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Secretarului general al partidului îi sînt prezentate -schițe privind perspectivele de .dezvoltare a.uzinei
- . • ■ i ■■ •-■< «•, ■ .-rt'. ;- , V ■■ . . -■ '. a ■

Sîmbâlâ, 14 octombrie, tovarășul Nicoioe Ceaușescu, Conducătorul partidului șl statului a fost însoțit de
secretar general al partidului Comunist Român, pre- tovarășul Gheorghe Pană, precum șl de tovarășii loan 
ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste ^«r,r»r..rriiînr h-o n,nrh,;
România; a făcut o vizită de lucru la Uzina de utilaj ÂvrGm/ ministrul industriei conștrucflllor de mașini, și

chimic din Ploiești. Ml hail Florescu, ministrul industriei chimice.

îla Intrarea In județul Prahova, sc- 
.cretarul general a! partidului este în- 
llmplnnl de tovarășul iile Cițu, prlm- 
secretnr al comitetului județean de 
partid.

Inlllnlrea . tovarășului Nlcolao 
Ceaușescu cu harnicul colectiv al u- 
zlnel ploleștene a prilejuit un fruc
tuos dialog asupra problemelor nc- 
lualc șl de perspectivă, indicațiile 
date vlzlnd, In primul rlnd, stabilirea 
unor măsuri pentru dezvoltarea șl 
modernizarea acesici întreprinderi, 
astfel ca e.a eâ realizeze in si mal 
hune condiții sarcinile importanta 
care II revin in actualul cincinal. De 
altfel, .șl cu prilejul vizitei anteri
oare făcute aici. In urmă cu un lin. 
nu fost fundamentate o serie de ac
țiuni de maro Importanță care, și-au 
găsit finalizarea. Dar. ținir.d seama 

■do holărlriTe Conferinței Naționale 
a partidului, care subliniază rolul 
esențial pe care 11 au creșterea efi
cienței economice, ridicarea nivelu
lui-tehnic a! ■producției. îmbunătăți
rea continuă a tehnologiilor de fa
bricație șl a calllălll produselor, este 
firesc ca problemele concrete alo ac
tivității acestei urine, ca de altfel 
ale Întregului sector nl construcții
lor de mașini, să fio abordate in n- 
censta lumină.

Potrivit stilului de muncă propriu, 
secretarului general al partidului, de 
a analiza la fața locului aspectele e- 
seațiale ale procesului de. producție, 
dc a se sfătui 
lori. Ingineri; t- 
asupra condițiilor do muncă șl devia
tă ale colectivelor, șl.de data aceasta, 
vizita do lucru a Îmbrățișat o arie 
largă de preocupări, concrelirindu-se 
1:1 holârlri dc marc însemnătate. En 
n prilejuit, totodată, o nouă șl grăi
toare afirmare a hotărirll oamenilor 
muncii dc a înfăptui cu pasiune si 
răspundere hotărirlle Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român

«rsrianenl cit munți- 
mlctaril. cu specialiști

O discuție concrolâ, la socția de cozcngerio (Continuare in pag. a LU-a)

.tarii, pentru ridicarea graduduL de civilizație materială 
șl spirituală a întregului popoc.

MuSțumtadu-vfl din Inimă pentru Invitația pe care Cu acest
i ml-ali adresat-p de a jxirttoipa, ."lături de dumsieavoas- care pârtii.

srO, la sărbătorirea împlinirii unei Jumătăți de veac de ----- —
la. Întemeierea liceului „Avram Jancu“ doresc să vă 
transmit cele mai,calde „feUclJări c-a prilejul acestui im
portant eveniment din viața școlii dumneavoastră.

Tn cele cinci decenii do existență, liceul dumneavoas
tră a jucat un rol Important in tostruArea șl educarea

Turale ale poporului; nostru, In promovarea Idealurilor 
nobile ale umanismului' socialist, ale luptei șl muncii 
unite a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. pontou continua propășire a patriei, pentru 
ridicarea României pe trepte tot mal Înalta do civilizație 
ți progres.

Dezvoltarea po care a cunoscut-o școala dumneavoas
tră In anii socialismului este o expresie grăitoare a grijii 
partidului nostru pentru înflorirea învățăm!ritului șl cul-

ți spirituală a întregului popor.
Cu acest prilej, doresc sa, exprim înalta prețuire po 

care partidul șl statul nostru’o acordă’ ctepulul profeso
ral pentru munca stăruitoare și plină de! pasiune consa
crată instruirii și educării tineretului, chemat să parti
cipe La făurirea societății soelaljste multilateral dezvol
tate, la construcția comunismului pe pămintuî României.

