt Bolccșli. De asemenea, multe ore 
mal repede șl să facă astfel mal do muncă'voluntară au fost efectu- 

drumuri zilnice la clmp. Q‘C șj ]a repararea celorlalte școli.■■multei .
— Consiliul comunal al Frontului 

Unității Socialiste a adresat o'che
mare tuturor cetățenilor, comunei de

In amenajarea mai multor ateliere-- 
școală etc. Aatfel, noul nn școlar s-a 
deschis In bune condiții. S-a itice-

I

I

tămlnl țl ’ gala P, Do 
ce s-a tergiversai ,re- 
cepțln plnă la sosirea 
frigului ? Nu se putea 
face acest lucru aslă- 
vară 1 Șl-apoi, din Iu
lie plnă acum au tre-

iar acum nici <! Asociajia 
■■nn locatarilor
una blocului nr.

din sir. Foișor 
nr. 88, sodorul 4 — 
Bucureșîi

Apa Sîmbetei 
umjui ler^iTincMÎ ...țurge pe vet* 

u Wfi5 ealdrltKfeW-?- ștapa’ caldă pentru con- t
sum. Ca să înlăture Avem ghinionul Bă 
cit do cit consecințele locuim la etajul 4 al
acestei ..Inovații teh- ț imobilului din strada
nice” a constructorii- Socola nr. 10. De ce
lui. locatarii au optat ghinion 7 Pentru că,
pentru a avea vara apă deși pare de necrezut,
caldă. Iar lama căi- de aproape 2 ani de

. După ce blocul nos
tru a fost dat in folo
sință. s-a constatat că 
centrala termică are o 
capacitate prea mică 
pentru a asigura

acestei „inovații l 
nkett a constructor!-. 
lui. loca tarii au qptat

1

a sprijini îndeaproape âtît acțiunile țj11- construcția a Încă două no! săli 
legate de ștringerea recoltei, cit șl bigului
pe cele de interes obștesc. Cetățenii ca a apartamente pentru familiile 
comunei noastre au răspuns cu mic unor spectollșlL ?
cu mare acestei chemări — pred- Cine străbate astăzi Belceștll ob- 
zoază tovarășul Vaslla Turcea, se- 6crvfi ta tol m]1M de 8Mpodar 
cretaral comitetului comunal de priceput. Dacă adăugăm la reallză- 
parțld, președintele consiliului co- rUo deSCTise și po cele „mal vechl- 

— școli no! In flecare din cele 8 
sate, local modern pentru magazin 
cu autoservire, dispensar cu mater
nitate țl staționar do copil, o stați
une de mecanizare a agriculturii -- 
fără a mal vorbi do construcțiile 
zootehnice șl gospodărești ode celor 
două C.A.P., de complexul Intereoo- 
peratist de vad, care, la aflrșltu! 
cincinalului, va ajunge la cel puțin 
13M capete — imaginea despre dez
voltarea acestei comune se comple- 

, . ... . ., . , ——. 1-----__________ ___1 comunal
strucțllior noi începute in comună. âi f.u.s,, ‘organele comunale de 

1 Iată, la brutărie, care vă coace 2 SCO partid șl primăria slnt preocupate 
1 kg pline pe zl, se execută acum (nsfl ca întreaga.dezvoltare a comu- 

ultimele lucrări derflnlșaj.- ..Răcani sărcerespundffdșchHcnde slste-. 
Insă că U.J.C.C. ieși1, bencficintul-e tuatlzaro Inlocmltă’pe’hlru tirbaniza-

ș

' murtnl al Frontului Unității Socla- 
I lisle. Cinci echipe de control ob

ștesc organizate de consiliul comu
nal al F.U.S. au făcut zilele trecute 
numeroase., propuneri pentru Îmbu
nătățirea activității serviciilor pu
blice comunale; au fost controlate 
cele 32 secții, de prestări servicii, 
magazinele cooperativei do consum, 
centrul de legume șl fructe etcl

... Vlzltlnd comuna, constatăm șl 
noi că, aici, cetățenii aduc o contri- ___ ___ _ _ ___ _ „
buțle de seamă șl la termlnareă con- teaifi armonios. Consiliul

-

promite șl ’ar promi
te că la punctul ter
mic 5 din strada So- 
cola-NIcoltna se va 
Instala un hldrofor, 
dar promisiunile nu re 
adeveresc și nici nu 
ne încălzesc. Șl cum 
anotimpul rece bato 
la ușă. solicităm pe n- 
ceaslă cale celor In 
drept să prevină din 
timp situația do astă- 
lamă, clnd n-am a- 
vlit apă caldă și căl
dură suficientă.

Locatarii 
de la etajul 4 
al Imobilu’iil 
din sir. Socola 
nr. 10 — lași

7.

iernii

SCRISORICATREREDACTIE

tămlnlr Cile zile are 
sâptAmlnn clnd e vor
ba de recepție ?

Florlca 
MOISESCU 
str. Constantin 
BrincOveanu 
nr. 120, 
sectorul 5 — 
București

$

Cînd doi se cear
tă,.. al treilea în

gheață !
în blocurile T.d. 11 

și T.d. 12 din str. Dru
mul Taberei nr. 05—137,

I - ' ’ - L

’ *
.<

I.C.M. 2. No-am adre
sat, dar ara fost tri
miși lot la I.D.G.B. Șl, 
uite ața. toată vara. In
ginerii Lupan (I.D.O.B.) _____________  _
șl Stolceseu (I.C.M. 2) mentor cc urma să fie

dura. Am mers cu 
clrpcala aceasta timp 
de doi ani, pină in 
luna mal a.c.. clnd 8-a 
adus un boilor supli

Investiției, n-a adus Încă malaxoa- rea Bclceșlllor — una din primele 
rele pentru a se trece delndată șl la comune aîc Județului care r.e vor 
coptul pilnlL Tovarășul Sabin țJlcii- înscrie pe tratoetorla viitoarelor 
lescu, președintele UJ.C.C. Iași, ț,orașe ■agricole".- 
căruia 1-nm ndrront rugămintea lo
cuitorilor din fâelceșll de a se ur- ManDle CORCACI
genta aducerea respectivelor utilaje, corespondentul „Scînteii*

La I.G.O. tâcerca 
e de aur

aproape două 
luni de zile blocurile 
din cartierul ăîlern 
(m'croralon S) nu mnl 
au apă caldă. La în
ceput, locatarii au 
crezut că-1 vorba de 
ceva trecător, că din 
cauza unei reparații 
sau a unei modificări 
oarecare pe rețea, apa 
caldă a fost oprllă 
pentru o zl-două șl 
gata. Presupunerile lor 
nu K-au dovedit Insă 
Întemeiate. Cu toate 
că zilele s-au scurs 
in număr mare, altua- 
Ua a rămas neschim
bată, Am sesizat ne
ajunsul, in .mal multe 
rlndurl întreprinderii 
do gospodărie orășe
nească Hunedoara. A- 
ceasta nu a luat Insă 
nici o măsură de re
mediere.- Din cauza 
lipsei de apă caldă au 
de suferit, cum e de 
înțeles, mat ales co
piii șl gospodinele. 
Dar I.G.O. nu dă nici 
o explicație, nu între
prinde nimic. O fi ca

”i7s'

h.'F Ml", 
bfl 
I n

ggj

i;,

■ .a-

r •’^.”•1 >r ii,;

ai
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zlle cela 12 familii 
care locuim la acest 
eiaj nu avem apă cal
dă ! Din cauza slabei 
presiuni, apa nu ajun
ge allt de sus. în a- 

ne-au „pasat” de la o Instalat. A fost opri- ceaslă perioadă am se
sizat de nenumărate 
ori forurile locale, 
dar fără nici un re
zultat. în schimb, a- 
sociațla de locatari, 
prin împuternicitul el, 
ne încasează cu regu-larltate ban! (7-8 le! “^a±,,a""

Întreprindere la
A sosit vremea 

i șl nu nl a-a 
nici căldură. După 
llclludlneâ" pe, cura o 
manifestă LD.G.B. șl
I.C.M. 2. se pare că. 
vom mal avea de aș
teptat, Cit oare 7

VasIIe CH1RJIA
maistru la U.CFL, 
șoseaua Panduri muțati w jMnauwuva
nr. 71 — Bucureșîi do a sta la Iarnă In

alta. ta In acest scop 
rece
dat

,^o-

cen- 
șl o-trăia termică ■' 

prim a rămas timp de 
3 Juni, plnă in clipa 
In care vă scriem I Ss 
pare că celor de la 
I.C.R.A.L.-Yr!tan. care 
trebuiau: să execute
lucrările, le funcțio
nează bine calorifere
le acasă, dacă nu se 
sinchisesc de locatarii 
unu! bloc Întreg, ame
nințați de perspectiva

de persoană), pen
tru apa pe care 
n-o primim șl ca 
atare n-o consu
măm I Bani aruncați 
pe._ apa Slmbelei. Dl- 
roclorul , LC.LL.-Iaf!

atunci clnd ne aduce 
necazuri — nu mai e !

AI. MATEI 6
pensiondr
Inlrarea Lanului — 
Hunedoara

■

1 ? ■
i.; ■;

L.‘

;fî?S e.:
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Modernul magazin cu autoserviră
o-»’

6

?
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Peotra aplicarea, in mi
precizare are în vedere pensionarii 
C.‘A.P. care iiu au membri de fa
milie capablll| de muncă, șl celelalte 
categorii de pensionari cu venituri 
pentru flecare membru de familie 
do plnă la 500 lei lunar. Spre a veni 
in sprijinul tuturor cetățenilor, nor
mele conțin șl prevederea că plata 
conlrilmțlci bănești se poale face eșa
lonat, in tot cursul anului, ceea ce 
oferă, flreșle,= locuitorilor posibilita
tea de a achita sumele ce Ie revin și 
in rate. , ;

O altă precizare, de o deosebită 
Importanță pentru modul în care 
trebuie Înțeleasă șl aplicată legea, 
este șl aceea că. In situațiile In care 
In unele localități nu slnt de execu
tat lucrări prin contribuția In mun
că, de natura celor prevăzut» In ar
ticolul :3’ din lege (lucrări de Inte
res local, constlnd In „construirea, 
modernizarea, repararea șl Între
ținerea drumurilor publice, a lucră
rilor de artă, precum și executarea 
lucrărilor de regularizări de albii 

’ și consolidări de maluri, pentru apă
rarea, comunelor, orașelor sau mu
nicipiilor împotriva efectelor dăună
toare ale apelor”) nu se va stabili 
contribuție Iii mincă pentru popu
lație.

(Urmare din pag. I)

Potrivit Indicațiilor date, 
executive nle consiliilor 
municipale, orășcncșLl șl 
plnă’ln data de, 13 octombrie, vor 
reunaUza șl supuno nprobării adu
nărilor dclcflațUor cuantumul con
tribuției bănești pe anul 1072 ; el se 
va stabili In raport cu valoarea lu
crărilor aprobate, cu eșalonarea exe
cutării șl punerii lor In funcțiune, 

' eu veniturile nete lunare 
numărul

com! tetele 
populare 

comunale, 
TOT

precum și cu ___________
ale fiecărei familii, cu 
membrilor acesteia.

Slnt prevăzute, de asemenea, cate
goriile de cetățeni caro urmează a fi 
scutiți in întregime de plata contri
buției bănești. Pentru orașe și mu: 
nfclpll. plnă la 503 lei venit net lunar 
pe flecare membru de familie, se 
prevede scutirea totală, iar in alte 
cazuri. In raport eu fiecare situație 
fn parte, comitetele executive ale 
consiliilor populare municipale, oră- 
șineștl șl comunale pot propune 
adunării delegațllor scutirea , totală 
sau parțială de plata contribuției 
bănești șl executarea contribuției In 
muncă a unor familii sau per
soane care au condiții deosebi ie. 
după caz. Pentru comune, această

i,

y
MEDIC DE TARĂ 
IN MARAMUREȘ

i
j

Normele prevăd, de asemenea,Normele prevăd, de asemenea, alaiului pentru dezvoltarea comune- ,
obligația comitetelor executive sie lor ș; a orașelor cu participarea cetă-
eonsillllor populare comun.ilc. orfișe- țonllor prin contribuția în bani șl 

muncă la realizarea .unor lucrări ■ 
de interes obștesc de care el doresc 
să beneficieze dt mai repede. ,
După cum se știe, legea preve
de râ In acolo localități in care 
fondurile provenite din contribuția 
bănească nu sini suficiente pentru 
construirea de școli, cămine cultura
le șl unități sanitare, statut să acorde 
credite nerambursablle pînă la 40 la 
sută din valoarea acestor obiectiva 
In același timp, șl pentru alte obiec
tiva cu pronunțat caracter social, ca 
Internate școlare, grădinițe de copil.

neșll și municipale de a reexamina 
cn toată atenția toate contestațiile ce
tățenilor șl de a Ie rezolva In spiritul 
precizărilor făcute.

Spiritul legii șl-n șăslt o; materia
lizare mnl clară și In sublinierea 
expresă pe caro o conțin i normele 
potrivit căreia, „pentru objeeUveie ce 
urmează a fi supuse aprobării adu
nării delegnților, comitetele execu
tive ale consiliilor populare vor a- 
nallza posibilitatea de acoperire a 
necesarului de materiale din resurse 
locale, precum' șl din cola ■ fondului 
central prevăzut' prin planurile n- 
nuaie să aibă această destinație". dispensare și case de nașteri, statul 
Această precizare cate de natură să acordă credite rambursabile pe ter- 
Btlmuieze eforturile pentru valorifl- mea lung, 
carea resurselor locale, pentru creș
terea producției de materiale de 
construcții pe plan loral. In funcție 
de condițiile șl Interesele fiecărei lo- 
calitătL- ■ ■ ;

în esență, prin urmare, normele ■ 
elaborata slnt bo natură aă asigure 
aplicarea unitară. In toate localitățile 
țării; a Legi! 20, să Îmbine eforturile

In concluzie, factorii de răspundere 
de In organele locale și centrale de 
resort sini chemați să ia toate măsu
rile pentru explicarea tern cinică a 
legii, pentru consultarea largă a ce
tățenilor în alegerea obiectivelor, 
astfel incit populația să beneficieze 
efectiv. în eel mal scurt timp, de e- 
fectele aplicării I.cgll 20.

; 3
iese pragul casei la 
•a oră din zi, sau 

__  __ r.-. _‘i cer nu 
numai ajuior medical,

■ — i ceiățe-
?«fi. pentru cd Vio

rel Capefcanu osie 
Cei din Vlșeul ' de In mijlocul oa-

■ ■ - manilor, allt ca mc- 
__ ,,________ ____ ___ ____ dte, ca intelectual ai 
nască acasă, fără asls- fcanu „dc-al lor”, par- satului, cit și ca dapu-

(Urmare din pag. I) tot efortul, toată stăm- pfișe
----------«-------------------- in(a ca naftcrlla fă oriei. __  __  

decurgă normal. Dacă din noapte. Ii 
In 19S0 mortalitatea numai ajutor ■

Dar clic alte ■intlm- 
pldri dramatice, cu tllc 
fi-flU ’n-‘w

<n|a

sau fără tllc, n-a trăit fnjantlta era do ÎS la ci șl sfaturi 
medicul Gapețeanu In prezent "elte neșll, pentru
cei 22 dc ani de clnd numai 2 Ia sută.
se află in Maramureș l Cei d'.„ VUtui di 
Numai lupta do a obiș- Jos 12 consideră pc
nui femeile să nu mai medicul Viorel Cape-•jn’nst^A . /A3i.i| 'jwdvîâ—:' a—™--'-. -f— —_a« ih»__=:’

tență,- cita energie și 
cit timp i-a luat, Casa _ _ _________ ____ _ ___ e____  r
dc naștere a fost ame- acesta robust,' care a Vlșeul ? — l-am în-
nafată in primdcara Împlinit 45 da ani,; din trebat pc comunistul
Iui '53, cu contribuția care 22 ca medic da Capețeanu.
(h muncă a sătenilor, fard, fn aceeași locali- _ ch'ar dâră as ^Utele-a f0(C;( ri,idUiJ;j!; vrCfl,Cnu%ret! c-aș p.“l
eS„(^,i /i medicul s-a acomodat tea. fn urmă cu vreo
construiască dar... ci- repede cu modul dc a c(recijprclcce ani am

fost solicitat să merg 
medic șef intr-un fost 

Oamenii din 
sat au aflat de acest ■ 
fapt, s-au adunat la 
primărie intr-o ade- 

acțiune de 
„protest". Nti roiau 
șd plec din satul lor.

cd ar fi maramureșean 
da dnd lumea — omul — Ați mal părăsi 

-■" ■ i in-

medicul s-a acomodat 
------- , - --------- repede cu modul de a 

leva săptăminl nimeni tril șl da a /î al ma
ns câlcat pragul ci. rqmurețeanului,. a in- r.-,— - j------------------------------------_ activ< exigent

pcnlru formarea unor 
deprinderi noi la oa
meni ți pentru imy 
bogălirea orizontului' vârsta 
lor de cunoștințe. Să
tenii -intră' in cuM-
netul medicului — lăr- . Dar acum, după incd 
git recent cu un labo
rator pentru ana-

Prima fejnele care a 
născut- In casa de naș
tere a fost soțta me
dicului. Așa au prins 
cura) și oițele. Acum... 

în cariera sa. me
dicul Capefeanu a a- 
slstat aproape 2 (M 

tda nașteri. Personalul 
medico^sanitar de la 
casa de naștere, de 
la dispensar a depus

15 ani, credeți că m-ar 
lăsa 1 Iar eu nu pot 

lize curante — sau ti rd plec pe furiș.

■?

/■

i
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obligațiile

Trebuia,

chldeau noi șl noi fronturi de lucru

nece- 
Indus- 
obiec-

llve. Aceeași Întreprindere do 
duri metalice șl prefabricate

unității, inginerul Gheorghe 
cure ne-a relatat : 
puteam rflmlne Indiferent!

mul rlnd" am trimis colective 
comisiei noastre economice in

I acestor 
privit cu 

«sire

dar. indis- 
obiective0.' Prin 
întreprinderile de

O inițiativă care concentrează atenția întreprinderilor:

ale 
ma- 
dln 

exa-

Slnt cunoscute marile sarcini pe ___________ __ ________ ___ ______
care le au de Îndeplinit colectivele ta montaj. Ce era de făcut 7 în pri-

,l..l în domeniul: aslguriiril utUaJeîor - --------- ---------- ------- _T_„. ...
tehnologice șl construcțiilor meta- rile- întreprinderi furnizoare

grai sau prin cooperare, pentru a sa

n-au dat rezultatele dorite.
— SI totuși ceva trebuia întreprins.
— Da, ne rflmlnea o singură solu-
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In apă pînă la genunchi, dar recolta 
a fost salvată!

Imagini obișnuite la cooperativa . agricolă 
Grozești, Județul lași : Un lan do porumb, cit 
vezi cu ochii, părea crescut din ană. Aici, nici 
o mașină, nld o tehnologic, oricât de moderne, 
nu slnt de nici un folos. în acastc condiții, 
chemarea organizației do partid: ..ia' 
țle'vreme, «A sidvfim Întreaga recoltă'- l 
rit ecou.In Inimile n suta do oameni. S-a în
tocmit tin „plan de bfilate*. cu rrțășurl de
taliate, cu termeno do executare. Prima ur- nie, de dăruire.

gen ț fi : culesul strugurilor. Cind șl ultimii 
ciorchini au fost strinșl, cooperatorii, toți lo
cuitorii satului, cu mic cu marc, au teșit pa 
tarlalele cu apă și porumb. Pentru că nu 

_________ exista n!cl un metru pfitrat de pfimlnl uscat. 
.Indiferent ștlulcțl! au fost cfirațl cu coșul și traista pi.nă

tfi"_ a gă- la tărglle făcuta anume pentru transportul
' plnfi la drumul accesibil căruțelor și altor 

mijloace. Este o muncă grea, plină de dlrze-

Zwa se recoltează știuleții, noaptea 
cocenii

în cooperativele agricole din Judelui Timiș 
se acordă prioritate lucrurilor de eliberare a 
terenurilor ocupate cu culturi de toamnă, pe 
suprafețele unde, urmează șfi se Insămînțeze 
griul. în numeroaio unități s-a trecut In tran
sportul cocenilor cu cllruțele și pe timpul 
nop’,!L Cooperatorii din Cebza, ‘bunăoară, au 
reușit. In acest fel, să elibereze Întreaga su-

In trei zile — 500 tone struguri

prafațfi de porumb recoltata pinii acum. Sar 
pe 3D Ia suta sfi lnsătnlnțeze , griti. Organi
zarea muncii pe timpul nopții a dnt rezultate 
bune șl In cooperativele agricole din Tormac, 
Sipet, Igrlș, Bella Veche, Qhereștur șl altele 
care au eliberat do coceni cea mal mare 
parte din suprafețele do pe care s-a recoltat 
porumbul.