Conferința Națională a elaborat un minunat plan de 
dezvoltare a școlii românești, de legare a invațărninlului 
de viață, de problemele concrete ale societății noastre. 
Răspunzlhd grijii pe care v-o poartă partidul, Întreaga 
noastră societate, voi, dragi elevi, aveți datoria' să;,invfi- 
țați cu slrguință, să vă îmbogățiți necontenit cunoștințele 
cu lot ceea ce a croat mal de preț glndlrea omenească, 
să mimdți neobosit pentru a duce mal departo munca și 
strădaniile părinților voștri pentru făurirea unei vieți

CELUI DE-AL VIII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA

Dragi tovarăși, *

oamenilor mundl din Republica .‘iociall?4â

cil, tuturor forțelor democratice șl progresiste spaniole.
Membrii Partidului ComunJșt Român, oamenii muncii 

din țara noastră nu trese sentimente de profundă simpa
tie șl solidaritate internai tonalistă față do partidul dum
neavoastră, a cărui Îndelungata experiență revoluționară, 
doblndltă In întreaga sa activitate, In lupta eroică din 
Umpul războiului națlonal-rcvoluțlonar, Împotriva fas
cismului,’pentru apărarea democrației șl libertății l-au 
adus atașamentul șl respectul forțe’or Înaintate, progre
siste dl ii lumea întreagă.

Acordăm o Înalta prețuire activității pe căra Partidul 
Comunist din Spania, In frunte cu tovarășii Dolores 
Ibamirl, președinta partidului,, șl Santiago Carrillo, se
cretar general — fii credincioși nl poporului spaniol, ml- 
litanțl de seamă al mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale — o desfășoară pentru unirea forțelor de
mocratice, patriotice, a tuturor forțelor progresista na
ționale din Spania, in lupta pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale poporului dv., pentru împlinirea aspi
rațiilor de libertate, dreptate și democrație ale celor ce 
muncesc.

Detașament pu-.cmic al mLșcării revoîuțlbnare mon
diale,, Partidul Comunist din Spania și-a'cucerit uri bine
meritat prestigiu prin eforturile perseverente depuse 
pentru o unitate nouă a mișcării comuniste șl muncito
rești, bazata pe pririciplHe marxlsm-lcjilnismulul și In- 
lernflționallsmulul proletar, ale egalitații in drepturi, 
nutonoanlel, neamestecistui In treburile Intenta, dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător politica în-

temă și externă, potrivit condițiilor concrete In care Ișl 
desfășoară activitatea. Pătruns de un profund intemațio- 
nalls.ni, partidul dumneavoastră aduce, totodată, o con-

ani Urh| la triumful in inlreaga lume a cauzei

naționale, a păcii șl socialismul ui.
Dorim să reafirmăm șl cu acest prilej satisfacție de

plină a partidului ruis'.ru, a oamenilor muncii din Româ
nia socialistă pentru legăturile internaționaliste stotor- 
nidlo intre Partidul Comimist Român și Partidul Comu
nist din Spania, Intre conducerile lor, care au rădăcini 
adinei In lupta comună ii ' " ‘ l.-
ractorizato, printr-o.
țeascâ, prin spirit: principial comunist. Un rol de seamă 
In dezvoltarea continuă a acestor legatari 11 au Intilndlrile 
șl contactele frecvente Intre tovarășul NLcotoe Ccaușescu 
șl tovarășii Dolores Ibarruri șl Santiago Carrillo, con
vorbirile desfășurate intr-o atmosferă tovărășească, de 
respect, Încredere șl - Înțelegere reciproce. Sintem con
vinși că extinderea pe mal, departe a acestor raporturi, 
multiplicarea contactelor, a schimburilor de expertență 
șl do vederi vor servi cauzei, prieteniei dintre partidele 
șl popoarele - noastre, InUkcselor generale ale unității 
partldetor comuniste șl muncitorești, a tuturor foarțetor 
revoluționare, rmtHmpoirtalis-.e. ■

Vă dorini, dragi tovarăși, cel mal deplin succes In des
fășurarea luerărUor congresului și In IndepJtairca hotă- 
rtrllor pe care le veți adopta; In activitatea ce o deafă- 
șurațl pentru viitorul luminos al poporului spaniol, pen-

l , uuv au a aua 
mpolriva fascismului șl slnt că
uta prietenie șl colaboram fră-

dintre;, - partidele

șl muncitorești, a tuturor tați 
perialtate !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La cules, prioritate suprafețelor ce urmează 
a fi însamințâte
Ifc așteptați ca doar vMul și soarele să 
usuce cimpurile; se impun măsuri urgente 
pentru evacuarea apei de pe
tot ce se culege ziua - să fie transportat

terenuri

până seara în magazii
Tn - sfiptafnlria -caro a trecut, 

o dată cu Îmbunătățirea timpului, 
lucrările agricole do toamnă nu 
fost Intensificate In. toate județele 
țării. Recoltatul [Mate fi conside
rat ca încheiat la flonrcn-sonrolut 
șl la fasolea cultivată In ogor pro
priu. Strinsul recoltei avansează 
rapid șl la celelalte culturi. Astfel, 
In întreprinderile agricole de stat 
porumbul a foist strlris dc pe 34L la 
sută din suprafețele' cultivate, ’car
tofii ■—•>32 la sulă. orezul — 24 la 
sută, strugurii — 91 la sută, Iar in 
cooperativele agricole recoltarea 
porumbului s-a 'ftcui In proporție 
de 33 la sută, sfecla de zahăr — 
43 la sută, cartofii — 60 ta sută, 
orezul — 13 la sută; strugurii — 92 
la sulă. Culesul, porumbului este 
mal avansat In cooperativele agrl- 

<cole din Județele Botoșani. Mehe- 
■ dinți, Tați, Tulcea, Dolj. OIL; Gprj, 
Vruncea, Satu-Mare. Maramureș, 
Olt, Iar scosul cartofilor — In cele 
din județele Suceava, Sibiu șl 
Mureș. Munca- la lucrările de re
coltare trebuie astfel organizată In
cit ceea ce se sirlnge de pe timp 
In cursul unei zile, pini seară ,să. 
fie transportat in întregime în ma
gazii, evtilndu-se astfel risipa și 
pierderile de orice feL

Plnă pe data de 
potrivit- datelor centralizate la 
minister, au fost Intamințaie 23 
1* sută din suprafețele prevăzute ' 
In întreprinderile agricole de stal 
șl 19 UF'guta în cooperativele agri
cole. Există condiții ca. in zilele 
următoare, ritmul semănatului să

fie considerabil Intensificat. Tn 
întreprinderile agricole de slat 
au fost arate 80 la ■ sută din 
suprafețele destinate intamlnță- 
rilor do toamnă, Iar pregătirea 
terenului s-a făcut In propor
ție de 72 la sută. Do asemenea, 
In cooperativele agricole arăturile 
de" toamnă au fost făcute in pro-

Recomandări 
ale Ministerului

Agriculturii

pu.-țle de 64 la sulă, din care 7B 
In suta au fost pregătite păfitru' 
wniăuvat. Fenlrti cn lucrările să 
pnată fi Intensificate trebuie să se 
treacă cu toate mijloacele in săpa
rea de șanțuri In vederea scurgerii 
apelor. Pnirilel cu măsurile care au 

. ‘fost luate. In . vederea reamptasăril 
, . griului ’pe terenuri mai zvlninle

13 octombrie, ' eido necesar să se siringă cu prio
ritate recolta de pe suprafețele 
care vor fi insimințnie In această 
toamnă, să fie eliberate de coceni 
șl să se treacă la pregătirea lor fără 
îniîrziere.

La o ședință cu specialiști șl cer
cetă lori din agricultură — cars a

avui loc vineri la minister — eu 
tos", făcute unele precizări cu-pri
vire lâ (Semănatul griului șl al ce
lorlalte culturi In condițiile din a- 
ceastă' iwmnA. cînd solul are, in 
multe părți, exces de umiditate. 
Peste’Toi trebuie’ să se albă în 
vedere ca atil pregătirea terenului, 
cil șl semănâitil să se facă la un 
pivei tehnic ridicat. De, asemenea, 
să se’ asigure dcasllatea optimă La 
hectar, care <va trebui să sporească 
pe măsură ce sentanatul înaintează 
mai mult spre Biirșltul lunii. Mi
nisterul șl direcțiile agricole Jude- 

■ țond trebuie să- in măsuri In vede
rea.- asigurării . semințelor penlrti 
județele caro au hoSărlt să 'extindă 
suprafețele co sc 
grlu.

în ședința amintită de la mi
nister s-a subliniat, totodată, că, in 
această perioadă, trebuie făcute șl 
alte lucrări tot stil do importante : 
recoltarea și livrarea cu prioritate 
o cartofilor de săinință, recoltarea 
șl Lrelerlșul cînepli de a
semințelor de plante furajere. De 
asemenea, trebuie să se Intensifice 
scosrul pomilor din pepiniere și 
plantarea lor In livezi.

Volumul mare de lucrări din a- 
ceastă, perioada impune ca orga
nele șl organizațiile do partid, 
conducerile unităților ngrlcoie să 
acorde o deosebita atenție organi
zării muncii,’ fotoslrll cit mal Ju
dicioase a utilajelor, a forței de 
muncă, astfel ca recoltatul șl lnsă- 
mlnțărilo sâ sa Încheie cil mai 
repede.

vor cultiva cu
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în primăvara acestui rea în funcțiune b Insta- 
nn. nc-expectlndu-sc teh
nologiile do neutrollzaro 
a apelor industriale la 
uzina „6 Martie’ din To- 
han, s-n ajuns — in zona 
înconjurătoare — In in
fectarea unor flntini, la 
Interzicerea ullllzfirij a- 
pclor nceslora. Situația 
n format șl obiectul unei 
emisiuni de televiziune.

Cum s-a soluționat
- problema apei potabile Ia 

■ Tohan 7 Redăm,. In con
tinuare, răspunsurile to
varășului ing.. Gheorghe 
Boldur, adjunct al minis
trului industriei conatruc-' 
țliioî- de mașini, la“ în
trebările puse de ziarul 
nostru in legfitură cu a- 
cest subiect.

/

lațlei de conirol auto
mat șl dotarea cu perso
nal calificai de exploa
tare. S-au efectuat In 
continuare. In luna au
gust șl In prima jumătate 
a lunii septembrie, ana
lize la apele din tlntlnile 
din . Tohan, constatln- 
du-se o scădere a con
ținutului de crom, Insă 
poluarea s-a extins asu
pra a 49 de flntini, ca ur
mare a deplasării fo-caru-

— Ce se preconi
zează pentru preveni
rea unor asemenea 
situați! in viilor ?'