în județul Sibiu, prlntr-o bună organizare 
a lucrului, In trei zile au fost .recoltate peste 
5OT do tone struguri, dintre care 210 tone, pe 
baza contractelor Încheiate, s-nu șl livrat 
întreprinderi! viei și vinului. La culesul stru
gurilor, alături de cooperator!, participă șl 
numeroși elevi șl snlarințl din Întreprinderi: 
l-a I.A.S. Mediaș, cel 160 de elev! al școlii 
profesionale a fabrici! Vilromoian, Împreună 
cu 10 de muncitori sezonieri, culeg peste 50

tone de struguri pe zi. „Nota 10 ș! la calitatea 
muncii, ne spunea ing. C, Dumitru, șeful fer
mei viticole Baznn. Se respectă intru totul În
drumările date : nu rămln struguri pe coarde, 
se adună boabele, căzute”. Elevi al școlilor 
generale din unele comune slnt prezenți, da 
asemenea, la culca In ■ viile cooperativelor 
agricole Miercurea Sibiului, Laomncș, Axe 
Sever șt! altele.

Inițiativa de la Brănești
„...Și cu 3 tractoare să tragi da remorcă șl gur tractor, am reușit șă transportăm de la 

iot nu poate H .scoasă din tarii “ 7' ’ ' ................. '
spune .Ștefan Idlțoiu, primarul comunei din 
BrăneștL.sc poate I Cu roțile do la combinele 
de recoltat nfiloase. care slnt foarte Iote- șl 
nu se afundă In pfimlnlul plin, de apă, Am 
improvizat platforme de mare capacitate, rit 
2—3 remorci. In felul acesta, folosind un șlri-

„...Și cu 3 tractoare să tragi da remorcă șl gur tractor, am reușit «ă transporlfim de la
lot nu poate fi scoasă din tarla". Șl lotuși,' rte clmp toți șllulețil șl coceni! de pe cele 40

hectare cu porumb recoltat In aceste zile. Cu 
toată ploaia rate continuă, cooperatorii din 
eele două cooperative din comuna noastră !<i 
continuă activitatea ' in clmp. O Inițiativă 
bună, pe care Truștul S.M.A. GorJ a hotărît 
să o extindă In toate unitățile din jude

’ s ■’ 
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tribut la asigurarea furajelor, mecanizatorii 
au acum putința să folosească la maximum 
combinele de recoltat porumbul pentru bIIoz. 
El au organizat munca fn doufi schimburi In
cit lucrează, ffiră Întrerupere, ziua și noaptea. 
Plnfi In prezent, cu «prljlnul mecanlzatoriiorf 
cooperatorii din Vulturu șl Surata nu Insllb- 
zat 4,550 tone furaje. Inițiativa mecanizatori
lor din Surata va fi extinsă In tot Județul.

Ca «fi se lucreze și noaptea este nevole.de*' 
lumlnfi. Mecanizatorii de la S.M.A. Șurâia, - 
județul Vrancea, nu dotat 10 tractoare cu pro
iectoare șl astfel au făcut din noapte zL De 
ce aceasta măsură 7 Pentru efi slnt foarte 
multe lucrări de făcut De exemplu, la coope
rativele agricole din Vulturu și Surata, unde , 
au fost semănate in cultură succesivă 4S3 ha 
eu porumb, producția de masă verde este, in 
morile, da 23 030 kg ta hectar. Pentru a con-

erațirstr șpș

Plouă și nu pot intra mașinile de recoltat în timp ? Nu-i nimic. Cooperatorii din comuna 
CîUcsîngeorgiu, judelui Harghita, au ieșit In mare numâr la scosul cartofilor cu sapele

In activitatea complexă pentru realizarea cincinalului Inalnie de 
termen, în. toate Județele țării se depun eforturi stăruitoare, pe mul
tiple planuri. Organele șl organizațiile de partid desfășoară în acest do
meniu o vastă muncă organizatorică, strădulndu-se să promoveze — de 
sus pini Jos — un spirit de înaltă exigență, de bună organizare a acti
vității economice, in vederea valorificării mai intense a rezervelor pro
ducției, generalizării inițiativelor in Întrecere, atingerii in scurt iitup a 
unor noi cote Jn creșterea eficienței economice. Ele au permanent in 
atenție îndemnul tovarășului N'ICOLAE CEAUSESCU, secretarul gene
ral al partidului, care ta Consfătuirea de lucru de la C.C. ol P.C.IL dîn 
7 și 8 septembrie a.c„ sublinia: ,^SA FACEM CA LOZINCA „SIAI IUTE, 
MAI BINE ȘI MAI EFICIENT" SA DEVINĂ LOZINCA TUTUROR OR
GANIZAȚIILOR NOASTRE DE PARTID, A TUTUROR OAMENILOR 
MUNCII . ȘI rezultatele acestei activități nu Inlirzle să apară. In sensul 
că in toate Județele țării, sub îndrumarea și cu sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid, se soluționează probleme de însemnătate eco
nomică majoră, de natură să asigure condițiile necesare înfăptuirii an
gajamentelor asumate în întrecerea pentru realizarea înainte de ter
men a cincinalului.

Propunindu-șl să prezinte experiența înaintată, metodele de eon- 
< ducere șl organizare a activității economice folosite de organele șl or- ■ 

ganlznțille de partid șl, legat de aceasta, modul in care sini rezolvate 
diverse probleme, ziarul nosiru urmărește să sprijine extinderea lor, sli- I 
mutarea Inițiativelor valoroase, pentru ca acestea să devină un bun al I 
tuturor întreprinderilor în marea întrecere soclaljsU.

ARGEȘ

Întreprinderilor constructoare de ma
șlnl In

______ _ .
llco necesare noilor obiective de in- București, Ploiești ș-n., pentru a 
vestițil ale cincinalului. Evalu!hdu-și mina, la fața locului, cu producăto-
mal bine cnpacltfițlle de producție, re- rii, posibilitatea realizării unor co

ncesie Întreprinderi au contractat noi

vestițil ale cincinalului. Evalu!hdu-și

zervele de care dispun, In ultimul timp menzl suplimentare.; Acesta analiza

contend, pe care le realizează Inte
gral sau prin cooperare, pentru a aa- > — ----- _ ,
tistace mal grabnic cerințele șantle- țle : să ne descurcăm pe plan local.

fructlfldnd posibilitățile întreprinde
rilor noastre.

La scurt timp, această Inițiativă a 
bule satisfăcute mal repede. De pildă, comitetului Județean de partid avea 
ritmurile construcțiilor po șantierele să dea rezultate dintre cele mnl bune. 
Județului Argeș (si, cu deosebire, po 
platforma petrochimică a orașului Pi-

retor de conslrucUI-montaJ. Dar, ne
voile de utilaje tehnologico șl do 
construcții metalice slnt mari’ șl tre
buie satisfăcute mal repede. De pildă, —, _____

...........  ’1 sfi dea rezultate dintre cele mnl bune, 
într-o consfătuire de lucru, condueă- 

.. - ,. lorii unor întreprinderi constructoare
teșii), angajamentele constructorilor de mașini din Județ, de față fiind be-
de a devansa termenele de execuție neflctarii marilor Investiții de aici,
șl de punere In funcțiune a noilor o- și-au asumat obligația de a prelua
blcetlvo au reclamot urgentarea II- executarea, peste planul propriu de
vrărllor de utilaje șl construcții me- producție, n unora din utilajele șl
tallce contractate cu furnizorii din construcțiile metalice restante sau
industria constructoare de mașini. ~ *“

— Șantierelor noastre le lipseau 
Ia începutul anului — ne spunea to
varășul Slmlon Briltcseu, secretar al 
Comitetului județean Argeș ni P.C.R. 
— utilaje In valoare de.SOT milioane 
Iei. O cantitate considerabila, absolut 
necesară, dacă ținem sema că se des-

și-au asumat obllgajta de a prelua
<.___ :___ ....
producție, a unora din utilajele șl 
___ 1___;i”_ _ _ * ■ -s --n 
care erau necesare în mod .suplimen
tar noilor obiective. Important este 
că nu s-a recurs la eforturi finan
ciare deosebite. Șl, deocamdată. 8-a 
început cu producția unor utilaje șl 
construcții metalice nu de tehnicitate 
înaltă, care sfi depășească pralbllHE- 
țile întreprinderilor șl să pună sub

au fost refuzate 403 tone cartofi, tran
sportați de la cooperativa agricolă S!n- 
zlenl și SOT tone de la Cerrtnt, Sar dumi-

Poian se întorceau încărcate eu' cartofi 
de la baza de recepție a fabricii. într-ade- 
vfir, condițiile de recoltare sini grele, dar 
nu Intr-atlt , Incit procentul pămintulul 
din cantitățile de cartofi recoltați sA 
ajungă In 30—30 la sută. Conducerile coo
perativelor vor trebui șfi ia măsuri ur
gente pentru a încărca autovehiculele cu 
coșurile șl nu cu furca.

t ■ , ' • ■ - ■’ ■' 1 ■" ■

1. De ce se livrează cartofi cu mult 
păniint ?

în Județul Covasna, ritmul cresclnd ni 
recoltfirli cartofilor este Însoțit de apari
ția pe dmp. a unor stocuri “aprcctablle. ; _______ . __  __ .. .
Aceasta se daloreș'.e ■ faptului' că mljlcra- nlca 5 autovehicule de la cooperativa 
cele de transport nu slnt,* In toate căzu- -- —.. i-~.i-m.ji
rlle.. bine utilizate. Pe de altă parte. Fa
brica de amidon din Tg Secuiesc obiec
tează că Intre cartofi există mult pfi
mlnt — mult peste ce m admite de stan
dard. Cooperatorii, susțin că, In condi
țiile actuale de umiditate a solului, nu 
pot sfi se Încadreze In prevederi. Drept, 
urmare, in cursul zilelor trecute la cen
trele de preluare ale fabricii de amidon

Problema Impurităților este ridicată și 
de către cooperativele agricole din Ju
dețul Prahova care primesc cartofi de 
sfimtnțâ din județele Hnrghltn și Brașov. 
La cooperativele agricole din Boldești, 
Măgurele. Sirena, .Hfitrud au sosit prin 
C.F.R. circa GOT tone cartofi de sfimlnțfi. 
Ciad sucii nou-nouli au fo.it deschiși’s-a 
văzut efi, alături de cartofi, cate mult 
pămlnt care, după socotelile furnizorului, 
trebuie fio plătit. Ing. Nicolae Ena-.

che, directorul I.P.V.LL.F. Prahova, afir
ma efi toii cartofii de sămlnță (COT tone) 
sosiți de la. Harghita au fost ilvrațl cu 
circa 20 la sută pfimlnt. De la Harghita 
urmează sâ mai sosească Indi 0 303 tone , 
cartofi.. Se vor transporta Iarăși mari 
cantități de pfimlnt ? Ca o primă măsură, 
In județul amintit «-au trimis delegați 
(cheltuieli In plus I) să convingă, dacă 
vor iniiea. pe furnizor ®ă nu mai trimită 
păml.nt. Vor reuși 7

3. Cind va ajunge sămința în unități ?
___________________  T zate să procure sămința de la bazele de 
___ _______________ ___ ....... recepție cele ' mal apropiate. Sritimbul 
poate lucra Intens, cu - de sfimlnțfi trebuie sa se încheie la 15 

septembrie a. c. Dar cooperativele agri
cole din Orevlțn, Flntlnlîd Negre, Bts- 
trețul, Scflpfiu, Satu Mare, Grozești șl

- nițele nu au asigurat sămința pentru n- 
proape 4 4OT de hectare ce urmează a fi 

tabnitlC«mUtallte ‘'^mlnțato eu griu. Ce așteaptă, condu- 
cantitaiue certle nceslor unltfițC specialiștii care cy- 

nosc, ci! orice Inllrziere va avea efecte 
negative" asupra producției viitoare 7,ș . ' ■ ' .1 - yW.-' - J

în multe unități din Județul Mehedinți 
a IntLrztat declanșarea semănatului. 
Acum Insfi. M poale i_.— ", 
tonte forțele. în multe cooperative agri
cole ritmul In efectuarea acestei Impor
tante lucrări nu este' la nivelul posibili
tăților șl din cauza lipsei semințelor ne
cesare. Ce a general această situație 7 
încă de. la Începutul lunii septembrie, la 
nlv'“‘~ " ' 
de, ...
cole, soiurile ce vot ...____ ----------------- .
țle de aceasta, unitățile au fost reparll-

■! țâ5--*£ ,g S B « ” țri JJJ '

Irnpor-
Mibill

elul județului g-aii 
săinlrila necesare fiecărei unitAțl agrl-

11 cultivate. In func-

4; Prea' muft arpagic, sau prea puțină 
răspundere?

Cooperativa agricolă din Ceacu, Jude
țul Ialomița, a obținut circa IOT tone ar
pagic. Deoarece dimensiunile bulbilor 
slnt ram marl. C.V.L.F. Călăraș! l-a res
pins ca necorespunzătorl. Arpagicul a 
fosi adus înapoi. Din cauza depozitării 
in condiții necorcapunzfiloare. a început 
să Incolțeaseu șl riscă si! se deprecieze. 
In loc ca-1 sorteze să-l pregătească pen4- 
tru livrare, consiliul de conducere aș
teaptă. Un caz izolat 7 Nu. La-coopera
tiva agricolă din Tralnnu, de o lună de

.fc

zile, 30 tone de arpagic stau pe clmp. 
După explicațiile Ing. Tudor Ene, șeful 
fermei de clmp nr. 1, de vină ar fi— 
producția neașteptat de mare — SCOT kg 
de arpagic, în .plus, la hectar. Din aceas
tă cauză beneficiarii refuză să preia, 
marfa. E adevărat cooperativa din Tra- 
lanu a livrat întreaga cantitate de arpa
gic prevăzută In contract, dar aceasta nu 
Înseamnă că producția suplimentară tre
buie să răminfi In clmp. I.P.V.I.L.F. tre
buie sfi ofere soluția.

In seciia finisai

(Urmare din pag. I)

da la uzina texlilâ „Moldova", din Botoșani

cu deplin randament a forței de mun
că .cxLslente ți angajarea de noi sa- 
lnriațl — conducerea combinatului a 
optat, cu o ncJusLlflcațA ușurința, 
pentru a doua. Mal corțtodă, mai si
gură, dar nicidecum și economică. 
Ultima condiție fUnd, de topi, esen
țială.

Economia noastră, In plină dezvol
tare, asigură anual zed de mii de noi 
locuri de muncă. Atragerea forței de 
muncă, bine pregătită îehuico-profe- 
slonai. In inireprinderile Induslriale, 
pe'șantiere ș tu, trebuie făcută cu 
grijă, ritmic, eșalonat, potrivii pre
vederilor ptanului. Argumentul pe 
caro I! aduc uneori nnumlțl conducă
tori de întreprinderi, la angajarea ■ 
de noi salariațl — cerința politică de ' 
cuprindere a no! resurse de forță de 
muncă in drcullul Industrializării — 
se dovedește a fi. de fapt, prea puțin 
plauzibil llmp cit este vehiculat 

un T&ch*străin 4p.,cr.Jteriul efl- 
cianțcl. Nu esie nici politic șl nici

pul de' lucra Irosit echivalează cu cel 
aferent a pesto 13 000 de muncitori 
intr-un trimestru. Cum asemenea ri
sipă trebuia „acoperită" lntr-un fel, 
pentru ca ip final planul. — dimen
sionat in Ipoteza utilizării depline a 
forței de muncă — să fie realizat, 
s-a apelat la ore suplimentare (peste 
B milioane numai In industria con
structoare de mașini), ca șl la angn; 
jarea de noi salariațl. Eforturi exage
rate, cu bizara destinație de atenuare 
a risipei I Eforturi de care ar putea 
fi scutit fiecare colectiv de Întreprin
dere dacă s-ar pune in valoare, mai 
energie, toate .mijloacele polllieo- 
educaLIvc de InlArire a discipline^ 
s-ar crea aeele condiții tehnlco- 
organlzatorice de natură să prevină 
„hemoragia" timpului de lucru, dacă 
s-ar aplică riguros prevederile le
gii organizării șl disciplinei muncii. 
Or, din păcate, acțiunile întreprinse, 
măsurile ce sa Iau in acest sena slnt 
Încă anemice, au >deseocl caracter do 
campania, >.<scfip!n<lu-sc clin ivedere 
unul din factoril-icsenținll-: asigura
rea unui’’lrom.cUmat de muncă,—sti
mularea unei opinii de masă Intransi
gente față de abaterile de la disci
plina muncii.. Ne-am propus sfi Înde
plinim cincinalul Înainte de. termen, 
dar atingerea unul asemenea maro 
obiectiv presupune lichidarea .stării 
de tolerare a Indisciplinei din anu
mite întreprinderi, intervenții ferme 
pentru cultivarea unei atitudini con-

La cooperativa agricolă' Clclova, Jude
țul Caraș-Severln, paste 10'3 de tone de 
ardei continuă să aștepte mina culegăto
rilor In clmp, In timp ce pe piață se re
simte lipsa lor. Aceasta situație. Inlllnl- 
tâ luni, s-a repetat șl marți, cind doar 13 
cooperatori sortau ardeii recoltați cu cl- 
teva .'zile tnaln'e Dai,.nimeni nu lucra 
in gradină. Președintele cooperativei a-

semnul Incertitudinii calitatea și'per
formanțele acestora ; s-a început cu 
utilaje ajutătoare - recipient!, slilpi 
șl grinzi de susținere, pasarele 8-n, . 
Beneficiarii de Investiții, eel mal in
teresați In reușit» acestei acțiuni, 
și-an asumat obligația de a pune la 
dispoziția noilor furnizori metalul, 
documentația și, ta nevoie, de a Ie 
acorda asistența tehnică.

Așa a pornit Inițiativa. Care slnt 
rezultatele de plnă acum ? Ne aflăm 
Ia întreprinderea de poduri metalice 
șl prefabricate din beton Pitești, pri
ma din unitățile Industriale ale jude
țului care n șl realizat. Intr-un timp 
record, pentru platforma petrochi
mică, utilaje șl construcții metalice 
lnsumlrtd 232 tone. Discutăm cu di
rectorul 
Nlcolae.

(tlONul
In fața cerințelor de utilaje șl con
strucții metalice ale acestei uriașe 
platforme petrochimice. Trebuia, 
'prin urmare, sâ vedem luerurile în 
ansamblul lor, țlnfnd seama de ne
voile stringente ale economiei. în 
acest spirit, a considerat colectivul 
nostru sfi răspundă apelului, comi
tetului județean de partid.

Flecare dintre echipele de In sec
țiile de poduri șl mecanică ale în
treprinderii, familiarizate cu lucră-

■i-

gricole, Gheorghe Stela, și șeful de fer
mă, ing. Matei Avram, spuneau : „De ce 
sft mal culegem, că beneficiarul tot nu 

■ ridică marfă., Luni am umblat, spre 
exemplu, cu doufi camioane de la o uni
tate. de desfacere a C.L.F. Oravlta, la alta, 
fără să putem gâs‘ beneficiar”. Este o si
tuație care reclamă riiâsuri urgente, plnă 
nu ce depreclază.’toți ardeii.

rile de construcții metalice, a, pus 
Ia dispoziție cita doi oameni,.dintre 
cel mal buni, fără a diminua cu ni
mic propriile sarcini de producție. 
Cu acești oameni s-au alcfitull două 
colective, conduse de comunistul 
Andrei Ion, care au început să lu
creze In schimburi. La scurtă vre
me, reprezentantul beneficiarului 
de Investiții îșl stabilea „sediul” In 
această întreprindere, recepțlonlnd 
lucrările, Ingrljlndn-se de transpor
tul zilnic, eu trallerul, al c.onslruc- 
IIilor de mare tonaj, spre șantiere, 
n aproximativ doufi luni și Jumă

tate, colectivul acestei întreprinderi 
s-a achitat exemplar de 
asumate.