— Uzina a luat măsuri 
ca stația de neutralizare 
să funcționeze la para
metrii proiectați, aslgu- 
rlnd respectarea prevede
rilor din STAS 1M2/1971,' 
prin încadrarea cu ‘ per
sonal de exploatare șl de 
laborator pentru analize 
zilnice. ‘ Se Intlmpină

W rtilwe forw $ ogoareSe
ij

■'i
*1
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t.r
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— Ca s-a întreprins 
pentru lichidarea ur
mărilor provocate de 
poluarea . apelor la 
Tohan ? . .u .u

&

șenesc Zămeștl a luat 
măsuri de devansare a 
execuției alimentării cu 
apă a comunei Tohanul 
Vechi. In acest tscop, 
uzina a procurat șl cedat 
țeava necesară pentru 
prima etapă. Iar centra
la Industrială de resort a 
pus la dispoziția Consi
liului popular județean 
Brașov sumai de două mi
lioane lei in 1973, ca ’in
vestiție conexă, Proiectul 
esto terminat șl s-a trecut 
la realizarea; primai e-

— tape, do 8®0 ml, caro vn 
dispune do, cișmele pe 
stradă. Conducta va fi 

3 ‘ extinsă cu încă 1 700 mL
i * 
™ De co am insistat asu

pra acestor răspunsuri șl 
ce arată ele ? Pentru a 
sublinia încă o dată im
portanța respectării tu- 
iuror prevederilor legale 
de protecție a apel, ele fl- 
Intl ringurele In stare să 
prevină poluarea șl urmă
rile eL Peniru a arăta cit 

_ de greu., pot fi ' lichidate 
* ' asemenea urmări (au tre- 
f.-J cut mai muite luni de 

cind poluarea a Încetat, 
dar numărul flhtlnllor in
fectate, datorită migră
rii subterane a poluantului, 
este astăzi mal maro de
clt atunci cind aii apărut 
primele semnate). Pentru 
a solicite ia maximum 
exigența inspectoratelor 
sanitare, a organelor lo
cale de gas pod firi ro a n- 
pelor in .combaterea ori
căror posibilități de apa
riție a altor poluări.

Pornind de la pericu
lozitatea socială a feno
menului, noua lege a a- 
pelor încadrează aseme
nea poluări nu ca' sim
ple contravenții, ci ca in
fracțiuni (ari. 83) cu toate 
consecințele ce decurg de 
nici pentru cel care nu 
inu măsurile necesare. 
Important iiisă nu este 
să so ajungă la apli
carea acestor prevederi, 

_   ,, ______ _ ci .-ca ele să sUmule- 
tor efectuate după aceas- scnțlnlă pentru preveni- ze disciplina corespun- 

HeMHxxwi.________ ._____________________________ . z ■ autoare â proceselor de
producție, a tehnologi
ilor. in condițiile In 
care se fac eforturi pen
tru .depășirea, planurilor, 

apelor pentru scurtarea lerme-
la de- 1 nelor de dare In funcțiune 

Blrsa, a noilor capacități, cele
> InUmplalo la Tohan tre

buie să Servească drept 
învățătură peniru toți be
neficiarii de npe, din toate 
ramurile de activitate.

Al. PLAIEȘU

J

-. Mmui’ - . t •. . . . . . . . . . ,Jk.-.l -. '.4
— Poluarea apelor fre

atice s-a constatat In 
luna aprilie la un grup 
de trei flnllnl din zona 

• de subtrnversare. a ’ căii 
ferate. Acestea conțineau 
o canibale ridicată do 
nocivități de natură chi
mică, ce depășea de cite- 
va ori pe cea prevăzută In 
STAS-urile : ■th vigoare. 
Determinările făcute In 
lunile mai șl iunie, ’ la 
circa K®0 flntini din To- 
hanul Vechi, nu dus In ■ 
constatarea că 21 dintre 
ele ‘sini infectate.

Apariția acestor noxe, a 
fost provocată de eva
cuarea prin canalizarea 
nouă a apelor de la ’ ate- , - •
Horele de galvanizare alo ■ ________________
uzine! „6 Martie" Tohan, 
fără ca acestea- rt fi fost J

nvo™,te?? 1U1 Afectat prin plnza Insă In prezent 
corespunzător. Vana _ car freatică. '----- ■

Ca urmare o
.constatări, In perioada 
^20—27 septembrie 1972,-

iji % *
■»'I
I

» j
" j

au' fost reluate chiar din primari 
tind au Încetat ploile. La coope
rativa agricolă din Chirnogenl, de 
exemplu, s-a urmărit permanent sta
rea terenului pentru începerea lu-