— Sintem recunoscfîtoi 
oameni inimoși, care au . 
marc răspundere cerințele 
— aprecia inginerul Sava Coslaehe, 
directorul general al Grupului in
dustrial de petrochimie iPIteștl. Ei 
au realizat, Intr-un termen scurt și 
de o calitate Ireproșabilă, tocmai 
comenzile rare erau ptal Inllrztate 
— construcțiile metalice pentru,cup
torul Instalației de plrollză IL* Iată 
ce se poate face cu forțele proprii l‘ 
S-n dovedit, prin aceasta, câ lnl- 
țlatlvn comitetului Județean de 
partid are o deosebiți! valoare, este 
pe deplin realistă.

Plnă șl întreprinderile de Indus
trie locală, cu posibilitățile lor mal 
modeste, s-au Integrat In această ac
țiune. Ca întreprinderea „Progre
sul" din Pitești.' „Am dat șl noi o 
mlnâ de ajutor, cit âm putut, ne 
spunea Ion Volnea, directorul el. 
Am .efectuat lucruri așa-zls mărun
te : panouri șl rafturi metalice pen
tru depozite, piese de schimb și -lie 
asemenea ■ confecții mici, dar. Indis
pensabile noiio: 
natura lucrurilor. întreprinderile de 
Industrie locală au și ele de elștlgat 
din această -amnifi desfășurare de 
forțe

Dar 
consta —, - 
er&rllor pe șantiere. Sin 
ne de explicat -------- -
conducerii platformei i 
la adresa colectlveloi 
nit In ajutor.

Firește, inițiativa 
aici. Dimpotrivă, lulndu-se cn bază 
experienta de plnă acum, acțiunea 
respectivă crește In nmploare.. O - 
analiză recentă, întreprinsă de co
mitelui Județean de partid, a scos 
In evidență resurse noi, pe plan lo
cal. pentru executarea unor alte can
tități de construcții metalice 
sare Investițiilor grupului 
trial petrochimic, cii și ailor

din unitățile județului, 
rezultatul > cel mai de preț 
in readucerea In grafice a Iu- 

-----  “— "i.it, deci, les- 
do explicat bunele aprecieri ale 

petrochimice 
care i-au ve-

5

nu srn oprit

a « t
,,—.--- .. . „4.
economic să angajezi, sub asemenea., 
false „devize*1, noi muncitori Intr-o ‘ 
Întreprindere unde lipsesc preocupă
rile; pentru valorificarea pe deplin a 
forțe! de-muncă existente, tată de ce, 
permanent preocupat de atragerea In 
sfera producției Industriale, In con- 
clrucțil, a noi detașamente de oameni 
ol muncii, partidul nostru a subliniat, 
cu o neslăbltă consecvență, cerința șilente, Înaintate față de muncă, ln- 
de’a asigura raționalizarea consuma- 
Iul de muncă, pretutindeni, in flecare 
întreprindere șl centrală. Ia nivelul 
fiecărei ramuri și al economiei în an
samblu.

Fără să mal Insistăm prea mult a- 
Btipra necesității de a gospodări rit 
mal rațional forța de muncă, să ne 
opț-lm succint asupra n două Ipostaze 
de Irosire a unor resurse existente in 
acest domeniu. Abaterile de Ia disci
plina muncii provoacă, In undo În
treprinderi, pierderi de producție e- 
chivaiento cu zeci și zed de milioane 
de leL Nunta! in primul semestru din 
acest an (situația s-a menținut șl in 
trimestrul III), la Fabrica de frigi
dere din Găeșl! s-au înregistrat ckca 
12 OT0 or&'om absențe nemotlvatc, în
voiri și concedii tării plată ; din ace
leași cauze, in întreprinderile in
dustrial constructoare do mașini, tlm- ,

po- 
. .-___ „din
beton s-a angajat să realizeze. In 
1073, suplimentar, față ■ ,de planul, 
propriu,. EOT tona construcții meta
lice grele ; întreprinderea de' In
dustrie locală „Progresul" și-a asu
mat .obligația să producă tot In anul 
viilor GOT tone construcții metalice 
ușoare. Asemenea angajamente șl-au 
luat șl întreprinderile do industrie 
locală .din Cpsteșli, Topoloveni., 
Curtea de Argeș. Totodată, se stu
diază, posibilitățile ca șl In cadrul 
atelierelor petrolului de la Bascov 
să ‘se producă anumite utilaje. Un 
calgul. sumar arată că, din cantita
tea d'e .G’BOT tone construcții meta
lice.; necesare In 1073 șantierelor ju
dețului — pentru care, plnfi In pre
zent. nu s-au găsit încă furnizorii — 
unitățile economice argeșene pot 
executa, cu forțe proprii, 2 OăO tone. 
Aceasta nu scutește Insă pe fur
nizorii din alte Județe sfi-șl facă da
toria, să depună eforturi stăruitoare 
In vederea livrării In termen șl 
chiar mnl devreme a utilajelor teh
nologice .șl construcțiilor metalice 
de care nu nevoie șantierele de In
vestiții nrgeșene. ’

Gheorghe CIRSTEA • 
Șlelan ZIDAIUȚA

săși acțiunea de extindere a schim
burilor II șl III va determina efec
tele economice scontate numai ctaeă 
In flecare schimb, la flecare loc de 
muncă se va munci din plin, 'se vo- 
folos! fiecare minut șl oră in scop 
p-o-duct* v

Ncconvlngător se acționează șl In 
' vederea raționalizării ponderii, ineă 
foarte mari, pe caro o au intr-o Serie 
do întreprinderi personalul tehnico- 
administrativ în totalul sătariațllor ți 
numărul de.muncitori.auxiliari in.to
talul muncitorilor. Adeseori, tocmai 
In rcdimensloiwrea acestor corelații 
s-au gâșll sursele - de acoperire cu 
forță de muncă a necesităților pro
ducției. Daci ar fi procedat In acest 
sens, conducerile unor Întreprinderi
— Fabrica de cabluri șl materia
le eJecirolzotante, „Acumutatorul-1, 
F.M.U.A. din sectoral 3 al Capitalei
— In care 20 la suta din muncitori 
(excluzlnduri pe cei din secțiile scu- 
lărie șl mecanlc-șcf) efectuează lu- 
crfirl auxiliare — nu.ar trebui să a- 
lerge acum după noi salariațl, ceruți 
de extinderea schimburilor II șl TTț, 
nu ar trebui să1 „umfle” tn contH 
nuare scriptele unllfițllor cu noi an
gajați. Numai în transporturile uzi
nale ale întreprinderilor din sectorul 
3 ai Capitalei lucrează 10 COT de 
muncitori, efeetulnd operațiuni de 
ambalare, siichetorc, încărcare-des
cărcare ș.0. Ar fi. In primul rlnd, In 
folosul acestor muncitori o acțiune 
largă de calificare Jn meserii de,ba
ză ; ar fi, de asemenea, In; folosul 
uzinelor trecerea unor oamenl dîn 
sectorul prestărilor auxiliare necallfi- 
cale, în cel al activității direct pro
ductive cu înaltă califiearc ; ar II, 
Indiscutabil, lot acest efori In folosul 
creșterii eficienței economice. Direc
țiile de acțiune 7 Mecanizare șl rațio
nalizare, calificare șl organizare, toa
te acestea pe fondul unei susținute 
munci politico-educative. Iată, așa
dar, un iarg.cimp de acțiune pentru 
organizațiile de partid și Blndlcalo, 
pentru conducerile de Întreprinderi 
în soluționarea problemolor asigură
rii forței de muncă la nivelul cerin
țelor reale ale producției, In condi
țiile generalizării schimbului II. ‘lnr 
traducerii șl extinderi! schimbului llE

în sfera accleeașl problematici a 
uUUzărlI Judicioase a forței de mun
că nr fi mal multe de spus șl In’le- 
gălurfi cu ..deturnarea” calificării — 
oameni cu inallfl calificare (categoria 
a IV-așla V-a) slnt puși sfi efectuezo 
operațiuni de categorii‘Inferioare -t 
cu minusurile de producție, general? 
de slaba organizare a riauncll. cu> r'eți-r 
nerile existente, pe alocuri,’ In dîrec’; 
ția extinderii zonelor de servire a 
utilajelor ș.a. Toate aceste aspecte nu ' 
fac altceva declt să sublinieze, inefi 
b data, cerința de a se analiza, cu' 
maximă, răspundere, In fiecare uni- J 
late, modul In care este folosita forla 
de muncă șl de o mătura o dnlfi, de ; 
două ori șl de mal multe ori necesi
tățile reale de forță de 'munci Aceas
ta este, deopotrivă,' o sarclnfi econo
mică șl polii lefi pentru flecare con
ducere de întreprindere, pentru fle
care organizație de partfd, in ampla 
activitate consacrată realizării cinci
nalului Înainte de termen.
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dreptate : „Facil lndlgnatlo versus". 
Da, indignarea este unul dintre iz
voarele cele mal vil ale Inspirației. 
Zaharia Stancu s-a afirmat din ti
nerețe ca un pamfletar dublat de un 
poet. Metafora, in articolele sale, are 
adeseori rolul definitoriu. lata un 
exemplu din scrierile acelor timpuri: 
„Uolăril, trăim in epoca omuluî-ll- 
shean, a omulul-perle, a omului-hir- 
d&u, a oraolul-sculpitoarc". Prin a-

Zaharia Stancu a împlinit Io 5 oc
tombrie virala de șaptezeci de nnl. In 
plină putere creatoare, scriitorul ce
tățean ne-a dat șl ne dă neîntre
rupt, de aproape cincizeci de nnl, 
carte după carte, un mesaj dff încre
dere In om, in progres, ln dreptate 
socială. Fiu ol poporului, s-a născut 
în satul Salcia, din județul Teleor
man, dtntr-o familie de țărani săraci. 
Viitorul autor al romanului de suc-___ , _________ ____,__ __ _ „

" cea mondial, Desculț, a avut din co- ceastă serie do metafore vitriolante
pllărie viziunea obsesivă a tălpilor se zugrăveau decăderea morală a
goale, expresie a muncii de rob, sub . demnității umane, lașitatea, slugărnl- 
rcglmul agrar neofeudai fățarnic de- ' da, caracteristice unei societăți ago- 
ghlzat.

Ca șl Octavian Goga, poetul ln tl- ___ ____ ,_____ ___ ,__
nerețe nl pătimirii clăcnșilor, Zaharia blemă controversată, Perpesslclus a
Stancu ar putea spune că s-a născut demonstrat dndva convingător că
cu pumnii strinșl. Intr-adevăr, Innin- Emlnescu a ticluit, pamfletărește,
te de a-șl desfășura o prodigioasă ac- apărarea banditului Serdaru, ca să
tivitele de ziarist democrat, poezia Înfiereze jaful bugetar al poli-
lul, aparent bucolică șl senină, e stră- tlclanLunuIut. Cu aceeași cernea-
bătută de viguroase accente de re- .
voltă socială și vestește zorile lumii 
de astăzi, in modul cel mai transpa
rent. Poetul dnta „zorite apropiate", 
„ziua de milne", care „Roșie va fl, 
fără-ndolală, / Va sugruma verdea 
cocleală”, Intr-un moment c.lnd co
loana a dncea, fascistă, în slujba hlt- 
lcrlsmulul, era ln plină ofensivă. Cu 
o lucidă privire" a viitorului, Zaharia 
Stancu a Intuit printre cel dinții, la 
instalarea nazismului, politica beli- 
clstă a acestuia, cu toate conscclnțcla 
el. „Poeta valea" al societății de azi 
a prevăzut șl anunțat „statul mun
citoresc", a condamnat prigoana sis
tematică Împotriva proletarlatu" 
a cerut „egalitate ln fața fiscului1.
denunțat jaful ln avutul public, a Clac parcurge cu 1 __ ____
slăvit „ziua internațională a mundl",. cele două substanțiale volume l'nli-

9,50 Deschiderea eniUiunlL Telex.
9,05 Teleconterlnta de presă.
8.33 Balade șl dntcee bAtrinețtf 

Interpretata do Gheorghe Ro- 
țoga.

9,43 Desen animat : „Gustav face 
cură de slăbire’ ; „Gustav 
ijablst".

18,50 Curs de limba 
țla a 22-a.

19.» Comentariu, la 
Județul A rod.

, 1S,M Film serial pentru copil : 
„Delfinul Flipper".

11.33 Publldialo.
11,» Pagini do umor. Beiraspecll- 

vă Watt Dlaney.
12,20 Telejurnal.
18,80 Teleșcoală ■ Biologie — Din 

lumea Deltei necunoscuta
18,13 Matematică (In ajutorul can- 

dtdațllor la concursul de ad
mitere In Invățămlntul pcsl- 
ltceal țl superior). Mulțimi. 
Funcții.

17, M Deschiderea ’ emisiunii de
după-omlază. Curs de limba 
engleză. Lecția a 22-a. ■

18, M Cunoașteți legile.
19,15 Satul contemporan. Din nou 

despre aprovizionarea sate- , 
lor™. Ancheta realizata In Ju
dețul GorJ.

18,40 Tragerea Iz>lo.
15,35 Revista literară TV. Ce 

despre cititori 1 Anchetă 
tru scriitori ri dtlîorll

1949 1071 de seri.
13.33 Telejurnal a In cinstea __

-veraJril republicii. — Cronica
marii întreceri

a 10,» Ancheta TV. Un pahar in
' ;i' v ‘ 1 •

0
' 4

66

germană. Lec-
igle de fier șl un simț acut al respon

sabilității civice.
Această muncă 

rto.jfi se desfăși 
o amplă activi! 
că creatoare. Cu Desculț (KM6), 
opera sa capitală, se deschi
de seria uimitoare a ridului epic , 
autobiografic. In caro nlter-ego-ul 
Bău. Darie, trece prin toate e- 
tapelo frămlntatei epoci inter
belice ca un martor și un
luptător. Alte romane, nelncadrablte 
ciclic, cel puțin aparent, atesta con
flictul fecund dintre o puternică sen
sibilitate de poet șl asprimile vro- 
mllor, tn care omenia șl dreptatea 
intraseră Intr-o Îndelungată eclipsă. 
Ziaristul lșl continuă strălucitele 
campanii de presă de altădată cu 
ilustrarea construcției sodtdLsmulul 
șl cu combaterea viguroasă a detrac
torilor din afară Din scrierile sale, 
din activitatea publicistică, din poezii 
®e desprind puternica ;adeziune;, la 
realitățile de azi ale patriei, stator
nica sa dăruire pentru slujirea idea
lurilor timpului socialist al țării, 
luptei poporului condus de partidul 
comunist. Conștiința vie a militan
tului comunist, a omului de partid, 
patriotismul înflăcărat devin trăsă
turi definitorii ale întregii activități 
spirituale șl obștești a scriitorului de 
largă audiență publică., Zaharia Stan
cu. împlinirea visurilor din tinerețe 
ii împrumută noi energii. Astfel, Za
haria Stancu se poate mlndri ca so
cialismul a făcut dlntr-Jnsul un lau
reat al Premiului do Stat, un ales al 
poporului In parlamentele republicii, 
un academician, un trimis al culturii 
noastre pe toate meridianele, prin 
răspindirea operelor Iui in zeci de 
țări șl tot atltea idiomuri, un nume 
universal cunoscut. Cărți ea „Pădurea 
nebună", „Ce mult te-am Iubit", 
„Cintec șoptit" șl multe altele au. 
devenit un bun spiritual de preț al 
literaturii noastre. Numele șl.opera 
Iul Zaharia Stancu se situează ta loc 
de frunte în conștiința poporului 
nostru. Poetul artist șl cetățean, tra
dus In peste treizeci de limbi, reedi
tat In țară șl In străinătate de 
nenumărate ori, lșl păstrează, la 
aceasta vlrstă frumoasă, Întreaga 
energie șl putere de muncă th. slujba 
poporului șl a breslei scriitoricești, 
Ia ridicarea căreia a contribuit dc-a 
lungul anilor. Nenumărațll săi citi
tori ii doresc, alături de vechil săi 
prieteni și tovarăși: la multi ani, 
fericiți șl spornici 1

Șerb a n C1OCULESCU

gospodărească u- 
Îoară paralel cu 
tale scriltoriceas-

4® de steme ' Noua stagiune a Tectnilui „Glulețti" va debula cu „Vana 
Jeleinova" de Maxim Corfei. O precizare se impune Insă; nu 
este vorba atlt de un debut de stagiune, cl mal mult de prezentarea unei ____ ____ _ ____
noi realizări scenice. Căci de. fapt colectivul artistic al teatrului de lingă cel care venea la cele dinții repre-
Podul Grand a desfășurat — cu excepția lunii iulie, de concediu — o zentațil. A jucat desigur 1 " ’
susținută activitate de reprezentații in întreaga țară. Zilele trecute, de rol In această transforî 
pildă, o echipă de interpret! se afla in Moldova. Alte echipe repetă intens3 
in vederea spectacolului inaugural sau ol următoarelor spectacole.

rețlene să susțină, paralel cu 
activitatea obișnuită, o stagiune 
pentru elevi ?

1 5

— Măsura de care vorbiți, extinsă 
la toate, teatrele, este bine vanilii. 
Tin să predzez că noi am avut din 
totdeauna un mare" aflux de public 
tinăr : tineri mundtor!,, tineri elevL 
După opinia mea, piesa lui Petru 
Vlntilă are o adresă mal pronun
țată către .tineret dedt față de orice 
altă categorie de public. Am inclus 
Î>rintre titlurile stagiunii pentru e- 
evi: și „Vassa Jeleznova” șl „Răzbu

narea sufieurului". Inspectoratul șco
lar ne-a mal solicitat „Măsură pen
tru măsură", „Nunta lui Figaro" șl 
„Eseu".

S-ar putea să reluăm (pe linia li
nei preocupări mal vechi, din pă
cate nerealizate) scria pieselor pen
tru copii. Și poate că voni Începe 
cu „Scufița roșie” de E. Schwartz. 
Vom mai monta cu siguranță „Ro
manțioșii”, adaptare după spirituala

celorlalte teatre 
adevărat' insă, 

totul altul dedt J

. • un important i 
formare "șl poli- ,a

și faptul "că am abordat mâl întli un ,

publicului. tuturor 
bueurcștene. Foarte 
el este calitativ cu

tica de continuitate a repertoriului , 
și făptui tă, om abordat mal în til un 't 
repertoriu mal ușor, apoi unul mai . m>nn'‘nmiidliil t A n*t 1 «=r«wnI f ,rl« nHflfi -

!• 'B ■
. ■ -' ; ■ ■ ■ . c

— Care cor fi acestea si prin 
ca valori educative iți justified 
alo prezența In programul tea
trului ? — este cea dinții Între
bare pe care anf adresat-o di
rectoarei teatrului, ELENA DE
LEANU.

-
— Pregătim ln dnstea aniversării 

republicii „Casa care a fugit pe ușă" 
jje Petru Vlntilă — piesă a cărei ac
țiune se petrece ln perioada in care 
ascensiunea fascismului determina 
un procea de radicalizare a oa
menilor iubitori de adevăr șl drep
tate, in care lupta șl ideile nobile ale 
comuniștilor căpătau noi adepți ; 
mal preda: In l£O3, anul eroicelor 
lupte aie ■ ceferiștilor de ta’ uzinele 
„Grlvița® — aflate In vecinătatea 
teatrului nostru. Acțiunea 6e desfă
șoară intr-un oraș de provincie, ln 
casa unul profesor trecut ln disponi
bilitate pentru că fratele său, me
canic de locomotivă, era comunfat. 
întreaga familie este pindltă de mi
zerie. Viitorul celor mal tineri mem
bri al el este tulbure. Fiul profeso- 

/nilul a venit acnsă, universitatea fi
ind Închisă In urma agitațiilor poli
tice alo studenților ; fiica a pă
răsit conservatorul din lipsă de 
bani. Prinlr-un lanț de Inllmplărl pe 
care nu vreSu să 10 divulg aid, ln 
f ____________
puternic, fascinant, irezistibil idealul 
luptai revoluționare duse de comu
niști — ca suprem sens a! existen
ței. Sperăm ca această piesă, intere
santă prin realitățile sociale și poli
tice pe care le evocă șl prin preg
nanța cu care evidențiază frumuse
țea cauzei comuniste, să ne repro- 
zlnle cu dnste In „Decada drama
turgiei originala” închinată' evrail- 
mentuiul de la 30 decembrie 1047. 
Premiera piesei Iul Petru Vlntilă va 
coLndde, de asemenea, cu vernisajul 
unei expoziții care va cuprinde Ima
gini din spectacole cu piese româ
nești jucate da teatrul nostru de la 
Înființarea sa, ln 1£M8, și pină acum.

— In cei peste douăzeci șt 
cinci de ani de activitate a tea
trului, mal bine de Ș0 la sută 
din textele adoptate au fost pie
se romântftt. Iar ponderea dra
maturgiei originale, ‘ realizată 
prin programări, a fost de ’O—SO 

>la sulă.; o orientare despre
• ~ care ’sintem .riguri că »e va‘ 

menține. Ce alte piese originale 
vom mai putea vedea, așadar, la 
Teatrul „Ciulești" In viitorul 
sezon teatral ?

greu accesibil (Am început, do pildă, 
cu „Domul Puntilla™” șl abia după 
aceea nin montat, „Ascensiunea lui 
Ariuro Ul“.)

Din anii primilor spectatori șl 
plnă azi (perioada caro corespunde 
cu anU,republicii), publicul nostru a 
făcut , progrese spectaculoase. ' A 
„crescut", și-a elevat gustul, și-a mă- 

“ - 'mărindu-și-'le ne-a

altă categorie de public. Am Inclus

ani'

j

te-am Iubit",

—J

f."

?Um 
peri
lor.

progrnm : . in 
audiție,
V-a,

Em In eseu a ticluit, pamfletărește, 
apărarea banditului Serdaru, ca să 

tlclanLsmuIul. Cu aceeași cernea-

iții umane, lașitatea, slugărnl- 
acteristlce unei sodetațl ago

nice.
Restabilind adevărul intr-o pro

Zaharia Stancu
la 70 de ani

■ . ■ ■■ . : . — . ■

I

Convorbire 
cu Elena DELEANU 

caio nu vreau au 10 CÎIVUlg ai Cl,
fața tinerilor Vanciu se va î contura directoarea Teatrului „Giuieșli î;.,^....-..........-..........

_ lâ la Împlinirea spec-
Carnet ...... - .. -

cinematografic

republli

lă, Zaharia Stancu reabilita pe 
„vestitul ocnaș Ion Pipa", care re
cidivase, ca altădată Jean Valjean, 
furind o pline și < semnala cu a- 

' ___ 11 .1 oamenii
politici., viețuiesc In simbioză".

Cine parcurge cu luare aminte 

tuiate însemnările unul ziarist,. I, 
Sarea e dulce, II, Cefe de taur (1853), 
are înaintea Iul, In culori sumbre, 
dâr fidele. Icoana atlt a vieții In
ternaționale din preajma ți de la 
Începutul celui ele-al doilea război 
mondial, cit șl a politicianismului 
din țara noastră, sub toate aspec
tele hil degradante. In acest fel, zia- . . „ . . . intr-un

itrlvn proletariatului, mărădune că „escrocii șl
a cerut „egalitate ln fața fiscului", a - '■■■ ■ - ■ 
denunțat jaful In avutul public, a 

in articole inc&ndinre care nu se 
aflau să-și ‘ arboreze ln titlu revendi
cările. Aș spune că nu este problemă 
de interes public, din orice ramurii a 
vieții, care să nu-șl fi găsit In gaze
tarul do curaj ecoul șl rostirea so
luției constructive. Scriitorul a luptat 
Încă de acum patruzeci de nnl pen
tru combaterea birocratismului sterp „ ___

x din sinul Societății Scriitorilor Ro- rlstlca lui Zaharia Stancu,______
mâni, ci nd aceasta a ineflput pe mii- registru variat, săvlrșea o operă 
nile unui aghiotant regal.-In loc să ------ ;>«
fie condusă de serii lori profesioniști. 
Ochiului de Argus nu i-a scăpat nld 
una din manifestările simptomatice 
ale politicii din acea vreme pleto
ra de „comandanți. de cuiburi, da 
centurii", fascizarea scolii, pe care a 
ral!ficat-o „o barbarie" șl „o rușina 
a scolii noastre".
ț Pamfletul a fost, In literatura noas

tră ca șl In altele, frate bun cu 11- 
rismuL Satiricul latin o spus cu

remarcabilă do .salubritate morală, 
paralelă cu activitatea celor mal re
prezentative condeie alo publicisticii 
noastre progresiste : N. D. Cocea, 
Gala Gnlnctlon, Tudor Arghezl.

După Eliberare, Zaharia Stancu Iți 
asumă sarcini dintre cele mal gre
le, ca aceea de director-general al 
teatrelor el director ni Teatrului Na
țional. precum sl aceea do președin
te, al Uniunii Scriitorilor, pe care Io 
duco mulțl ani la capăt, cu o cner-

> plus.
25.48 Film arttstio : „Din nou des- 

1 pre dragoste" — producție a
studiourilor sovietice. Regla : 

1 Gheorațil Natanson. Cu : Ta
tiana JToronlna șl Alekrandr 

1 Laurev.
I 22,10 Idei contemporane. O dezba

tere pe tema : Teoriile „de- 
I rnoera Uzării capitalului" șl

realitatea.
23.» „24 de ore".

PROGRAMUL II

23,ce O viață pentru o Idee : Ma- 
| rie Corle.
I 23.32 Biblioteca panini toil : Nico

las Iorga ci). Criticul șl islo- 
| ricul literar.
I 31,15 Agenda.
’ ■ - ■

21,25 Ml crored tal Bena tă Vasllescu.
21.49 Cluburi sportive . bucureștene.
33,M Film documentar : „Asalt" — 

I producție a studioului „AL
Sahla". Regla ; Mihail D. 

| NarU.
| 13,15 Dans șl muzică de pretutin

deni. Folclor din R. p. Bul- 
| garia.

rit"; pretențiile ț. _____ ______
stimulat, ȘI noi,-la rlndul nostru, 
ne-am mărit exigența față de propri
ile jreiiilzări. Am vegheat, lntcluea- 
unu, ca mesajul, spectacolelor noas
tre să se Impună prin umanism, 
prin Încrederea ln om. Ne.-am -stră
duit să" slujim tradițiile prestigioase 
ale teafrulul românesc, manlfestln- 
du-no cu vigoare ln fața oricăror ten
tații de împrumut necritic a unor 'ex
perimente,’ ln fața oricăror tentații / 
de eludare "a . spiritului profund’,--? 
originar al pieselor de teatru puso , 
In scenă. Apaîlnd ta un bogat reper- 
toriu clasic am avut mereu în ateu- ; 
țio’ criteriile generoase care guver- ■ 
nează politica noastră de valorifi
care a moștenirii culturale. Deve- J 
nirea noastră șl dezvoltarea ipiri- 
tuală a cpectatorilor. . au constituit '■ 
procese care s-du influențat reciproc.

— Ce forme de atragere a pu- . 
bliculul, de apropiere a lui de 
realizările de substanță ale tea
trului neți folosi ? Ca veți face ■; 
pentru potențarea ecoului spi
ritual ji a virtuții formative a > 

. spectacolelor, pentru ca mesă- . 
ful rostit de la înălțimea scenei 
să albă o audiență mai largă?

— Deși dintre cele mnl bune — 
piesă a profesorului ameri- legăturile noastre, cu activiștii cullu-

Romeo MUIier, o Indntatoara rail ®1 cu secretarii de,organlMțiI șl
■ - ■ ...... comitete da» partid din sectorul 8,'de

' la U.M.M.R. șl U.U.C, „Grlvița roșie", e 
„ELS' Dacia", U.R.E.M.O.A.S.. U- 
zlna de laminate neferoasa „Laro- 
met" etc., de ta licee ca „Aurel Vlni- 
eu“ și .„loan.Ncculce", nr. 0 șl nr. 40, 

- . a <1 LTm a * i iha irl-T«1 1 TX-ra arii «m-wM ’ o H - Atena

comedle a Iul Ed. Rostand 
care universul sentimentelor ado
lescentine este tratat cu o blln- 
dă ironlo ți „Marea plecare" — 
o piesă a profesorului ameri- 
can
poveste, plină de semnificații, o 
minunata pledoarie pentru solidari
tate umană.

: ......... . .... ...... . .

din Dresda la București
* 

L-am Întrebat 
; GOnther Herbig ■ _

nărui dirijor care a
KWrwa»™-.-

■

tele bucureștene, el 
al iul Herman Schi

: chen șl Herbert
..... .. 

apare frecvent in com
pania .orchestrei sim
fonice din Berlin, r 
orchestrei „Gewnn- 
dhaus" din Leipzig — 
cum lucrează cu or
chestra din Dresda, ce zilor. Este, lntr-nde-
părere are despre a- ' văr, ntita echilibru In 
cest colectiv de eșec- această orchestră, per-
lențl instrumentiști. A fcctă omogenitate, ln-
răspuns simplu, că dt lucrările romantl-
ansarnblul este tipic dlor si mal ales alo
„german", că printre clasicilor, cu sonorltă- vibrația,
calitățile Iul trbbule țlle pline, cu perfec- Orchestra
subliniate In primul țlunea formelor muzl- nlca din Dresda oslo 
rind conștiinciozitatea cale, nu pot să fără îndoială un colee- 
profesională, dlsdpll- nu Impresioneze. A tiv remarcabil, ln care 
na. Nu uităm că Fi- fost aplaudat pianistul flecare membru ui 
larmonlca din Dresda, GOnther Kcoiz. cu o formației se afirmă ca 
instituție culturală ce- tehnică îngrijită, In un muzician format, 
lebră ln lumea muzicii, Concertul pentru plan bine instruit. Dacă 
numără 100 de ani de de Kunad. Poate o răsfoim agenda de 
la Înființare. Are o piesă intr-un limbaj lucru a acestei orchcs- 
veche tradiție, răsfo- modem l-ar fi prezen- tre vedem ciim pe 
lește cu mindrie pro- tal mult mal blno. primul Ioc se situează 
gramele ln care ou dl- Cel de-al doilea pro- preocuparea de a alcă- 
rijat Cealkovskl șl gram a debutat cu tul un program variat 
Dvorak, ln care nu dn~ Wagner — celebra u- pentru cel 10 0D0 de 

" verturâ Ia opera abonați al sfii, pentru 
„MaleștrlI dntărețl melomanii care vin să 
din NArnberg” ; ln o- o asculte ; se au In 
pusul wagnerian am vedere serii întregi de 

lucrat la pupitrul el simțit Intr-adevăr ce' concerle-lecțll, pentru 
Heinz Bongartz. Kurt Înseamnă pentru a- formarea cu grijă a 
Maxur... ; o formație, coastă orchestră omo- publicului de mline. 
deci, de renume, alo genitatea In primul Nici nu se mal pune 

r£n(j par>|(e fnstru- la îndoială conștiința 
mentale, cum lșl colo- muzicienilor, corettltu- 
ra sonoritatea fiecare, dlnoa lor, efortul de a 
Instrumentist, cum știa face din flecare con- 

|___ să drămuie intcnsltă- cert, un concert de
Richard Iile, dtă precizie avea aleasă ținută. Șl, cele 

...senat co- ln atac! Șl „neterml- două seri de muzică
> rect fără efuziuni ro- nata” a sunat frumos : pe care le-nu prezen- 

«i-, ciocnirile dramatice tat publicului bucu-
B-au rezolvat prin in- reștean au fost, in 
stnurarea liniștii, prin acest sens, edlfica- 
subllnierea notei de toare.

_______ _______“Prin Simfonia a
lâslnd aă se înlreză- VIH-a în Sol major OȚEANu

pe
— 11-

___ -
condus Filarmonica 
din Dresda In concer
tele bucureștene^, elev 

her-
•țVon 

Karajan, dirijor care

rească și car.icterb.il- de Dvorak s-a relle- 
clle formei muzicale fat cum poate aceoșîLă 
de rondo sonată po orchestră să-șl desfa
că re Strauss n pooml- țoaro posibilitățile dl- 
zat-o. In Simfonia I de namice șl sonore, să 
Brahms au fost cioc- pledeze pentru llmpl- 
vente construcția lira- dilata șl acuratețe, 
pede, firele care por
neau de la fiecare te- trei ________ ______
mă, evoluau, sa inter- Dresda, GOnlher Her- 
coau fidele de la pune- big s-a etalat ca un 

a tul do pornire, apoi dirijor care ține foar- 
acea ultimă parte cu te mult la precizia 
finalul măreț In pu- tempilor, se mișcă le- 
tcrnicul unison ol cor- jer, arcuind frazele,

La pupitrul orches- 
I simfonice din

dar nu uita de riguro
zitatea fiecărei pârli
turi. Cred că In Schu
bert a fost cel mai 
convingător, s-a dez
văluit muzicalitatea,

1 Filarmo-

tat Brahms. Richard 
Strauss, Rubinstein, 
Ssrghel Prokofiev.» 
Ani de-a rlndul an

cărei concerte publi
cul bucureștcan lc-a 
așteptat ca pe un real 

’ «venlment muzical.
Am ascultat „Don 

Juan“ do ’ 
Strauss — desenat co-

mantlcc, fără ara
bescuri complicate. 
Portretele îndrăgosti
telor, portretul lui Don 
Juan, filmul ~ pasiuni
lor s-au derulat clar,

c i nema
a Drum In penumbră « PATRIA 
— i«; is,î-3; ii,:.1; 18; ».«. fla
mura — 9: 11.1S; 13,W; 18; 1KU| 
S3,10, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
U,w: 16; 1®.»; a.
o Aventurile unei prințese ger
mane 1» curte» Begeltu Soare s , 
FEROVIAR — 9; 11,13; 13,50; 15,45; 
33,15; IX», MODEnN — B; li,15; 
33.»: ia; 18,10: ».»■ o Misiune» sublocotenentului SI- 
pos s LUMINA — ®; 11.15; 13,M{ 
1«; 18,13; SXK.
a Agentul nr. 1 : FESTIVAL — 8; 
11,15; 13^9; 18: ie.»; si.
o Marea holuĂrealA : FAVORIT — 
«,»; 10,43; 1JJ5;' 13,<3; 18,13; 50,50, ■ 
SCALA — 8,45: 11; 13.30; 16; 18.33; 
31, BUCUREȘTI — 8,101 11; 13^5; 
16; 18,»; 31.
Q Pern ți prietenii sM — 9.10—18,15 
In continuare,. Program de filme 
documentare — 83.15 : TIMPURI

a opiul ri bit» i capitol — 
11,13: 13,43: 18; 18,»; ÎL 
e Un candidat la președinție 
CENTRAL — 13; 12,»: 13: 17,35; 
M, MELODIA — 8; 11,15; 13,30; 16; 
38,33; 53,45.
a Sfinte Tema șl diavolii : GRI- 
VITA — 8: 11,15; 13,»; M; 18,15; 
29.24. VOLGA - 9; 51.15; 13.»;
18,43; 18,15; 20,30, ARTA — 15,31; 
18; 20,13.
« Pentru ci se Iubesc « COTTIO- 
CENI — 1SJ0; 18; M,15.
a Fate care vinde fiori i AURORA
— B,K; 11; 13.15; 17,43; 30.15.
a Orizont abrupt s VICTORIA — 
9; 11.15; 13.»; 16; 18,30; M.45.
« Gentlemenii norocului t VITAN
— 13.30: 18: 21.13. ' .
a Manta grandorii s EXCELSIOR
— 9; 11,13; 13.23; 16; 18.13; 20.33. 
GLORIA - 8; 11,13; 13,33: 18; 18,13: 
20,33.
a Reîntoarcerea Iul Surcouf — Ifl; 
12; 14: 16; 18,13. Bomanțl pentru 
o .trompeta — 25,13 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Program de desene animate 

. pentru copil : DOINA — 18.
a Bambl : DOINA — 11.15; 13; 15; 
16,43; 18,45; 20,», FLOREASCA — 
15,»; 1»; 29,13.

Fatacarevindeflori"
s-'i) » „nasc;.-’ ■;

oleacă să-și vadă fra- ln contururi puternice. 
...Io care so află In in- E o durere Înăbușită 
chutoare. I se spune că ln tot.acest.film, o du- 
ncesta a.murit La lh- rcre sub care mocnește 

. ■ revolta. Elementele e- 
ru?A Și pe cea tern umane conținute

---- -------------- —,----- j, în acuasiu dramă a 
fata cea mare este cu- nefericirii, Intensitatea

citul io- timentele de către fle- 
>lc 

lintea

Mal vecltile filme ple—* 
ale studiourilor nord- tel, 
coreene, „Fata de po 
muntele de diamant"__ _
șl „Ochi ageri", au pua toarcere o află dispă-

‘ ‘ rută și pp sora’ cea ________ ,____
mică. Deznădăjduita, In aceasta dramă a

■ 1 777—r, — — „ ....... ...I- iiv.v.„„..11., 1 mu-a
tel țări, cu specificul prinsă ele o adlncă du- cu care sint trăite sen
ei. In| acest context, ............................ ..............
„Fata care vinde 
flori" are darul de a 
îmbogăți Impreslilo 
spectatorilor noștri, do 
a le propune Intllnl- 
rca cu un film repre
zentativ, un „film car
te do vizita" pentru o 
cinematografie. Cine
aștii nord-coreenl do-- 
vedesc cu această o- . 
peră deplina lor ma
turitate creatoare -In _ 
abordarea dramei ci
nematografice. Deși 
Inspirat dintr-o pie
să scrisă in 1030, 
filmul nu are deloc 
un caracter teatral. 
Rcglndltfi; pentru e-

firesc," noile 
slunl. ,
simplă, străbătută de 
un autentic fior de e- ........ ........ ... ......
moțle. Accentul prin- ’ găsește, o data cu fa- 
clpal se pune pe om și r-r”” 
pe SOarta S3. O Unără lumui uupivaiuiina- 
și frumoasă fată e ne- ză prin sinceritate, nlD_
volta să vindă flori la prin felul autentic In
oraș pentru a-șl putea care Înfățișează sute-. toate acestea la un 
ajuta mama bolnavă rința umană. Drama jf>c au dus ln deosc-
S sora mai mlcfl llp- acestei mame din po- bitul succes .de nubile
sita de vedere. Răpusă 1__ , __________ _
de mur.ca.grea pe care- elementare condiții de 
o făcea ln stăoin, trai ___ _ ________
mama moare. Cele ostilă celor săraci, 
două fete rămln or- soarta vitregă n filce-
fnne. Fata cea mare lor salo slnt reliefate

In contact pe specta
tori cu producția ci
nematografică a aces- 
i . ...........
el. In aces', context, rere. Șl atunci elnd l. .JBH________ _____ __

tul părea pierdut de- care personaj opropl 
finltlv, o rază de spe- filmul de senălbllltalt 
ranță se ivește din spectatorului.
nou. Fratelo eroinei nu „Fata ■ care vinde 
murise ; el evadase șl flori® ore Încă un a- 
Intrase ln rindul lup- tribut care aduce o 
------------ -------------------- contribuțlo substanțln-

— Programai repertorial a

/ost, deilgar, conceput, din per- . — ....
spectiva mirlunll formative a' deJa Institutul.„Paslcpr", ca bă dau 
teatrului, cu gindul Ia public. Ce -------- ■—1 ’■----------------------- —
ne puteti rpune despre cel că
rora li ie adreseaxd teatrul, des
pre preferințele lor. Se poate 
v-orbi despre un public specific 
al teatrului dumneavoastră ?

— Slntem singurul teatru pe o 
rază de 3 km. Ne Învecinăm cu d- 
teva vechi uzine, devnnlto uriașe la 

îora actuală, ca 'țtcuadtcva noi raicș®^___ ________ _____ __ ..._______________
•raioane. Dar cartierele GluleșlJ,#Grl-^l =lul șl 'Șii rămas aiia-
vița, Crlngași, Bucureștii Noi slht'a- șațl de actori; "pe care au venit ajjol

exemplele cele mal Importante^ se 
cer încă Intensificate și diversificate. 
Se cer conljmuite discuțiile pe mar
ginea spectacolelor. Vom introduce ți 
o fișă de sondaj. Se cere repetată 
formula recitalurilor de versuri1 și 
muzică. Nu. puțini dintre cel-20000 
do tineri care au venit la spectacolul 
nostru de acest fel pentru „Sincron", 
„Venus" șl Aurelian Andrcescu r.u 

((.^fost .aiiincjB impreittoițați de poezia

șațl de ăctoriț pe caro au’venit ațioî 
eil-i urmărească șl In alte spectacole.