De miercuri, în Județul 
timpul s-a. îmbunătățit șl 
amplificarea ritmului da 
clmp.,Șl in zilele premergă 
llorării vremii,, datorită 
operative luate de comitetul Județean cruluk „Avern de insămlnțât I 7M ha. 
de partid, de organele agricole jude- întruclt terenurile noastre slnt ' mai 
...— • u-.*-.— —. grele — ne spunea tovarășul‘Arighcl

Conslantlnescu, inginerul-șet a! coo
perativei — și nu putem aștepta tacă 
3—4 zile plnă se zvlntă complet, am 
făcut o seric de adaptări la semă
nători pentru a reduce coeficientul 

acum". Despre'ce esta vorba 7 Trac- 
7----- — ---- ,— 7____ 7.. pneuri
duble, iar la semănfitoriic purtate 
s-au Înlocuit scormonitorii cu dălți 
de la cultivator. între tractor șl se
mănătoarea SUr29 s-a Intercnlat o 
grapă rigidă, care afinează terenul 
bătătorit de roțile tractorului. Cu 

șase asemenea a- 
grogate, chiar din 

■ prima zl bună de 
lucru, s-au Insă- 
mlnțat 59 ha cu 
griu.

Urmărlndu-se o- 
perativ starea te
renului, joi ia ora 
12, la ferma nr. 0 
Siliștea • de la 
LAS. .Dorobanțu 
a Început semă
natul pe una din 
parcelele care ■ se 
zvlntaso. Aici se 
lucra ta flux. Șase 
tractoare pregă
teau terenul, Iar 
In .urma lor ve
neau trei agregate 
formate din cile 
un tractor și două 
semănători. Trac
toarele fiind e- 
chipatc cu faruri, 
se lucra șl ta 
timpul nopții.

Și in uite locuri 
— la tatreprlnde- 

.. rea , agricolă de 
stat Stupina, la 

'cooperativele a- 
grlcole Saraiu,’ Girlțciu, Hlrșova, 
Horla, Crișan și altele — am ln- 

„tiloR. raceeașl preocupare pentru 
. grăbirea, semănatului.' hsle'un lucru 

■ foarte” bun. , Dar ' nu "trebuie să 
‘.‘.Șe'j.pfatdă din vedere căj.nlveiiil 

'producției viitoare este WertnlAaF'do 
: calitatea semănatuluE7Facem acenSffil 

observație deoarece in ferma nr. 9 
. Siliștea a I.A.S. Dorobanții, imediat 
’ după Începerea semănatului, am con

statat că b-fizdnrelo semănătorilor 
care-veneau In urma roților de la 
tractoare nu pătrundeau In ndfnd- 
mea stabilită și semințele rămtacau 
la suprafață.

Chiar și mecanizatorii, ct 
erau ncmulțumlț! de calitatea

Constanța 
a permis 
lucru in 

ifitoare ame- 
măsurilor

.3 l.

țene, s-a acționat cu hotârire pentru 
stringerea recoltelor șl insămlnțnrea 
cerealelor de toamnă. Ca rezultat al 
unei ample mobilizări de forțe, plnă 
la data de 1.3 octombrie la coopernli-- 
vele agricole do producție recoltarea 
strugurilor a fost- practic Încheiată, de lasare ș! a putea semăna chior de
s-au Insllozat 310 OM tone furaje, iar acum". Despre ce este vorba 7 Trac-
porumbul a fost recoltat de pe 34 la 
sută din suprafața • ^cultivată. Ce " " 
se Întreprinde, In continuare, In 
vederea grăbirii lucrărilor? Adre
săm - această . Întrebare tovarășu
lui Constantin 
general al direc
ției agricole ju
dețene.

— Mai avem in 
clmp circa 8 500 
tone tomate șl 
9 000 ha cu po
rumb pentru siloz, 
a căror recoltare, 

>■, deși urgentă, nu 
’■ cpristituie o pro

blemă deoarece 
se desfășoară po-

- Irivlt programului 
de lucru stabilit

s iii-fiecare- coope- 
ratlvă . agricolă.

« Deoarece ne aflăm 
y J& jumătatea pe-

, rioadei optime da 
... insămlnțare a ce- 

L realelor ■ de toam- ■ 
nft, obiectivul nos- @

...teu numărul unu' 
II constituie acum 
această lucrare.

, Dip cele 124 309 
ha cu griu .șl. 
orz au fost arate 
122 390 ha. Plnă 
ncum, „la ■feres- 

j. treia" dintre ploi, 
™ s-au semănat a- 

proape 22 (HM ha, Țlnlnd seama de 
condițiile grele de lucru din alte zone

- ale țfirLl, am hpțăriț cș dncJud^țul 
nostru, unde terenul se zyjnlă; mai

-18 300 ha in cooperativele agricole și 
.1.0 009 ha la Întreprinderile agricole 

. ; da stat. Problema a fost dezbătută 
■» ta cadrul, consiliilor Intercooperattsîe 

șl s-a isotărit. ca suprafețele supli- 
: mentare să fie Tnsămințate în unită- 
, țile ’care pot amplasa griul după
- plante bune premergătoare. Astfel. 

• 13 600 ha vor urma după floarea-sna-

l"
V

U.’

k*

3
■:

Șj’ 
uv- 
q"

Popa, directorul
" «-t;? '■ C, '.;-73 £’■

® Organizarea muncii 
pe timpul nopții

@ Adaptări la utilaje 
pentru a se lucra 
și pe terenurile 
nezvîntate
Mai multă grijă 
și atenție la calitatea 
lucrărilor

• Datorită faptului că. In unele zone, 
lucrările, agricole au intlrzlat din 
cauza Inundațiilor, cooperativele agri
cole din județul Satu-Mnre ș!-au 
propui să suplimenteze cu 10 000 de 
hectare suprafața planificată a , se 
lusămlnta cu griu. în legătură cu a- 
ceastă acțiune, iov. Anton Kerekc.s, 
director adjunct al direcției agricole" 
Județene, ne-a relatat : „Parolei cu 
intensificarea semănatului pe supra
fața prevăzută'inițial a &e cultiva cu 
grlu (și caro se ridică la 52 0®0 ha 
In cooperativele agricole), lucrare e- 
fectuată plnă In prezent In propor
ție de - 60 la sută, cadrate de con
ducere. toți specialism direcției a- 
gricole analizează In unitățile agri
cole. do acord cu consiliile de con
ducere alo acestora, suprafețele pc 
care urmează s6 se amplaseze griul 
prevăzut o se Insămlnța suplimen
tar. Au fost deatinate. in acest scop, 
in maro parte suprafețe de pe care 
s-a recoltat griu, cu condiția să He 
Intens fertilizate, precum și tere
nuri de pe care se strlnge porum
bul. sfecla do zahăr și alte culturi ; 
este rezolvată In mare măsurfi șl 
problema semințelor. Trebuie, Iu 
schimb, să semnalez că livrările de 
Îngrășăminte chimice pentru județul 
nostru se fac cu o Încetineală În
grijorătoare. In atari condiții, vom 
avea greutăți la fertilizarea supra
fețelor prevăzute a se cultiva su
plimentar cu griu. Cerem ministe
rului aă • lă măsuri pentru a se ur
genta -livrările de, îngrășăminte spre 
județul nostru":
’ Un „scurt-meteaj" al campaniei, c- 
feetuat In aceste zile In județ, de
notă că sarcina de mare răspunde
re asumată — de a termina cit mal 
repede semănatul — este tradusă In 
practică operativ, cu seriozitate. In 
numeroase cooperative agricole. în 
raza consiliului intercooperatisl Apa. 
care a prevăzut să suplimenteze cu 
8» ha suprafața ce ya fi Insfimln- 
țaîă cu griu, ®e lucra intens la a- 
rături. Pe ogoarele cooperativei a- 
grlcole Apa erau aproape toți cel 
4M de cooperatori acHvl ; el lucrau

Insfiminleze grlu. Constnttad InHr- 
. pentru 

lnsămlnțatul griului — din cauza nu- 
mărului, relativ mic de. tractoare de 
care dispuM secția de mecanizare 
Apa — conducerea cooperativei a ce
rut sprijinul secției de mecanizare 
Vama, de la care s-au. primit Ime
diat 4 tractoare cu pluguri.

Există, lotuși, ș! unele unități fîn 
care arăturile șl șemăruițul' griului 
se desfășoară tn ritm ncsaiisfâcător 
— nu numai din cauza ploilor din 
ultima vreme, ci. mal ales, datorită 

, Încetinelii cu cnre se acționează la 
eliberarea terenurilor destinata a fi 
insămlnțate cu griu. La SudufuI de 
Jos. din cele 370 hectare cultivate cu 
porumb erau recoltate, plnă la 12 oc
tombrie. doar 60 hectare.. Conducerea 
cooperativei (președinte : Paul Che
re] I. Ing. șef : AI. I Ambruș) s-â bo- 
tăril. In sfirșlt. să treacă la mobili
zarea cooperatorilor. In vederea re
coltatului porumbului. La cooperati
va agricolă din Bogdana, deși erau 
pe clmp 10 tone de porumb recol
tai, tractoarele cu remorci apărtl- 
nind secției de mecanizare Bogdana 
făceau transporturi particulare pen
tru cetățeni. Printre beneficiarii u- 
nul asemenea transport, aflat in re
morca tractorului 41 — SM — 1 ©0, 
era brigadierul Demlan Vaslle. ca— 
re-șl însoțea spre domiciliu mobila 
cumpărală din Supur. Aaia se In'Jm- 
pla In timp ce pe dmp mai erau 
mari suprafețe nerecollale de po
rumb și aproape 20 cooperatori din 
brigada sa stăteau In Jurul forului. 
Pe șasea am mal Intllnlt, de altfel, 
alte zeci de tractoare cu remorci, 
care, In loc să fio In clmp la strin- 
Bul recoltei, efectuau curse „negre" 
cu aprobarea șefilor. Este cazul u- 
nor vehicule nparțlnlnd cooperative
lor și secțiilor de mecanizare din 
Dobra, Medisa ele. Iată de ce con
siderăm că slot necesare măsuri or
ganizatorice energice, care să asigu
re ca toate forțele și mijloacele de 
lucru d!n agricultură să fio folosite 
la recoltai

tasămințeze griu. Constatlnd o 
zlerc a executării 'arăturilor i Ir»?? mlrajnliil rroLiIni i

J

L~

i I-
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ne asigură tov. ing. Gheorghe BOLDUR, 
adjunct al ministrului industriei construc

țiilor de mașini

naiului colector fiind în
chisa (rfimesă astfel de 
la efectuarea lucrărilor

greutăți In asigurarea' cu 
acestei săruri do neutralizare.