O utilă modalitate de educație tea
trală rămlne activitatea — cu bune 
rezultate — pe care unii dintre Re
torii poștei o desfășoară cu formai 
țlile artistice de amatori la unele 
dintre Întreprinderile mal sus amin-, 
tije, ,, , , r

Inaitn șl complexa mtaluno, ce re
vine teațrelor ln formarea șl modela
rea conștiinței socialiste, în mobili
zarea la .edificarea unei societăți hol 
merită toata strădaniile noastre. I

Cele dinții": cele yizlnd forța -de 
eonvlhgcre șl Influențare a spectaco
lelor. Vă invităm 1a premieră.

Interviu realizat de 
Natalia STANCU 

• '.'r j

„Toamna muzicală clujeană“
George Enescu, re- Concertul pentru ptan 
constituită șl finisată1 șl orchestră de Kunad,'. 
de compozitorul ?i eollst Gttnther Kootz. 
muzicologul Cornel IPublIcul clujean va 
Țăranu, Concertul ’nr. putaa astato. de ase- 
2 pentru vioara șl or- menea,-la concerte sus- 
chestră de Prokofiev,, ținute do diverse for- 
avlnd ca solistă po ja- mațll’ale filarmonicii s 
ponezn Mayuml .Fuji- ■ cvartetele, orchestra 
kava, precum și „Or- . de cameră și cunoscu- 
feu" de Stravlnskl. Al „tul ansamblu „Ari 
doilea concert-"va fi/ Ndvă”. Ișl-vor da con- 
susțlnut de, Fflarmo- cursul o seamă do so- 
nica din Dresda, sub’ ltștl și.dirijori «triUnlj 
bagheta dirijorului printre care Gabor 
Gdhlhar Herbig. ■ în Gabos (îtP.U.) și 
program : „Don tJunh“ Maurice* Haridford 
de Richard Strauss,; (Anglia)

cura mai apropiate de centru ca Ti
tan, Bcrcenl ele. Au apărut mari între
prinderi Industriale In toate părțile 
BucureștluluL Cunosc, desigur, mun
citori de la „Grlvița Roșie" — care 
erau adolescenți dnd au luat pen
tru prima oară contact cu actul sce
nic venind la spectacolele noastre — 
șl pe care 11 Intllnesc acum aducln- 
du-și copiii In teatrul nostru. Cu
nosc pe alții caro vin de doufi-trei 
ori la aceeași montare. O mulțime 
dintre spectatorii noștri sint profund 
atașați de actorii scenei gluleștene. 
Dincolo de aceste caracterizări sen
timentalo, cred .că, la ora actuală, pu
blicul nostru are. In Unii mari, a- 
ceenșl structură (componența socială, 
profesională, nivel de cultură) cu a

— Vom mai juca două piese româ
nești ale dramaturgiei interbelice. In 
acest sens, se poate vorbi de o anu
mită continuitate a afișului nostru. 
Alei s-au jucat pentru prima oară In 
anii republicii Importante lucrări da 
G. M. Ztamflreșcu, Tudor Mușatescu, 
Mircea Ștefăncscu, Llvlu Rcbreanu, 
Victor EflJmlu. Pe această li
nie a revalorificărilor, conștJențl 
de faptul că trebuie să răs
pundem prin opțiunile noastre din 
ce in ce mal Importantei misiuni n- 
cordate teatrului prin documentele 
Conferinței Naționale, ne-am oprit 
la „Răzbunarea sufleorului" de Vic
tor Ion Popa, actuală prin satira de 
moravuri pe care o conține, prin 
calda umanitate a unora dintre eroii 
el — comedie pc care credem că o 
vom putea pune In valoare prin for
țele noastre actoricești, șl la o lu
crare gravă — binecunoscuta piesă 
a Iul Lucian Blaga: „Zamolxe" — 
pe care intenționăm s-o jucăm alter
nativ cu mal vechiul succes al tea
trului, „Meșterul Manolo".

Dat fiind că ne dăm seama pe 
deplin do ecoul spiritual deosebit 
pe care II are piesa de actualitate 
(InUlnlrlle cu publicul ni l-au rele
vat pe deplin !),' avem In faza de 

. lectură sau de lucru piese de D.'lL 
Popescu, Mircea Radu lacoban, Io
sif Nsghlu, Al. Mlrodan șl sperăm 
să introducem In repertoriul nostru 
una dintre ele.

Vom mai juca, do asemenea, „Li
otă", o comedie "populară inspirată

tacolului cinematogra
fic — cintecuL Un dn- 
tec care reflectă tot
deauna cu delicatețo 
starea sufletească a e-

■■ germenii 
bucuriei.

O distribuție bună, a- 
vînd-o In frunte pe H- 
năra Hong Yongj Hui, 
o regie care a știut să 
puncteze cu accente 

.dramatice potrivite a- 
- ... ■ ■, . . . , ceastă povestire a du-

^U-i'îL..5! ^mbetul. perji. o, culoare dfecre-
_Filmul imprcslonea- tă, servind corespun-

> zător diferitele mo-

pornesc Împotriva sta- 
plnulul, care le. storcea 

„ . . , . vlaga șl II exploata ne-
cran, piesa șl-a găsit, milos. Același săteni 
" z:"i dl men- , hotărăsc apoi să mear-

Povestlrea e gă mal departe, alături 
. _ de.revoluționari; „Fata

care vinde flori" lșl re

accstel njjme «In po- bitul succes do public 
por, Lipsita de cele mal rarG q aro filmul 

tntare condiții de „Fata care vinde 
lntr-o societate . fiori",

AI.
RACOVICEANU

J a A.Tt.I.A. prezintă (tn sala Ope- 
l rel Române) : Spectacol extraordi- 
.' . nar susținut de Compania de dans
ț modern „AIwin Nikolais" (fî.U.A.)

. ■ Filarmonica de stat „George
Enescu" (la Ateneul - Român) 1

Concert simfonie. Dirijor 3 Wlilezn l 
Van (itierloo (Olanda). — 29. .'
a Teatrul de operetă ( Spune, Ini- , t 
mioară, spune (premieră) — ri.33. 1
« Teatrul Național „I. L. Gara- \ 
glate" (sala Comedia) : Travesti 1 
— ».
• Teatrul de comedie : Prețul 4 —, 1
.«■Teatrul „Țăndărică" (sala din I
sir. Academiei) : Băl șl nătărăi — 1
io; 17.
a Teatrul gatlric-muzlcai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : He vista are 
cu vlntul — ,19 J9.

dă", o comedie 'populară inspirată 
din viața țăranilor sicilieni, care 
va prilejui debutul unui nou an
gajat ai .teatrului nostru : Sebas
tian Papaiani. "Vom mal prezenta' 
„Vifornița" do Leonid Leonov In re
gla nouiui nostru regizor, Alexa VI- 
sarion — spectacol cu rare vom par
ticipa, alături-de „Vussa Jeleznova", 
la „Luna dramaturgiei sovietico" din 
primăvară •

— Cum vcnifi fn fntimplnorea 
inillaUviri — luata la nivel da . 
municipiu — ca teatrele bucu-

1 / , . ' ■■ . - ‘’"5

CLUJ (Coresponden- George Enescu, 
tui „Sdrțtell*. AJex. 
Murețan). — Ieri, in 
sala mare a Casei uni
versitarilor din Cluj a 
fost Inaugurata seria 
celor 7 concerte din 
cadrul tradiționalului 
festival „Toamna mu
zicală clujeană". A e- 
volunt cu un deosebit 
succes, sub bagheta 
dirijorului Emil Si
mon, orchestra simfo
nică a Filarmonicii din 
localitate, avlnd In

’ i primă 
, Simfonia a 
partea I. de

„ROMÂNIA-FILM

.AGENTUL NR. 1
Producfie a studiourilor poloneze. Scenariul: Aleksan
der Scibor-Rylskl, după Stanislaw Stnunph-Wojtkicwicz. ■ 
Regia s Zbigniew Kuzmlnskl. Imaginea s Wleslaw Rato- 
wiez. Muzica : Andrzci Korzynșki.- Cat KarplStrasbur- 
ger, Monika Soluba, Barbara Barglelowaka, Aleksander 

Iwanlcc, Jozel Para, Klrll Janew, Stojczo Mazgalov

Osceola s J DACTA —
.iâ iâ j , lâsiâ j
Mesagerol a MIORIȚA — S; 11,15; 
3ț’ lȘi4Ș'; !?: MJ®,

Astă-seĂri dansam în familie i

Tora î Tora 8 s DUCEGX

13,33; 18; 18,15; 29,29.
• Mesagerul s MIORI
13,33; 15,45; 18: 20,33.' 
« Asiâ-srarl dansăm In lî_____
MOȘILOR — 15,30; 17.45: ISâMM 
« Tora ; Tora ■ Tora 1 i RU““ 
— 18; 10,32, TOMIS — 9; 12J0; 18 
1BJ3. - ' '
o Creierul s LIRA 
50.13, GIULEȘTI - 
»,33.
o Cornul de capri 1 RAHOVA 
19,K; 18; 20,15.
• Ferma din Arizona ; UNIREA 
13A3; 18, FERENTARI — 15,30; li.
• Aventuri La Marea Neagră : 
PROGRESUI. — 15,»: 18.
o Daci e marg, e Belgia i DRU
MUL SĂRII — 15,13: - “
f» Un adevăr pe Jumătate s LA- 
toMET — is,k I-.:-:.’r.:\

o S9 CO9 de leghe sub mări s PA
CEA — Ti,»"- 
a Explozia
15,»: 18. "1..
a Tret din Virgini» t CRÎNGAȘI 
— 15,30: 18, 20,15.
a Casa de sub arbori i VIITORUL 
— 13,»; 18; 20,13.
a Călăreții • POPULAR — 15,30:

I

17.45; 29.

17.2.3; 13.».

18:
albi : (JuZEWl — 

83,15.
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Sosirea unei delegații 
de activiști ai P. C. U. S.

Doriți sâ primiți la domiciliu

Joi dimineața a sosit In Capitală La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
o delegație da activiști al 'Partidului delegația a fost salutată de tovară-
Comunîst al Uniunii Sovietice, con- șui Ion Savu, membru al C.C. al
dusă dc tovarășul F. I. Loșcenkov, P.C.R., șef de secție ta C.C. al
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., P.C.R., do activiști de parfid.
prlm-sccretar al Comitetului regie-. v cnai loroslavl al P.C.U.S.. care, ta , A.u .fos‘ Prezențl V. S Tikunov, 
invitația C.C. al P.C.K., va face o însărcinat cu nfncerl ad-lnterlm al
vizită ln schimb de experiență In U.ILS.S. la București, șl membri ab
tara noastră * ambasadei.

A apărut

U
nr. 2/1972

ERA SOCIALISTA"
/ .< ■: ’' . ■ .. /■ J = •’ /■ . : « . ,■1

Revista se deschide cu un articol ȚINESCU, „La început de an șco- 
consacrat unei probleme de maxi- Iar” de TRAIAN POP. 
mă actualitate: „Faclorel eonștî- în continuare, ta rubrica „PA- 
ent șl ritmul' realizărilor Boelal- GINI DE ISTORIE" stat pubilca- 
economlce ta construcția soclalls- te articolele : —
te”, semnat de MIU DOBRESCU. ființarea „As™_„„. „

în continuare, revista publică Lucrătorilor din România' 
articolele : „Probleme actuale ale MIAN HUREZEANU șl „ 
securitul! europene” de GEO------- - - . - . —.
MACOVESCU, „Rolul aciuai 
sociologie! românești” de MIRON uno sovleto-polono-rom 
CONSTANTINESCU, „Conceptul de Rubrica „DIN MIȘC_________

In lumina revoluției teh- MUNISTA ȘI MUNCITOREASCA 
ijlflce*. de MIHAI DRA- MONDIALA* cuprinde In acest nu

măr articolul „unele probleme ale 
societății socialiste dezvoltate”, de 
ȘTEFAN KOVACEV.

„Mllllarl'irnul ; mutații șl eon- 
tradlețll sociale In S.U.A.* de ( 
GHEORGHE DOLGU alcătuiește ( 
conținuta! rubricii „Viața Interna- . 
țlonală*. 1

în cadrul rubricii „ADNOTĂRI” 
. inserat articolul semnat de ' 

SILVIU ȘTEFAN : „Despre «Mo- < 
dul de întrebuințare» sau de», „ne- < 
întrebuințare”. (

Rubrica „CĂRȚI ȘI SEMNIFI- 4 
CAȚII” prezintă dutorllor arii- . 
rolele : „Solidaritate militantă an- 
«fascistă” de GH. I. IONITA șl 
„Literatura română în relație cu ’ 
marile curente europene” de < 
STANCU ILIN. (

în încheiere, numărul cuprinde < 
rubrica Intitulata „REVISTA RE- < 
VISTELOR". (

____ : „Un secol de la în
ființarea „Asociației Generale a 
"_______________ “ ' ' i- de DA
MIAN HUREZEANU șl „Bocumen- 1 

GEORGE ,te diplomatice î Propunerea Titu- 1 
_ al lescu pentru un pact de neagresl- 1
de MIRON uno sovleto-po'.ono-român*. (

«.ajooia.hiumcu, „Conceptul dc JRubrlca „DIN MIȘCAREA CO- ( 

nleo-șlllnțlflce* de MIHAI DRA- 
GĂNESCu, „Stimulente, răspun
deri, eficiență* de IULIAN VĂCA-

'.REL șl Jn Intimitatea relațiilor de 
producție 1 din agricullara noastră 
cooperatiste” de SANDU COSTA- 
CHK Grupajul „DIALECTICA 
DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII SO
CIALISTE* cuprinde studiile „Pa
triotism socialist șl Internaționa
lism* de ION MITRAN și „Rapor- este 
tul conjtllnț&-exlstență socială” 
do OCTAVIAN CUETAN. Artico
lul „Dezvoltarea econotnlco-socla- 
lă planificate a țării”, de STAN 
MAGUREANU, este publicat lă ru
brica „CONSULTAȚII”.

în cadrul rubrici! „ȘTUNȚA-ÎN- 
VAȚAMÎNT" stat publicate stu
diile : „Probleme majore ale cer
cetării științifice în domeniul is
toriei” do ȘTEFAN ȘTEFANESCU, 
„Cartea șlilnțfflcă — opțiuni șl ce
rințe” de GHEORGHE CONSTAN-

Cronica
■' / ț ' » ■ ■ ■'/ ■■ =-

PLECAREA DELEGAȚIEI
DE SPECIALIȘTI SOVIETICI

. Delegațiade, specialiști sovietici, 
condusă dc K. I. Galnușln. minis
trul Industriei celulozei șl hlrttel, 
care, ta Invitația ministrului econo
miei forestiere șl materialelor de 
construcții din țara noastră a făcut, 
o vizită ln România, u părăsit, joi' 
dimineața. Capitala.

Membrii delegației au avut con
vorbiri cu Vaslte Patțllnaț, ministrul- 
economiei forcatlerc șl materialelor 
de construcții, ln togă tură cu dez
voltarea relațiilor do colaborare, co
operare și a schimbului de produse 
șl utllnjo ta domeniul Industriei ce
lulozei, și hlrtlel.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de ministrul român nl eco
nomiei forestiere șl materialelor do 
construcții, de alțl membri al con
ducerii acestui minister. ■

A fost prezent, do asemenea. V. S. 
Tikunov, Însărcinat cu «faceri ad-ln- 
tcrlm al Uniunii Sovietice la "Bucu
rești.

DELEGAȚIA ECONOMICA 
DIN LUXEMBURG 

A PĂRĂSIT CAPITALA

Joi ta amiază a părăsit.Capitala de
legația economică luxemburgheză, 
condusă de Marcel Mart, ministrul 
economici naționale, turismului, 
transporturilor șl energiei care, ta in
vitația Consiliului Economic, a făcut 
o vizită ln țara noastră.

La plecare; po aeroportul Otopenl, 
delegația n fost salutată de Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, Ion St. Ion, vlrepreședlhto 
al' Consiliului Economic, Vnsilc Vo- 
loșenluc, președinte al Consiliului da 
administrație al Băncii Române do 
Comerț Exterior, cadre do conducere 
clin ministere economice șl alte per
soane oficiale.

SOSIREA UNEI DEÎ.EGAȚII 
DE SPECIALIȘTI DIN CUBA 

■ ■ " ’ ■■ = f ■ I1/ 4 / , " "
Joi a sosit te tara noastră, pentru 

schimb do experiență, o delegație de 
specialiști1 din Cuba, condusă de 
Amador Del Valle, membru al Con
siliului- do conducere al Ministerului 
Transporturilor. !

La aeroportul Otopenl. oaspeții nu 
fost salutați de activiști de partid 
și . sindicali, de funcționari supe
riori din Ministerul Transporturilor 
șl Telecomunicațiilor.

j

CU PRILEJUL ZILEI 
ARMATEI POPULARE 

CEHOSLOVACE
Cu prilejul calei do-a 28-a ani

versări a Zilei Armatei Populare 
Cehoslovace, generalul .da armată 
Ion lonlță. ministrul forțelor armam 
ale Republicii Socialiste România, o 
trimis o telegramă do felicitare ec- 
neralulut do armata Ing. Martin 
Dziir. ministrul apărării naționale a 
Republicii Socialisto Cehoslovace.

Joi dupâ-amlază, alașntul militar 
șl aero al 7 
București o oferit un cocteil. Au 
participat general-colonel Marin Nl- 
colescu, adjunct al ministrului forțe
lor armate, generali Bl ofițeri supe
riori, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au luat, 
do asemenea, parte Miroslav' Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovaca la 
București, șefi de misiuni diploma
tice.1 atașați militari șl alti membri 
ai corpului diplomatic.

*
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

nellu Mănescu. a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea ministrului' 
afacerilor externe al Ciprului. John 
Cțlstophldcs. pentru . felicitările n- 
dresato cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări.

*
Joi dimineața au început In Ca

pitală lucrările prime! Conferințe na
ționale de parazjtologle, organizată 
de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale.

La lucrări participă academicieni, 
cadro didactice, cercetători științifici, 
medici de’ diferite speclnlltățl, pre
cum șl personalități- , medicale din 
Anglia. Bulgaria, Cehoslovacia. Fran
ța, IL D. Germană. Iran. Iugosla
via șl Uniunea Sovietică.

*
între 2 șl 5 octombrie ■ avut loc 

la’ Brașov ședința Comitetului Inter- 

0-1’en simpozion Internațional pentru 
aprovizionarea tehnlco-materlală. La 
lucrări au participat delegați din 
Bulgaria. Cehosiovacln, R.D. Ger
mană, Mongolia, Polonia; România, 
Ungaria șl U.R.S.S. ■ '

Cu acest prilej, comitetul a ho
tărî t ca lucrările celui de-nl 8-lea 
simpozion Internațional să se des
fășoare ta România, In perioada sep- 
tembrle-ectombria 1073, pe tema : 
„Perfecționarea conducerii planifică
rii șl organizării procesului de apro
vizionare lehnloo-maleriaHă".

(Agerpres)

IL S. Cehoslovace la 
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național de organizare a celui de-al
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„Ediția bucureșteană" a „Cupei Davis"
A

l h'.. /ț?
Zilele acestea de ploaie’ continuă asupra, echipei ce o ™
nt.. nedMito, firește, și pentru fir arena „Progresul".

Ceva din această „îndoială*

o va alinia pe 

a Iul.
Ralston, oricum atenția firească cu 

de săplămina viitoare.' rezultă 

solicitat la Paris-Mo corespondentul 
nostru.

— După 33 de ani, filiala „Cupe! 
Davls* se desfășoară din nou'ta Eu
ropa, Cum priviți acest eveni
ment ?

Ralston proferă să eludeze între
barea. răspunztad cu „rever” scurt S

— Va fi o finală cu mult mol di
ficilă decit cea de anul irccut.

— Ce părere aveți despre tenisul, 
românesc ?

— România are ta ora actuală o 
echipă foarte bună.