Ministerul va Interveni 
in acest sens, va aslgu-" rio' ni'hl'mC^i^>r>ÂW7În<ăA-- S'- «CptCIDIjriO ■' 1102,’ ■ -

înduatrtele 8-au: 'revăraaî ’;are P0™’ nSuTre a
rfmi„ ii apa din cele 43 fin- stației de neutralizare, a-peste cămin șl s-au scurs 

prin neetanșeltățtle con- , 
duclel. ■ -

Cauza a fost înlăturați. 
Evacuarea apelor . indus
triale de U stația de neu
tralizare a fost trecută 
pc canalizarea pluvială, 
care deversează direct In

■lini-; probele de labora- 

tă operație de către In
specția sanitară arată că 
au rămas poluate, apele 
încă In 28 de flntlnL 
Operația de evacuare a 
apelor, urmată do analize 
ale inspecției sanitare, 

plrlul Blrso. Totodată, 'continui șl In luna oe- 
uzlna a luat măsuri do, 1 ■ .
asigurare a unei neutra
lizări corespunzătoare a 
apelor industriale de Ia 
galvanizare, prin pune- .

k___________

ionibrle. Precizez că, In 
toată această perioadă, 
uzina a asigurat apa po
tabilă locuitorilor din co- 

■ mană cu o cisternă.

H

ceasta fiind condiția e-

rea unor situații simi
lare.

Deocamdată, pe o pe
rioadă de 3. luni, s-a sta
bilit să se efectueze zil
nic verificări ale 
industriale, allt 
versare In piriul 
cit șl în aval.

— Care cute 
lucrărilor de 
taro cu apă 1

stadiul
all men- '

Consiliul popular oră-

ț — 
i t V

i. rolul, teren care este eliberat, 11WM
. ba după griu anul doi — numai pe ______ _____ .__

• terenurile Eelnfesiatc de dăunători — erau nemulțumiți de -- --------
, .. .. naiului' De aceea opreau des șl

Întrebau dacă să continue sau i 
semănatul. De fapi. nici unul dintre' 
ei nu avea ordine de lucru cu speci
ficarea Indicilor de calitate. Iată do 
ce se impune ca specialiștii să nu 
părăsească nici un moment locul 
unda se lucrează.

Paralel cu efectuarea arăturilor șl 
pregătirea terenului In vederea se
mănatului trebuie grăbite recoltarea 
șl transportul porumbului. La -coo- - 
perativa agricolă Cotu-Văli, peste" 130 
de cooperatori , lucrau la cules, lor 
porumbul era transportai imediat din 
clmp cu șase remorci. Aici, datorită 

să sp recolteze Jumătate din supra- , 
fața cultivafă. So lucra Intens și, îa 
I.A.S. ‘Cogealac. Ing. Cadri Cwrtrhula, 

. . ... . _ șeful fermei nrJ*L ne spunea :Sr.Cu
SStttWSS 
timpul nopții, aproape jumătate din 8Cum 230 113 cl,n Peni™ ca pa
cele. 850 tractoare care lucrează la rumbul recoltat să nu rămlnă In

■ arat și discuit iri cooperativele agri- clmp, am folosit toate mijloacele de
cote au fost echipate cu faruri de față •—---- iL ■

• ți de spate. Lucrul de noapte va, fi 
supravegheat permanent de către 
specialiștii din unitățile agricole." l.

Raidul întreprins pe meleagurile 
Județului Constanța ne dă putința să 
facem constatarea că lnsAmlnțArlle

■■ ha după griu anul doi — numai pe

. și circa 3®M) ha după alte culturi care

. au eliberat, terenul devreme \ pepeni, ț
,'te
ta legume, cartofi. Pentru suprafața care

■ urmează după fioarca-soarelul sa asi
gură obligatoriu, la hectar, următoa-

. rele cantități de îngrășăminte chl- 
. mice : 60 kg fosfor in substanță ac
tivă șl'40 kg azot Aceste îngrășă
minte, care nc-au fost promisa de

: minister, trebuie să le primim in cel ' 
-- mal scurt timp.

— Ce masuri concrete 8-au luat 
■' pentru mărirea vitezei de lucru, pen

tru a „comprima" timpul de Insămln- 
țaro a întregii suprafețe In bune con
diții ?

* — La Indicația comitetului Județean
" de partid au fost luate o șefie de 

măsuri privind asigurarea unu! nu
măr mal mare de tractoriști pentru 

-rJa se lucra șl ziua și noaptea. Contăm 
■ pis 450 de motopomplști și peste IM 

de cooperatori caro știu să conducă

"«V3’

?,O

ta

nntuluL

bunel organizări a muncii, s-a reunit

transport. In unele cazuri ‘ remorcile 
fiind scoase și cu două tractoare*'.