— Ce șanse 11 dațl 7
— Nu fac pronosticuri.
— Dar dv. ce șanse aveți ?
— Repet, nici un pronostic,. 
— în ce formație Veți juca?
— N-am definitivat tacă echipa.
— Pe cine contați, lotuși ?
— Smith este mult mal bun dealt 

anul trecut.
Refarlndu-sc la meciul de 1a Bucu

rești, vedeta dc azi a tenisului ameri
can,. Stan Smith, aprecia, totuși, că 
această a treia finală S.U.A.—Româ
nia nu va dezminți aprecierile gene
rale că cele două echipe stat azi cele- 
mai bune din lume. O finală, deci, de 
mare spectacol I

*
Cu ocazia finalei „Cupe! Davls*."' 

Și-au anunțat sosirea la București 
îrcrsonalltațl ale tenisului mondial, 

șă a lotliniril de la București șl între rare Robert B. CoJwelJ. pre- 
faplul că nu stat îndeajuns de fa- ■. ședințele federației-, americane de 

.—j< «•_ tenis, W. II. Woods; președintele co
mitetului de organizare a „Cuoel Da
vis", șl alții. De-asemenea, în fina
lă va aslsta Dwight D. Davls jr, 
fiul Inițiatorului (ta 1W0) acestei 
fiompdîlțU.

stat., nedMito. firește, șl pentru fir 
nallstii „Cupei Davls”, tenLsmenll 
nord-americanl și români. Antrena
mentele necesare pe terenul care va 
găzdui Întrecerea propriu-zlsă stat 
pentru moment Imposibil de efec
tuat; In „pauzele* dintre reprize
le de ploaie de-abla se prididește 
pentru uscarea și împrospătarea 
igurel. "Se Înțelege Insă că finallțlil 
Iși continuă totuși pregătirile.

Cel patru ce 
noastre (1116 
Vlorel MărCU 1 ...
nerul lor de antrenament, aprecia
tul tentemen cehoslovac. Jap Kuknl, 
au făcut teri, de dimineață Si după- 
amiaxa, ședințe de antrenament ta 
Bală, sub lndrilhiarea căpitanului — 
nejuoător al echipei, prof. St. Geor
gescu.

La rindul lor, oaspeții — mal pu
țin Smith, care a preferat,să se 
odihnească « au afectat două ore 
de antrenament pe zgură In' sală 
Căpitanul (1 antrenorul echipei 
S.U.A., Dennis Ralston, se arată 
foarte grijuliu față de problema a- 
romodărli cu jocul pe zgură Dc alt
fel, zilele petrecute la Paris, înain
tea venirii la București, au fost folo
site Intens tocmai pentru antrena
mente pe zgură, pe terenurile cele
bre dc ia Roland Garros.

Referitor ta „stagiul parizian” al 
tcnlamenllor nord-amerlcanl, Ieri co
respondentul nostru la Parii, Paul 
Dlaconescu, sublinia că deși Champs 
Elysfees s-au aflat doar la dfiva pași 
da hotelul unde au fost cazați, ame
ricanii au avut un program spartan 
de antrenamente. Cauză ? Miza uria
șă a Inlllnlril de ta București șl

îl ■ echipei 
Ion Tiriac, 
tel), parte-

care el șl e-loVH' iul privesc finala 
de săplămlna viitoare, rezultă din 
Interviul pe care-1 redăm mal Jos.

ji.

OLIMPIADA DE ȘAH
Cea de-a 20-a Olimpiadă masculină 18,5 punrte (4) j România — 

de șah a < . ”
meclurllo din runda a 8-a,

l:

1 20-a Olimpiadă mase____
continual, la Skoplje, cu 

________  din runda 11 8-a, ln caro 
formația României a Inltlnlt repre
zentativa Iugoslaviei, lidera ctasa- 
mcnluluL ,
să obțină remiza la toate colo patru 
mese- (Gheorghlu-Ivkov, Cloclltca- 
Llubojevlcl, Ghlțescu-Malanortcl șl 
UngureanU- Ma tulovlcl) f astfel -că sco
rul,, final, a . fost 2—2, ■. ț

în clasament, ia jumătatea .turneu
lui final, continuă să conducă Iugo
slavia cu 23 puncte. Urmată de Un
garia — 20,5 puncte (1), U.R.S.S. —

(ugoslavtoi,
meniului. Șahiștii români au reușit

turneul in Anglia
Echipa de rugbî a României — 

rare, cum tun mal anuntat, Întreprin
de un turneu In Anglia — susține 
mlîne la Redruth (localitate din ssid- 
vest, spro Oceanul Atlantic) primul 
meci, Infi.lnlnd selecționata CorntvalL 
In celelalte două partide prevăzute, 
rugbtștll noștri vor juca miercuri ta 
Plymouth (port in sud-yest, 210 OOT 
locuitori) cu combinata comitatelor 
Devon — Cornwall șl slmbăta vii
toare ta Torquay (stațiune balneară 
la Canidlil Nunedll) eu selecționata 
comitatului Devon.

După ctim transmite agenția Reuter, 
miercuri Seară lri Sosirea pe aero
portul .din Londra, conducătorul lo
tului sportiv român, fostul Interna
țional Vtorel Notau a declarai zia
riștilor britanici a „Sintem jăltefd* 
cult dc faptul că au fost resta
bilite contactele dintre rtipbiștil celor 
două țări. Sperăm ca meelurila ce te 
corn țuifine atol aâ contribuie la 0 
colaborare strinsă intre rugbiul ro
mânesc fi cel britanic".

_____  „____  ....... ■ 1 - -17,5 i 
puncte; Cehoslovacia, R.F. n Germa
niei — 10,5 puncta (3) ; Bulgaria — 
1G.3 puncte (2) ; Otanda — 15,5 punc
te (1), S.U.A., Spania —• 15 puncte-(1).

în runda o doua a turneului final 
ai olimpiadei feminine, echipa Româ- 
rilel a terminal la egalitate (1—1) cu 

tsriecțloitHtaj- BuignrfeL '-îmscîâsamontr::, 
, |«§>nduce ”U.R.S„S eu 4 pdrici®J*riffi^ta1“ 
ide Ungaria — (3,5 p), R. D. Germană 
(2,5 p.), R. F. a Germăhiel (2 p.), 
Cehoslovacia (1,5 p.), Bulgaria (1.5 
p.), România (1 p.) șl Anglia (zero p.).

în cîteva rînduri
La Opale (Polo-o ITANDBAL. — La Opole (Polo

nia) au Început întrecerile Dlnamo- 
vladel dc handbal, competiție la 
care participă șl echipa Dlnamo 
București. în prima zl, dlnnmovlșlfi 
noștri nu întrecut cu 18—14 (11—8) 
formație Lcvski Sofia, Alte rezultate: 

, Gwnrdln Varșovia—Dozsn Budanesia 
10—17 ■ (12t-8) ; Dynamo Borlln-Ruda 
Ifvezda . Prâgă 14—12 (7—7). •
FOTBAL. Intr-un meci Internațional 

. amical de fotbal, desfășurat pe 
stadionul „5 iulie* din ALger, 
Algerln-Turcia 1—0 (0—0). •
La Oslo, In Cadrul preilmina- 
rlRoif tfimplOMtului mondial de 
fotbal, Belgln-Norvegln 2-0 (0—0) 
prin golurile marcate de Dolmans, 
(din lovitură de la 1! m) șl IAm- 
beri. • ATIJmSM. - Sportivul so- 
vlellc Veniamin Soidalenko (meda
lie de argint ln Jocurile Olimpice de 
ta Mflnchen) a stabilit un nou re
tard mondial în proba do 50 km 
marș cu timpul de 4h 03’42''(lfl0. Ve
chiul record, deținut de Peter Sei
zor (R.D. Germană), era do 4h 04'IO” 
8/10.

' - ■ - - ■ ■

I

Almanahul 
„SClNTEIA" 1373?

r ■ '

Trimiteți o corla poștală pe re
dresa r Librăria „Carton prin 0,ur«li primirea c 
poșlâ" - Bucuroșii, sir. Sergent «P?^-

Nu|u Ion nr. 8—12, sector 6.

Comandîndu-I din timp, vS asî- 
primirea almanahului. înda-

Plata se face la primirea cole
tului, contra ramburs.

T

s

CURIER
Corespondenții

1

Blocuri-țurn
!|

SIBIU

JUDEȚEAN

„Scînteii" transmit:

in cel mal nou fi mol more 
cartier de locuințe din Sibiu, 
„Hipodrom0, a fost dat In folo
sință cel de-al 13-lea b’.oc-turn 
din oraț. Noua clădire, construi
tă din fonduri de stat, are 
10 etaje ți cuprinde 
de apartamente confort ' I, 
Pină la sfirțitul aceitul an vor 
mal fi date In fo!osfn|<I alte a- 
proape SIX) de apartamente. Nu- 

’ mărul de familii edre »-au mu
tat In locuințe noi, la Sibiu, In 
ultimii ani, se ridică la circa 
saw. ■

...............
ol 1* Th •

BsB

'!:.. :;L < o;.; ti el rf?'- ta’ 
alimentare cu carburanți a trac
toarelor. Stația .ca fi utilată cu 
instalații automate, care vor ve
rifica zilnic starea tehnică a 
tractoarelor. Programul de func
ționare ! Intre orele 20 fi 6 di
mineața. După ■ terminarea lu
crului in clmp, fiecare mecani
zator va duce tractorul la stație, 
iar dimineața ca putea intra cu 
el ta brazdă pus la punct. Da
torită avantajelor pc care II pre
zintă acest sistem, Trustul ju
dețean de mecanizare a agricul
tura a stabilit construirea unor 
unități similare la S.M.A. Plev
na ți CuzaVodă.

ȘTIRI CULTURALE
In studioul de concerte, Joi seara 

a avut loc deschiderea stagiunii 
1072/1073 a formațiilor muzicale alo 
Radlotelcviziunll Române. Concertul 
inaugural „România — țara mea de 
dor“ a fost susținut dc Orchestra sim
fonică, Orchestra de studio, Ccsml 
maro și Corul de copii dirijate de Iosif 
Conta. Caro! Utvln, Aurel Grigoraș și 
Ion rTPanica;/...

*

■ Teatrul Național din Craiova șl-a 
Inaugurat joi seara noun stagiune cu 
comedia luî Victor Ion Popa — 
„Take, lanke și Kadlr" în regla Va
lentine! Balogh.

Naționalul crafovean șl-a înscria 
In repertoriul celei de-a 123-a gta- 
glunl piese de 6 elevată valoare ar
tistică șl educativă, reallzind o bună 
îmbinare Intre creația românească șl 
cea a literaturii universale.

în aceeași seară, ■ Inaugurat noua 
slagțune șl Teatrul dc stat din Tg. 
Mureș, secția română, prezentlnd 
piesa „Insula” de ■ M. Sebastian, tar 
secția maghiară „Jocul Ielelor” de: 
Comit PclreMu.

-*
Joi seara, pe scena Operei Româ

no din București, a avut loc specta
colul dc gală, susținut de „Teatrul 
do batal Nikolais* din New York, 
caro, la Invitația Consiliului Culturii 
șl Educației Socialiste, întreprinde 
un turneu în, țara noastră Artiștii 
americani au prezentat trei lu
crări remarcabile — „Divertisment*. 
„Scenariu” șl „Cor” In coregrafia 61/, 
muzica Iul Alwin Nikolais — care 
s-au bucurat do gucccs.

(Agerpres)/'
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g MUREȘ
SUCEAVA

■^COVASNA-

^IALOMIȚA

DIN PARTEA

i.

rurllof șl
autovehiculelor. 'Trebuie mani
festata, de asemenea, a grijă 

. permanenta pentru asigurarea

_____i auto
ict luminile fa-

vremea

ous, urmârlndu-se, totodată, șl

nîrll6r.5. «■

60 de magazine 
intr-unui singur

Expoziție 
permanenta

GENERAL AL MILIȚIEI

La muzeul din Reghin s-a das- 
_________ _______ chls expoziția permanentă „U- 

luî Suceava sa construiește unul nalte și tehnică populară în zona 

gazine. din țară. Noua unitate 
va dispune, în final, de tpâțli 
comerciale repartizate la parter ' 
și ln cele palm etaje ta tuprn- 1 
față .totală de aproape 16 CS'O ;
mp. Transportul Cumpărătorilor 1
de la un nivel la altul sa va 
efectua rapid, cu ajutorul a trei 
li/turi fi al unei scări rulante. 
De subliniat că, o dată cu darea 
tn /biosintd, supcrmapazinul su
cevean va desface un volum de 
mărjuri , echivalent cti al celor 
peste W magazine similpre erts- 

' țcrtfg'pfnd acum In localitate.

In zona centrală a municipiu- 
l • ___________________
din cele mai moderna superma- Mureșului superior și dmpîa 

.. ...................... Transilvaniei*. Exponatele llus- 
. trează/sugestiv varietatea unei- , 

telor șl a obiectelor realizate In 
gospodării, precum șl Îndeletni
cirile tradiționala de pe aceste 
meleaguri — agricultura, păsto
ri tul, apicultura .ți altele. Stat 
expuse, da asemenea, hărți etno
grafice, fotografii șl documenta 
ale vremlL Intr-o sală special 
amenajată se pot viziona filma 
etnografiep 7 realizate rin cursul 
cercetărilor, pe' teren. .

în contextul măsurilor ee se
■ întreprind pentru prevenirea 
accidentelor de circulație și spo
rirea siguranței traficului rutier, 
organele de miliție, In colabo
rare cu Automobil Clubul Ro
mân, vor organiza. In cursul a- 
eestul trimestru, In întreaga-țară 
o acțiune de verificare a reglă
rii luminii farurilor la autove
hicule, ta care.sens se va folosi 
aparatura modernă din dotarea 
organelor de miliție, de ta "- 
Halele AC.R., stațiile autoser- 

de la alte unități de re- 
auto.

Scările m vor executa •- 
... „.„a, dl și noaptea po trasee 
șl ln unitățile specificate măi

J TIMIȘ ’ ■.et

Aloi... cu 5 cifre
în 11'59 j-a modernizat rețeaua 

de telefoane a orarului Sf. 
Gheorghe, tnitallndu-se o cen
trală automata pentru posturi cu 
1 cifre. Datorita dezvoltării con
tinue a orarului, la numai trei 
ani a foii necetarâ o nouă ex
tindere a rețelei talafonicc, irc- 
clndu-sa de la 4 la 5 numere, In 
acest fel, au fost conectate la 
rețeaua telefonică a orașului Iacii 
l COT de linii. Nu peste mult 
timp, prin continuarea lucrărilor 
de modernizare, se va erei poti- 
billtatea «mechSril anuului Sf. 
Gheorghe la sfrtemul dc comu
nicații telefonice interurbane.

La lecție 
activiști culturali

1

k8V$t'- V M10

Stație „service" 
pentru tractoare

i' ■■ ’
în cadrul S,ăf.A. Balaciu sa 

construiește o ..stafie seriiice”' 
pentru reparații, întreținere și

in programul Unlu«r«IId|H 
populare din Timișoara a foit 
inclus, pentru prima data, cursul 
de filozofia culturii de nldsă 
Prelegerea inaugurală a foii au
diată dc un maro numdr de res
ponsabili al comisiilor pentru 
activitatea politici! fi 'cultural- 
educativa de masă din cadrul 
sindicatelor timișorene, directori 
de cluburi, Bibliotecari. Cursul 
cn a oca o durată de 2 afli și 
Iți propune sd asigure lucrato
rilor din acest domeniu o pre
gătire temeinică In lumina do
cumentelor elaborate de Confe
rința Națională a partidului fl 
de Plenara G.C, al P.C.li. din 
3—5 noiembrie 1671. Programul, 
cuprinde expuneri teoretice fi 
aeiteiidfi practice. In unltdll e- 
eonomlee fl sociale din oraj, 
schimburi de experiență.

depistarea conducătorUo-

Sa recomandă tuturor facto
rilor de răspundere din unită
țile cteUnătoare de mijtoace de 
transport, cit șl tuturor poseso
rilor de autolurUnte, dc a "acor
da o atenție sporita reglării fa
rurilor șl folosirii corecte a a- 
ceatora ln timpul conducerii 
sutovehtejietor. Trebuie mani
festata, de aremenoa. o grijă 

. permanentă pentru asigurarea 
tuturor autovehiculelor cu becuri 
da rezervă, astfel Incit. In orice 
montant, să existe posibilitatea 
înlocuirii octet arse,

Timpul probabil pentru aJIcle da t, I 
și s octombrie, rin țarii Vremea va 
conUnua să sa amelioreze șl in regiu
nile tun sud-eitul țărfl, unde cerul va 
deveni Schimbător. La Începutul Inter
valului sa vor mai semnala ploi În 
aceste regluhL In rest, ploile vor fl izo
late. vioiul va slăbi din intensitate. 
Temperatura în creștere la Început, apoi 
ln scădere. Minimele vor fl cuprinse in
tre s—io orade, iar maximele intre s—1S 
prade, local mal ridicate. In Tlucurețti a 
vremea va continua e& se nmeUoreze. 
Cerul va fi schimbător.- VInlul va slăbi 
din Intensitate. Temperatura In creștere 
ușoară.

1 *.

a

f
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V
•

timpul anului cn ta- 
onofimp de vlrf.

nfl. mal bine? tată, In 
unitate lucrează un nu
cleu puternic de specia
liști format din 10 Ingineri 
agronomi, zootehnlștl; me-

(Urmare din pag. I)

Tîmplarul Parat» crecazfi si 
proiectează nul garnituri de £mobila.. . daca vreți. un « C1U.L.Ol

faptul că nu alnt îndeajuns de fa
miliarizați cu terenul do zgură Re- 
mardnd „vulnerabilitatea" lor pe 
acest gen de teren, ziarul „Combat* 
scria că însuși Smith a dovedit ta 
Paris unele slăbiciuni. Aceiași' riar 
afirma că „îndoiala s-a instalat ln 
sufletul Iul Ralston*, Încă nebotărit

La C.LI.L-Oradea
■U—A.,,,,—',r. „ c

ORADEA (Dc la coresponden- 
.j! „StinteU"). — In unități
le Combinatului dc exploa
tare și industrializare 'a lem
nului din Oradea lucrează 
mulț£ foarte mulțl tineri, Spe- devărată competiție pentru 
ctellștll de alcl alnt ți el UnerL losirea cit mai judicioasă a
Numai că ,e dificil do definit f '' ' ' ' ' ' " ' '
cine anume o specialist. înglni 
nil Vladimir Oros, directorul g( 
neral al combinatului, Iml arâi 
xllrie acestea — ' 
combinatului — o splendidă : 
garnitură de mobilă pentru bu- că să fie cel puțin egal 
câtărle. loriul pe un an*. _ N-t

— Știți cine a proleclat-o?
Un simplu muncitor; un tlmplar nce^.ci ini
- Alexandru Pasztor - de la 
fabrica de mobilă „Bihorul*.

specialist In materie.
Printre promotorii noului tre

buie menționat șl directorul 
comercial Ion Tlncfiu. rare a 
elaborat un studiu privind re
distribuirea spațiilor de produc
ție si depozitare. Aplicarea a- 
cestul studiu va permite reali
zarea In piua a unei producții 
de 18 milioane lei anual.

Pe drept cuvlnt, »e poate 
spune că 1a Combinatul dc ex
ploatare șl industrializare a 
lemnului din Oradea Întregul 
colectiv este antrenat Intr-o n- , 
devărată competiție pentru fo- 

tal judicioasă a po
tențialului de glndlre tehnică, 

ie- A? fost lansată țl o Inițiativă 
țe- valoroasă : „Flecare IngLner. e- 

..... „.ăla conomlBt șl tehnician să Intoc- 
In expoziția mească uh studiu da rațlonall-

— zaro a cărui eficientă eeonoml-
..... . .. " “ita cu șaȚg
_____ , __ nu. trecut 
decit cllevo luni de ta lansarea 
acestei Inițiative, că Inginerii șl 
economiștii' combinatului nu e- 1 
laborat 10 studii cu eficiență 
economică de clren S milioane ț

___ j specialiștilor de 1 
______ L.‘ Oraden și-n găsit ți 1 

un stimulent moral. La Intrarea I
In combinat se află „clasnmen- 1
tul Inteligenței*, care cuprinde J
două tabele : unul evidențiază ț
po ocol specialiști care nu ela- 1
borat cele mai multe studii, iar )
celălalt cuprinde lista speciali?- ț
ților ale căror studii .aduc cea 4
mal mare eficienta economică- ,

— în muncă stă forța 
cooperativei. înțelepciunea 
oamenilor este bogăția eL 
A mund șl i chibzul gospo
dărește, a ghidi economie, 
calculi nd rostul tuiuror c- 
forturilor umane șl mate
riale. Înseamnă urmări, 
ta capătul fiecărei acțiuni, 
eficienta — ne spune tova
rășul Alexandru CzăgS, 
președintele cooperative! a- 
grlcole. Cooperatorii noștri 
au simplificat lucrurile. El 
spun : Să obținem cele/ mol 
mori producții ta hectar. Șl 
cele mal mari vanfiuri ia 
hectar. E vară, e toamnă. 
a cald riau îplouă. pentru 
no! tot una,e : adică este 
timp bun de muncă. Ca 
uram, de altfel. Nu găsești 
acasă un țăran cooperator. 
Flecara iși cunoaște blno 
rostul, locul dc muncă, 
Ceea ce are do'făcut nu 
numai zi de zi.' cl si eeaa 
de ceas. E șl normal să 

, fio așa. Nimeni. nu are 11- 
nLșlc șl odihnă oină rind 
recolta nu va fi culeasă si, 
depozitată I In Întregime, 
plnă 1a ultimul boh. Nu
mai așa cele mal mari pro
ducții la hectar ne aduc 
șl cele mai mari venituri 
la hectar.

Cu un astfel de „cuvlnt 
Introductiv'', pornim să cu- 
rioaștem zestreariceslel coo- 
peratlvev zestre' cuprinsă 
între hotarele celor 10 OOO 
da hectare de teren. Ajun- 
gam In apropierea unei se- ’ 
re legumicole. Oprindu-se 
brusc, ghidul întreabă : 
„Vreți să vedeți ce înseam
nă ta 'noi măi luie ? Alei 
unde avem.acum două hec
tare de sere, la 10 Iunie mal' 

. era clmp deschis. După: 
două luni, adică ta 10 au-;, 
gust, toată suprafața ora dc 
ncum plantată cu roșit. Nici

nouă, cetor de-al casei, ne
cum dumneavoastră, parcă 
nu ne vino să no credem 
ochitor®.

Serele Mnl acoperite șl 
roșiile se oi{ără pe mil și 

, mii i de sfori spre Bcopertș. 
Din loc ta loc, echipe ne 
femei leagă rațiile. Alături, 
sub prelata . transparentă, 
fulgere de lumină : se eu- 
dează, se montează instala
țiile pentru apă. „La data 
dnd graficul va' indica do
rea In folosință’a retor 
două hectare de seră, do

aid se .vor recolta primele . 
roții. Asta înseamnă pentru,- 
vlsteria cd-opcrativcl noas
tre un .venit curât,' supli
mentar, dc""OT COT—DM BOT 
leL Frumos, nu-1 așa 7

— Frumos, , bineînțeles, 
chiar foarte frumos. Dar o 
awncnea performanță tre
buie să albă o Istorie a" .să, 
un „secret” al ci.

— Secrete nu avem. Față 
de cine să avem secreta ts 
Poate să fie insă vorba do • 
un anumit fel de a munci, 
lmpămlnlcnll-la noL Cu- ■ 
r.oaștețl. cred, că noi avem 
o situație oarecum specin- 
lă Anul.trecut- am obținut

3
locul iutii ps? țară ta pro
ducția de came si lină
Acest succes nu ne ametej-- 
to.-Ne’ evaluăm, posibilită
țile tatrectadu-ne cu noi

“înșine. Competiția noastră
■ pentru autodepfișlre «re 

= reguli precise. ta. ■

— Do pildă ? Care ar fl 
una din acesrto reguli ?
, — rin colectivitatea noas
tră fto cunoaștem bina tund 
pa altul, muncim doar Îm
preună ; se știe că de ta 
președinte ta ultimul coo
perator flecare nre datoria 
do a munci nu oricum, d 
din Ce in co mal bina. Mă 
veți întreba ce Inseam-,

cîteva dlflcultățl peste care 
(►amcnll ne-au ajutai să tre
cem, venind cu sugestia că 
ar putea fi, Ins-talala con
ducte provizorii. Șl, cum se 7 
vede, de 1a soluție plnă la 
fapta n-a fost decit un pas. -

Ln fel s-au petrecut lu- 
crur'Je șl rind s-a pus pro
blema Irigării unei supra
fețe. pentru . început, dc 
1 4G5 de hectare. Specta- 
ILștlI au tăcut studii privind 
folosirea reni raționate a 
pămlniulul și o JddSclonsă ■ 
amplasare o «miturilor. Clnd

trc’l halo (care In noiembrie 
vor fl. de asemenea, 
in folosință) ?1 noile c« 
smicțll au foist populate 

, găini. Dar do unde găli
„Nimic mfil si

date 
con- 

__j cil 
găini 7 

„Nimic mfil simplu — nl ee 
spune. Le-am crescut in 
saivane. Clnd ne-am pro
pus să adunăm zilnic 30 C“M 
do ouă. Bă creștem In acest 
an 72 &M găini $1740 000 pul 
da came, am chibzuit gos
podărește, cu prevedere, 
cum putem lucra mal Iuta 
șl, mai alea, mai eficient. 
Și tată că socotelile de a-

did veterinari șl un Ingi
ner constructor. In curlnd 11 
se va adăuga șl un inginer 

. mecanic. El fac Intr-adevăr 
meserie, studii șl analize, 

‘ calcule economice, prezintă 
mal multe variante de so
luții pentru problemele co . 
le avem de rezolvat. Așa 
s-a Intlmptat șl cu cele 
două hectare dc sere. So
luțiile prezentate de spe
cialiști In mol multe va
riante au fost discutate șl 
drămuita cu oamenii care 
urmau să lucreze la con- 

. strulrea serelor, cu col care 
te vor deservi. In felul a- 
cesta a apărut Ideca ca, pa
ralel eu construirea serelor, 
sâ țe realizeze șl produc
ție. Cum să scoți Insă pro
ducție de roșii fără apă ? 
Șlr apoi cum să se facă ali
mentarea eu apă 7 Monta
rea a 32 km de conducte 
cere timp nu glumă.

nu fost lansate spre a primi 
„girul*, obștel, cooperatorii 
nu făcut 'multe propuneri 

/.privind plantele ce urmau, 
să. fie cultivate pe acest te
ren. S-a optat mal alea 
pentru sfeclă de zahăr, le
gume șl luecrita. Rezulla- 

. ‘lete, pentru începui, sini 
bune i 10 CCWJ kg do fin la 
hectar șl, lri medie. 55 COT 
kg dc sfeclă la hectar.

La fiecare popas — 
alte Imagini, impresii noi. 
Asupra cărora dintre «ele 
să ne oprim 7 fotă, sec
torul avicol. De depar
te el sa arată ca un șan
tier In înțelesul deplin nl 
cuvlntului. Intr-o succesiu- 
iM rapidă — ta martie, a- 
priîle, In mal șl iunie — nu 

. fost , terminata pe rind cile 
o hală cu o capacitate de 

. 13 COT găini fiecare. Nici nu 
au plecat bine constructorii 
să înalțe in vecinătate nlte

casă s-au potrivit cal cele 
din Bector...“

De aceeași concordanță 
între calculele economice, 
gospodărești, făcute ante
rior, și rezultatele obținute 
aveam să ne convingem și 
la IngrășMorta do ovine, un
da ta construcții simple, ief
tine sini Ingrașftțl 22 (HM de 
berbeaițl. Dacă la începutul 
anului se sconta pe tagră- 
șarea btvbccuților pină ta 
30 , kilograme, între timp, 
cooperatorii s-au decis să-l' 
livreze ta 38—40 kilograme. 
„Ajceasta înseamnă 1C0 da 
tone dc earne In piua sau, 
nltfe! exprimat, un venit 
net. In plus, do 1,5 milioa
ne Iel“.

„Ne-am reîntors la sediul 
cooperativei. Aduceam cu , 
no! Impresia că am vizitat 
„o uzină agricolă" care, Bfl- 

' dlnd anotimpurile, lucrează 
zl ți noapte 1a parametrii din 
ce ta ce mal Inaîțl, produce

în lot fim, 
tr-un g______r _ ___

Intrlnd în 'dădlrea-sediu 
a eoopr-rauvel, ponto una 
dta cele mal vechi con- 
tf'.rucțil ale acestei unități, 
nmmtindu-ne do numarna- 
EO’.e construcții noi. traini
ce, l-am întrebat înlr-o doa
ră pe tovarășul Czdgă : 1

— Nu v-ați gindU ta un 
sediu nou ?...
- — Deocamdată, nu. Șl nu 
pentru că n-am avea putere 
eoorwwnlcâ. N-mn avut timp. 
No-am ocupat de construi
rea unităților productive. 
Poate în următorii 5—10 
anL.. Plnă atunci, sediul 
nostru este acolo — șl a- 
rată cu capul spre un loc 
anume, ea șl dnd ar fi vrut 
să spună : „Acolo de unde 

. ne-am întors acum. Acolo 
unde oamenii dau neîntre
rupta bătălie pentru slriri- 
gerca rccolțel anului r72i“.

„.Ne-am exprimat la în
ceputul reportajului teme
rea că datele pe care le-am 
dnț tiparului 8-or putea 
să-și piardă lntrucîtvn nota 
de riguroasă actualitate. Ce ' 
s-ar fi putut schimba In 

• răstimpul ■ celor cilcva zile 
de clnd am plecat de la Sa- 
lonta ? Au mal crescut ro
șiile în seră 7 A fost anga
jat inginerul mecanic 1 A 
mal fost populată cu. găini 
o nouă hală 7 Au mal cres
cut Iri greutate berbecuțU î 
Sau a mal apărut o idee...

—O știre dc ultimă oră. 
Fină acum, țăranii,'coo
peratori din Salonta au 
Ituămlnțat cu griu 400 de 
hectare» Tn această campa
nie, ea și In cea de recol
tat, el sini f run (ași in Ju
dețul Dlhor. Cum spunea 
președintele cooperativei : 
„.„c cald eau plouă, pentru 
noi tot una c s adică este 
timp bun de muncă



LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE

PENTRU SPORIREA

NEW YORK 5. — Trimisul special Agerpres, Corneilu Vlad. trans
mite : La sediul Națiunilor Unite continuii ședințele plenare ale celei 
de-n 27-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.UÎ, consacrate dezbateri
lor de politica generală.

In cuvlntul aău, Clao Kuan-hua, 
ministrul adjunct al afacerilor exter
ne, șeful delegației R. P. Chineze, a 
apreciat că in perioada care a tre
cut de la sesiunea precedentă s-au 
petrecut numeroase schimbări In 
jume, Iar In relațiile-internaționala 
au avut. loc importante evenimente. 
El g-a referit, ln context, printre al
tele, la convorbirile conducătoriiorC 
chinezi cu conducătorii S.U.A., care 
au avut loc după 20 de ani de În
ghețare a relațiilor dintre cele două 
țări, precum șl la vizita premierului 
Japonez la Pekin, In cursul căreia s-a 
ajuna la un important acord de nor
malizare a relațiilor reciproce. «Șeful 
delegației chineza a arătat, ln ace
lași timp, că ln lume persistă focare 
do tensiune care provoacă ■ Îngrijo
rare.’

Apreciind că problema încheierii 
războiului din Indochina, cit mal cu
rlnd posibil, este cea, mal urgentă 
problemă pentru reducerea tensiunii 
ln Orientul îndepărtat, Clao Kuan- 
hua a reafirmat sprijinul deplin al 
guvernului său față de cauza po
porului vietnamez șl a celorlalte 
popoare din Indochina. Subliniind că 
Guvernul Regal da Uniune Națio
nală al Cnmbodglel. sub conducerea 
prințului Norodom Stanul:, șeful sta- 

1 tulul cambodgian, este unicul repre
zentant legal al poporului khmer, 
delegatul chinez a declarat că emi
sarii regimului Jonnoilst nu au nici 
un drept să reprezinte Cambodgln. la 
Națiunile Unllc șl că O.N.U. trebuie 
aă restabilească dreptwrllo legitime 
alo Guvernului Regal de Uniune Na
țională al CamhodgleL

Cino Kuan-hua a reafirmat, de ose- 
manca, poziția guvernului său ln alte 
probleme internaționale, Referindu-sti 
la rolul O.N.U., .șeful delegnțlel chi
neze a arătat că organizația trebuie 
să răspundă tendințelor din lumea do 
astăzi șl să acționeze ln strictă con
formitate cu scopul șl prlnclplll0 
Cartei ; delegația chineză, a spus el, 
este gata să colaboreze cu oile dele
gații, pentru..a face ca O.N.U., să-și 
Îndeplinească rolul ce-1 revine In apă
rarea păcii șl promovarea progresului 
.omenirii

ln discursul său, Joseph Potolot, 
ministrul de externe, .al' Republicii 
Africa Centrală," a'’fckprimnt speran- 
ța .că O.N.U. este capabtlă.să .unească . 
eforturile țărilor Industrializate și 
alo țărilor ln cura de dezvoltare In 
vederea intensificării relațiilor lor do 
cooperare ln domeniile economic, co
mercial, tehnic și cultural. Progresul 
țărilor In curs de dezvoltare, a spus 
el, nu poala fl efectiv dacă se bazea
ză numai pe ajutor străin șl nu pe un. 
intens efort național. El s-a referit,

■ ln acest sens, la realizările țării sale 
In domeniul propășirii economice șl 
sociale.

Ministrul de externe al Zamblel, 
Elijah Mudenda, a salutat orientă
rile pozitive Înregistrate ln via
ța Internațională, subliniind, . In 
același timp, că in calea destinderii 
se manifestă încă factori ostili păcii 
și securității. Referindu-se ’ • la 
rolul și sSruciura O.N.U., reprezen
tantul Zamb:el a pledat pentru apli
carea principiului egalității membri
lor și a reprezentării geografice echi
tabile ln sinul organiza țieL

„O.N.U. a jucat un mare 'rol In 
pregătirea șl afirmarea actualului 
proces de negocieri șl destindere”,' a 
apreciat secretarul federal pentru 
afaceri externe al Iugoslaviei, Mirko 
Tepavaț. Totuși, a adăugat el, evo
luția viitoare a O.N.U. depintio de 
măsura ln care organizația va ști să 
găsească, îln destinderea existenta, 
pnsibllitațl sporite pentru afirmarea 
tocului șl rolului său.

Ministrul iugoslav a apreciat efl 
îmbunătățirea situației din Europa 
reprezintă un Important factor favo
rabil al situației mondiale actuale. El 
a pledat pentru stabilirea unor re-

■ lății care să garanteze tuturor tarilor 
continentului dreptul șl posibilitatea 
de a m dezvolta liber, indiferent do 
mărimea, poziția șl sistemul lor 
social. Conferința, asupra securității 
șl cooperării trebuie să constituie o 
parte a unul asemenea proces. Rezul
tatele conferinței europene, a conti
nuat el, trebuie să creeze noi stimu
lente. șl noi posib'llta’,1 pentru coope
rarea ln Balcani.

Șeful delegnțlel Iugoslave a subli
niat, ln continuare, că democrati
zarea relațiilor Internaționale esto 
unul dintre imperativele cele mal 
importante ale lumii contempo
rane. O.N.U. constituie, In aceasta 
privință, un mijloc de prim ordin. 
Valoarea organizației noastre, a de
clarat cl ln Încheiere, se va măsu
ra prin capacitatea el de a ajuta'lu
mea să progreseze po calea spre 
pace șl securitate deplină.

în discursul său, ministrul de ex- 
. terne al SenegaluIuL, Coumba N’Dof-
\ fene Dlouf, a evidențiat apariția LuCTOTII® gasfrinii Pr®ZÎ-
' unor indicii încurajatoare ln solii- , „ m t Tiur ji 1

țlonnren unor probleme politice șl dlUlUl COBSlllUlUi 140110101 
y economico do primă importanță ale

vieții internaționale. El a subliniat 
necesitatea stabilirii unei legături 
mal strInse și mal eficace Intre im
perativele dezvoltării șl dezarmării,. 
In sensul reducerii dicltuicltlor mi
litare șl al folosirii resurselor ast
fel eliberate ln vederea extinderii 
cooperării Internaționale și eman
cipării țărilor ln curs de dezvoltare.

„Un eveniment de importanță ma
joră pentru pace II constituie con
ferința europeană de securitate șl 
cooperare, a afirmat ministrul de 
externe al Turelei, Haluk Bayulken. 
Turcia, a adăugat el. Investește ln 
această conferință mari speranțe, do- 
rlndu-1 succes deplin”. Abordind 
problema cipriotă, el a reafirmat 
sprijinul guvernului turc 
ideea soluționării ei prin 
pașnice, dedarindu-se ln favoarea 
propunerii secretarului general al 
O.N.U. de reluare a convorbirilor.

Evidențiind, la rindul său, valoa
rea mijloacelor pașnice In soluționa
rea conflictelor care apar ln viața 
internaționala., ministrul de externe 
al Coastei de Fildeș, Arsene Usher 
Assouan,, a apreciat că semnele de 
destindere care au apărut in ultimul 
timp arată că dialogul esle „cea mai 
eficace, mal umană șl mal rațională 
metodă de abordare a problemelor 
conflldualc”.

tata do 
mijloace

SESIUNEA CONSILIULUI G.A.T.T
r

in curs de

MOSCOVA

-2»,

.Cereri privind acordarea 
tratamentului preferențial tuturor țărilor 

in curs de dezvoltare
GENEVA 3 (Agerpres). — Luind 

cuvlntul In cadrul celei de-a 12-a 
sesiuni a Consiliului G.A.T.T.. ale 
cărui, lucrăriAse desfășoară la Gene
va. delegatul Braziliei, Ramiro Sâ- 
raiva-Guerrelro, s-a pronunțat pen
tru o revizuire a Acordului General 
pentru Tarife ș! Comerț, In sensul ca 
el să preyadă tratamentul prefe
rential-?!-nereciproc In favoarea tu

turor țărilor In curs de dezvoltare, 
acordat, in prezent, In mod ocazionai.

El a exprimat opinia că negocie
rile comerciale multilaterale de anul 
viitor trebuie să Includă toaie pro
dusele care Interesează țările In curs 
de dezvoltare șl că toate aceste state 
trebuie să aibă posibilitatea do a 
participa la negocieri.

___  _________—,  . - 6

Conferința cvadripârtită 
în problema Vietnamului

PARIS 5 (Agerpres). — Joi a’- 
avut loc, la Paris, cea de-a 102-a 
ședință plenară a conferinței cva- 
dripartite, in problema Vietnamului. 
Lui nd cuvlrituL ’ șerul delegației 
Guvernului, Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
Sud, Nguyen Thl Blnh, a menționat 
că, manlfesllndu-și dorința de a re
glementa problema, vietnameză pa 
calea tratativelor, delegația G.R.P. a 
prezentat, ln cadrul conferinței de ln 
Paris, propuneri constructive, cărora 
dacă.11 s-ar fi dat un răspuns serios, 
pacea in Vietnam ar fl fost demult 
restabilită. „Noi, a declarat Nguyen 
Thl Blnh. ne pronunțăm pentru re
glementarea problemei vietnameze 
pe baza respectării șl garantării drep
turilor fundamentale alo poporului 
vietnamez șl a dreptului populației 
din Vietnamul de sud In autodeter
minare. ln timp ce partea americanii 
intenționează să păstreze dominația 
sa colonialistă ln Vietnamul de sud".

Reprezentantul Guvernului Revolu
ționar Provizoriu a reaclimlizat pro
punerea privind formarea, ln Viet
namul do sud, a unui guvern provi
zoriu de consens na'tonal, cu trei 
componente..
, La rindul său. șeful delegației gu
vernului R. p. Vietnam. Xuan Tbuy, 
a condamnat bombardamentele avia
ției americane asupra zonelog: popu
la te din Vietnamul'de sud. El a 

'protestat, de asemenea, împotriva 
minării porturilor R. IJ. Vietnam șl 
a blocadei Instituite de S.U.A, con- 
damnlnd bombardamentele repetate 
asupra Hanoiului, Halfongulul și al
tor, orașe șl, regiuni. .Șeful delegației 
R.D.V. a declarat că țara sa sprijină 
Intru totul, . declarația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu din.ÎL sep
tembrie. care prevede crearea unui 
guvern de consens național In Viet
namul de sud. subliniind că aceastn 
eslo o propunere realistă șl echita
bilă.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„O reîntoarcere care 
seamănă mai degrabă 

cu un nou prizonierat
Sub semnătura corespondentului 

rău în S.U.A., Monika Meixner, 
ziarul vest-german „FRANKFUR
TER RUNDSCHAV relatează. tub 
titlul de mal rar, unele aspecte 

*ieiiinlficatlve ale Inloârc&rll In .pa
trie’a celor trei acfâfărftiflrerica'ni 
doboriți fn cursul bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam șl elibe
rați do curlnd din prizonierat, ca 
un gest umanitar, de autoritățile 
R. D. Vietnam.

„-Am asistat de fapt la o nouă 
luare In prizonierat- — a declarat 
Ia New York luptătoarea pentru 
încetarea războiului din Vietnam, 
Cora Weiss, care a, jucat un rol 
important ln obținerea eliberării 
celor trei ofițeri americani.

Timp de o lăptămlnd, cel trei 
aviatori — Edward K. Ellas, Mark 
Garlley șl Norris Charles — s-au 
aflat in centrul disputei dintre mi
litari și autorităfile civile. De cind 
grupul de inițiativă, formai din a- 
merlcanl ostili războiului din Viet
nam, a adus la cunoștința opiniei 
publice că R. D. Vietnam a hotărlt 
să-l elibereze pe cei trei aviatori, 
autoritățile militare americane au 
făcut tot ce le stătea in putință 
pentru a zădărnici împlinirea con
diției formulate de partea nord- 
vietnameză, și anume ca, după eli
berare, cel trei aviatori, odată 
reveniți In patrie, să intre în rln- 
durllc civililor și să nu mai fia 
puși sub ordinele armatei.

Zborul din Hanoi, via Moscova, 
plnă la Copenhaga s-a desfățurat 
conform planului inițiatorilor. în 
două rinduri, foștii prizonieri au 
refuzat să zboare cu avioane mili
tare americane, fn drum spre New 
York, ei au îmbrăcat totuși unifor
mele pe care personalul militar

american le-a adus la bordul a- 
pionului pe aeroportul din Copen
haga. Astfel, ei au ajuns in S.U.A. 
ca ofițeri americani șl nu ca cetă
țeni cicill.

fizică buna, au refuzat si răspundă 
la întrebările ziariștilor. Nu s-a 
putut stabili dacă această atitu
dine a lor se 'datdra oboielli drumu
lui iau daci au dat curt unui 
ordin al PentagonuluL încă înainta 
ca rudele celor reveniți ln patrie 
iă poată sta de vorbă cu ei, un 
reprezentant al Pentagonului s-a 
urcat, la bordul avionului S.A.S. șl 
a inmlnat fiecăruia dintre aviatori 

■ cile un plic sigilat cara, după cum 
s-a bănuit, conținea ordine mili
tare. . ’ ‘ :

Și fn conflnuare — scrie zia
rul vest-german — s-q recurs la

In cursul călătoriei, cei trei avia
tori mai pledaseră, precaut, pentru 

bolului, ardllnd că pe 
se poate asigura ell- 
irazUor lor aflați încă

de sud
SAIGON 3 (Agerprcs). — Luptele 

. violente dintre forțele patriotice șl 
unități ale armatei saigoneze din 
provincia de coasta (Jitang Ngal. 
care durează de. aproape o lunfl. au 
continuat In ultimele 24’'de ore cu 
aceeași ‘ Intensitate. S-;iu iemnalnt 
două angajamente deosebit de puter
nice. In cursul cărora forțele F.N1E. 
au provocat trupelor salgoneze pier
deri Importante.

Au tymllnuât luptele șl In zonele 
orașelor Quang Tri, Hue șl Da 
Nang, precum ți în regiunea Salgo- 
nulul.

Un mare miting al comuniștilor italieni

”J / K & ■ " 7 As
< e JEaiCr■ ',1. '.“ăl -rt”,.

i1’ a’ ipWțili
■ J

Ne-au sosit acum la redacție imagini — dintre care publicăm pe cea de mal sus — de la ImpTCrionanta 
manifestație politici ce a avui loc duminica trecută la lloma. Sute de mii de comuniști și alți militanțt demo- 
erați — muncitori, tineri, femei, intelectuali, agricultori — veniți din diferite colțuri ale țării, s-au edunat in
tr-unui din centrele Romei pentru a-și exprima adeziunea deplină față de politica promovată de P.C.I., anga
jamentul de a lupta neobosit pentru transformarea democratică șl progresistă a Italiei. Participanții la mi- 

'tiiig, in număr de peste SdOOOO, au aplaudat cu căldură cuvântarea rostită cu acest prilej de tovarășul Enrico 
Uerlinguer, secretarul general al partidului. Marele miting a demonstrat In chip elocvent influența ln mase 
și prestigiul Partidului Comunist Italian — forță de bază a. vieții politice italiene.

ARGENTINA

Constituirea unui front■ .. • - . J

unic 
al forțelor de stingă 
BUENOS AIRES 5 (Agerpres). - 

La Buenos Aires a avut loc recent o 
reuniune.a coaliției forțelor, du slln- 
Ra, din care face'parte șl; Partidul 
Comunist, din Argentina. Parlldpan- 
țil nu elaborat un program de acțiu
ne, In care se recomandă unificarea 
eforturilor In lupta împotriva creș
terii costului vieții și apărarea li
bertăților cetățenești șl n bogățiilor 
naționale. Totodată, a fost adoptată 
hotărirea cu privire la consiltulrea 
unul front popular unic al forțelor do 
stingă.

Manifestare eonsacrată împlinirii 
a 50 de ani de la formarea 

statului sovietit
semnificația istorică a creării U.RJS.S 
în cursul reuniunii .au fost prezen 
tale alte numeroase ‘referate. Part! 
cipanțil români au prezentat refera- 

' i formarea 
U.R.S.S.”, „Dezvoltarea relațiilor 
României cu țările socialiste —i obiec
tiv. central al politicii externe' a 

. țării ;noaitro”, „România șl mișcarea 
de eliberare națională”, „Politica na
țională marxlst-lenlnlslă a Partidului

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerprea,, L. Duță, transmite: Intre 
3 și 3 octombrie, la Moscova a avut 
loc o inillnirc a reprezentanților a- clpanțil români au preze: 
sociațiilor de prietenie din 70 de taci teie : „50 de an! da ta 
șl a reprezentanților opiniei publice 
din Uniunea Sovietică, consacrata 
aniversării a 30 de nnl de la forma
rea statului sovietic.

Președinta Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie șl relații- cultu
rale cu străinătatea, Nina Popova, a .------ ---------- ?-----
prezentat un amplu refejnt despre Comunist Român* 

3, ■  . ' , - -

5 (Agerpres). -
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EXTERNE AL ROMÂNIEI

î
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Hor 
tril

xcmplu. No! cerem-ta- . ____ _____ .
să ca el să respecte blemele actualei e'—“ 

de dezvoltară a ț 
președintele a arătat

NOI BOMBARDAMENTE

peruan".
Referindu-so la pror

țării,

Calea Grlvlțel nr. 61 -M, P.O.B. - 1J0L Tiparul t Combinatul Poligrafia CASA flCINTEU

cal—socialiste" “fost creală de 
către mal multe personalități politice 
franceze, printre cafe Gaston Moir- 
nervllle, fost președinte al Senatu-

de la dlcilor pe care ic. pun asupra necesității „<!« 
a se depune eforturi 
pentru realizarea sar-

NEW YORK 3 (Agerpres).— Minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialista România, Corneilu Mânes- 
cu, șef ui delegației, țârii noastre la

a Organizației Națiunii
■ ■ minîști 

cil’ Popi
laro Congo — Henry Lopez, șl Tuni-

’em. Un popor 
ști să facă feță

LIMA 5 (Agerpres). 
— Cu prilejul 'împlini
rii a palru ani de ln 
Instaurarea regimului

!

. : 
țfi 

metode da intimidare. In timp ce, 
în cursul călătoriei, cei trei avia
tori mai pledaseră, precaut, pentru 
încetarea războiului, arătind că pe 
această cala se poate asigura eli
berarea camarazilor lor aflați încă 
In prizonierat, ministrul apărării, 
Laird, amintea cd militarilor ame
ricani mobilizați in Vietnam le este 
interzis să frică declarații cu carac
ter critic și că cel ce se fac vlno- 
vați de încălcarea acestui consemn 
vor fi traduși in fața instanțelor ' 
judiciare militare’,, după întoarcerea 
lor ln patrie. ■

-Este clar a. declarat preotul 
William Sloan Coffin, unul din-în
soțitorii celor trei aviatori — cd 
ministerele apărării si . afacerilor 
externe nu doresc să-i aibă acasă 
pe prizonieri decit dacă se întorc 
în uniformă și opărind linia ofi
cială (de continuare a răzlmiulțil)-'.
____________________________________

HANOI 5 (Agerpres). — La 3 și 
4 octombrie, aviația americană a lan
sat noi raiduri de bombardament s- 
supra localităților Cam Pha și Hon 
Gai din provincia Quang Nlnh, pre
cum șl asupra unor numeroase zone 
dens populate din R. D. Vietnam — 
transmite agenția V.N.A. Avioanele 
„B-52” au efectuat bombardamente 
asupra localităților din provincia 
Quang Blnh, iar navele de război .alo 
S.UA. au deschis focul împotriva 
localităților rurale de pe coasta pro
vinciilor Ngho An și Quang Blnh.

■
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PROGRESELE 
DESTINDERII 

Șl ANACRONISMUL 
N.A.T.O.

WASHINGTON L .‘.„1____
Secretarul de atat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele europene. Walter 
Sloessc), a declarat. Intr-o’ cuvinta- 
re rostită la Asociația ziariștilor 
„Overseas Writers", că a sosit mo
mentul luării in considerare a unor 
modificări ln structura N.A.T.O.. In 
contextul progreselor de destindere 
din, Europa. Totodată, el n afirmat 
că președintele Nlxon.este dornic do. 
a relua contactele directe si intense 
cu conducătorii vest-europenl. Ln ca
zul Jn care" va fi reales, pentru a 
trece In revistă relațiile Stateior 
Unite cu țările Europe! .occidentale. 

Walter Stoeșscl a subliniat că 
, „progresele considerabile realizate In 
relațiile Est-Vest fac ca perspectivele 
de succes ale conferinței genernl- 
europenc.pentru securitate șl coope
rare să fie mal favorabile”.

*
BRUXELLES. — Ministrul belgian 

al apărării naționale. Paul Vanden 
Boeynnnts.* a anunțat,' intr-o confe
rință do presă, că două din cele na- 
tru brigăzi militare belgiene stațio
nate, In R. F. a Germanici vor fl 
retrase In țară Înainte de sfl’rșltul 
anuiul 1075.

a 0 B B 0 B b
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„Presiunile slin afară nu pot stăvili 
procesul revoluționar din Peni’

o CUVÎNTÂREA PREȘEDINTELUI ALVARADO

eu hotărfro puterile elementeîe interne
Imperialiste, „care tile trans formăr Har 
ne-au dominat toldea- progresiste, președln- 
una șl care nu privesc lele le-a Identificat cu

aciuai, președintele Ln. prezent cu ochi buni cel care nu pierdut
Republicii Peru, Juan Republica Peru". „Du- puterea economică șl’T-1— ai.|X)jj'[ca „J a arătat pg 

____  — ele „atlt unii cit șl alții 
consideră că noi con-" sînt, după cit se pare,
slliutai un exemplu uniți șl luptă 'mp reu

nita țări nă împotriva regimului

. RetpubllcLI . . ___ , „ .
Velasco Alvarado, a pă cii se parea spus 
declarat că procesul președintele 
rovoiuț Sonar se conso
lidează, dar . că aro ______ ______ __ -r—. __ r _ _________ ____ ,
„dușmani, puternici", «rău» pentru alta țări nă împotriva regimului 
mai ales ta afara țării, șl se tem de acest c- — 
care ișl propun să râs' 
toarne guvernul - ....._____
transmite agenția Prea- dreptul nostru do a fl de di 
sa Latina. Președinte- noi Înșine șl do a con- ___________ _ _____
io. a denunțat energic șirul calea noastră că mai rămlne mult 
presiunea economică proprie. Presiunile dto de făcut, dar că 
străină la care a fost afară nu vor Infringe meni nu poate nega că 
supus Peru ta timpul stalul Peru. Un popor Peru de nslăzi se deo- 
actauor patru ant. El a unit vn șll să facă față sebește în mod esen- 
arătat că presiunile tuturor , amenințărilor, țlal de cel de acum 
— nu sintem stoguri 'ln patru ani. Șeful stalu-

este lumea contemporană, lui peruan a arătat că 
' .......  1 „bogatele:-, zăcăminte

vor continua probabil. Nu slntcm stoguri 'ln 
dffir că '„fiiCGSta ' ennțcmnnr-nșȚăr
prețul pe care țara Și alte națiuni ’ lupta 
trebuie aă-1 plătească pentru n se elibera de petrolifere descoperite 
pentru suvcranltalea el jugul străin. Forțele la Loreto schimbă ro
și penlru dreptul el de străine ar putea ta- dlcal nersoecUva vili 
a fi sâăpina propriului'

ÎNTREVEDERI ALE
MINISTRULUI DE

Secretarul general al ___ _______
C.C. al P.C. din Cehoslova- Conferinței generale a

Gustav Husalt, a primit deie- — - — —
■gațlu C.C. al Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de Kurt Ha
ger, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. ol P.S.U.G. Cale două 
părți au evidențiat Interesul lor pan- 
tru dezvoltarea colaborării șl schim
bului de experiență pa linie de par
tid. '• -

cea de-a 27-a sesiune a Adunării Ge
nerale f "
Unite, a avut Întrevederi cu 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Congo — Henry Lopez, și Tuni- 
■ld —Mohamed MasmoudL

ol Păcii «-au deschis la Santiago 
do Chile. Delegați din peste 70 do 
țări ale lumii urmează să exami
neze probleme privind situația in
ternațională actuală, lupla împotriva 
Imperialismului, pentru Independen
ță națională și pace In întreaga lume. 
La sesiune participă Tudor loncscu, 
președintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Pârii din România, 
membru In Prezidiul Consiliului Mon
dial al Pârii, și Sanda Rangheț, se
cretară o Comitetului Național, mem
bru . In Consiliul Mondial al PădL 
In prima zi a reuniunii Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii, secre
tarul general al consiliului, Romcsh 
Chandra, a laminat șefului statului 
chilian, Salvador Allende, „Medalia 
de nur a păcii", care poartă numele 
Iul ■ Fr&lfcric Jollot Curie.

S-a încheiat sesiunea
socialist. Noua formațiune politică 
grupează "radicalii de stingă care au 
semnat, împreună cu socialiștii șl 
comuniștii, programul comun de gu
vernare. ‘ ,

Cu prilejul celei de-a 
75-a aniversări a Federa
ției Aeronautice Intemajio- 
nalO președintele > Franței,
Georges Pompidou, «-a întreținut cu 
cosmoirauții sovietici .Vladimir Șatn- 
lov șl Alexei Eliseev șl cu astro
nautul american David. Scott, atlațl 
la Paris pentru a primi' medaliile de

gnnda și Tanzania, a anunțat joi 
postul de radio din Mogadiscio citat 
de agenția Reulcr. La convorbiri nu 
participat miniștrii de. externe al ce
lor două părți implicate, precum șl 
oficialități somaleze.

Cel de-al XXV-Iea Con
gres al Alianței Internațio
nale a Cooperației,la care BU 
participat peste 703 delegați al orga
nizațiilor cooperatiste din 83 de țări.' 
$1 reprezentanți ai unor organisme 
ale O.N.U., și-a încheiat lucrările 
joi La Varșovia. Din România au 
participat Dumitru Bclan. președln- 
telo Uniunii. Centrale o Cooperative
lor de Consum, șl Iile Alexe, pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești.

Ministrul economiei al 
Irakului, IIittrnaf al Azzawl, a vi
zitat pavilionul României la Țlrgul 
internațional de la Bagdad. ln dis
cuțiile purtate a fost reievată 
necesitatea dezvoltării in continuare

pentru suvcranltalea el jugul străin. Forțele ia Loreto schimbă ra 
■' —itru dreptul ei de străine or putea ta- dlcal perspectiva vil'

. șanlnn nmnriid.nl' greuna calea noastră, torului ; ele vor cort- 
destin”. Infățlșind rea- dar nu vor putea nld- tribul ln mod hotărilor 
Uzările din aceasta pe- odată să împiedice tri- la dezvoltarea țârii, in 
rloadă, președintele umful revoluției peru- special la dezvoltarea 
Alvarado a denunțat ane”. Referindu-se la părții el răsăritene".

mxii (Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică). Conferin
ța, care s-a desfășurat la Ciudad do 
Mexico, a examinat activitatea do 
cooperare ți asistență tehnică in 
domeniul folosirii energiei atomice, 
fădnd recomandări privind îmbu
nătățirea hcestela. A participat șl o 
delegație a', României, condusă de 
ambasadorul Dumitru Ardno.iu, re
prezentantul permanent al țării 
noastre la ALEA. Reunit la sfieși
tul conferinței, CoMiliui - guverna
torilor ALELA, n ales România ca 
vicepreședinte al acestui organism. ------------

1a Paris pentru a primi medaliile do
într-nn îîitervîu acordat nur »>«> 

revistei „Horizont", <•"> CeI dwa ra.lcB CoilBre5 , a relațiilor economice bilaterale, 

forestier mondial B’a <,csch|a Vicoprim-minishTil și mi- 
SJSTXpS:B,.raS nlștna apmMi ol Egiptului, 
Jandro Lanu&se, șl a directorului gc- Mohamed Sadek, și-a încheiat joi 
nora! al F.A.O., Addckc Bocrrna. vizlta. in Iugoslavia, anunță
După ședința inaugurală a avut loc 
prima sesiune generală, ln cadrul că
reia șeful delegației române, Mlhni 
Sutler, ministru secretar de stat In 
Ministerul Economiei. Forestiere șl 
Materialelor de Construcții, a fost 
ales vicepreședintei ăl congresului.

S-ou încheiat cu succes
convorbirile tripartite de la Moga
discio privind soluționarea politică 
a problemelor divergente dintre U-

PARTIDUL COMUNIST DIN PERU 
IN SPRIJINUL POLITICII GUVERNULUI

Cu prilejul anlversă- luțfonar Împotriva pie- Peru, partidul Insistă 
,ril a palru ani r°‘ ' . .... .....
preluarea puterii de la fiecare pas dușina- 
călre forțele armate — nil poporului". In sa- -
anunță agenția 'Prensa lutul adresat clasei anilor nnlilrhperlallsto 

munis’, din Peru a fă- revoluționar ai forțelor corespund 
cut un apel la „apă- armate șl tuturor oa- •

menL!or progresiști din peruane".

Latina — Partidul Co- muncitoare, guvernului șl aniloligarhlce, care 
munist din Peru a fă- revoluționar al forțelor corespund perioadei 
cut un apel la „apă- armate și tuiuror oa- actuale a revoluției 
rarea procesului revo- ....

re la Berlin, președintele Ciprului. 
Makarios, a declarat că Ciprul în
treține relații amicale și conlucrează 
ln diferite domgnll'eu R. D. Germa
nă. „Dorintnj noaștră. a spus In con
tinuare Madrarios.teste să dezvoltăm 
pe mal departe legăturile prietenești 
existente. Noi nu întreținem încă 
relații diplomatice cu ÎL D. Germa
nă. din cauza anumitor dificultăți. 
Sini sigur Insă că acestea vor fl 
depășite intr-un viitor apropia“.

„Mișccnen stîngti rndi-

J „„ Mohamed Sa’dck, și-a Încheiat joi
Addekc Boerma. vlîlla oficială in Iugoslavia, anunță 

agenția Tanlug. In cursul vizitei, oas
petele egiptean a fost primit de pre
ședintele IqsTp B.-oz Tito.

Accident. în sudul Ser
biei, Pe.o porțiune a căli ferate Iu
goslave dintre localitățile Prizren șl 
DJnkovlcl, In sudul Serbiei, un tren 
o surprins, ln o intersecție, un autobuz 
plin do pasageri. în urma accidentu
lui, 12 persoane și-au pierdut viața, 
Inr alte 23 au fost rănite. Demonstrație la Londra împotriva scumpirii chiriilor
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