Jumătăți de 
normă, dar 
nu jumătăți 

de lege...

/
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— De curlnd am avut de soluționat o 
cauză — ne spune tovarășul Ion Militant;

u, președintele secției civile a Tribunalului 
județean Ilfov, un ■ recurs al întreprinde
rii intcrcooperailste „Constructorul" Că
lugăreai, declarat împotriva unei sentințe’ 
a judecătoriei Giurgiu. Șl. deși ne-tim pro
nunțat asupra nspectulu; juridic, ca cetă
țean șl om de lese, am rămas cu1 însumi

■ cu niște semne de întrebare.
— Despre ce este vorba ?
— TrenuSa să ne pronunțăm dacă Instanța 

de fond a dat o hotărîre temeinică ?l le
gală obli glad întreprinderea recurenta la 
plata unor sume de bani către doi foști 
salăriațl al săi, peniru pretinse ore supll- 
menwre. Cum sumele In discuție fuseseră 
fn realitate încasate (peste 6 000 lei) drept 
„jumătăți de normă" — fapt contrar legii 
în cazul de față — am stabili! că unita
tea era In drept să Is rețină celor In cauză. 
Mă Întreb Insă s cum se face că acolo, la 
întreprindere, «-an putut întocmi asemenea

igărenl, declarat împotriva i 
judecătoriei Giurgiu. Și. d»sl 
nnțat asupra nspectulv; jurii

iy

(enn șl 
cu niște

— bai

Aurel PAPADIUC 
Ion TEODOR 
Rado APOSTOL

PROGRAMUL 1

6.15 Deschiderea emisiunii, L £' 7 
Gimnastica pentru toți

8.30 Cravatele roșii ,
• Film serial „Delfinul 
Flipper"

10.00 Viața satului /
10,M Finala „Cupei Davis" la te

n’s da clmp : România— 
S.U.A, Ultimele două me
ciuri de simplu.
O de grade". Din
sumar: 0 Expedițiile noas
tre cinegetice : „Nunta
cerbilor" — reportaj de Al. 
Satmary © Pe poante.» 
transmisie directă de la 
Școala de coregrafie din 
București O In studio : 
flautistul Virgil Frlneu « 
Poetul meu : Mfirturil li
rice cu Irina Petrescu • 
Tablouri celebre — trans
misiune directă de la Mu
zeul Zombaccian O Un In
terlocutor™. dificil : Joseph 
Losey. Interviu In exclusi
vitate pentru emisiunea 
„360 de grade’ • Moment 
umoristic : „Pantalonii" — 
dramatizare după o schiță 
de DlhoviclnlL Inlcrpre-'

. tează Tamara Buduceanu 
șl H. Nfcoiaide. Regla TIU 
Acs © Autograf : semnează 
prpf. dr. Edmond Nlcolau. 
Redactor muzical Aurora 
Andronache. Redactori : 
Ariana Mncarie și Ioana 
Ciulei. O emisiune de Cris
tian Țopescu, Aristide Bu- 
hoiu, Emanuel Valeriu șl 

Tudor Vornlcu
18,10 Retrospectivă Wald Disney

Pregătirea teronului la I.A.S. Dorobanțu,
* clanța'4

- . s,: . A, .

i, ferma 9 Siliștea, In județul Con-
1 Foto : M. Cioc

... iu.iw lurHuipnuta vva.u ijisnc; 
ț 19,00 Vetre folclorice : „tn dm- 
i pul plinii"

ta 19.20 KMl de seri
V _ ________ _____

pul pilnll

19,30 Telejurnal 
20,00 Comentariu la '40 de steme

— județul Blstrlța-Năsăud
20.20 Film artistic : „Dună vul

pe’ — producție italo-ama- 
ricană. Cu : Peter Sellers,, 
-Victor Mature.-Regla Vii-: 
torid de Sica ■

22,00 „De șapte, ori- Anca Age-J ” 
molu"'

22.20 Telejurnal
22,35 Duminica sportivă

PROGRAMUL 2
13,00 Promenada duminicală

In program : Preludiu In 
jaz cu formația condusă 
de Ștefan Berindei ; Aven
turi ,In epoca de piatră : 
Aventurile profesorului 
Grosso șl ale asistentului 
său Modo, de Aurel Ba- 
rangn ; „Medalia de onoa
re" după Tadeusz Ruse- 
wlcz. Interpretează Geta 
Anghcluță șl Dumitru O- 
nofrel. Invențluni coregra
fica : Adina Cezar ; Betty 
Itoop ; „Multe dntece știe 
vlntur — program de mu
zică ușoară — emisiune 
primită din partea TV din 
R.D.G. ; Intermezzo muzi
cal cu formația Marin Năs- 
turlcă. La două muricuțo 
Horațlu șl Marlua Frlneu. 
MlcrorcdtaJ Petre Geam- 
bașu. Realizatori : Geor- 
geta Postolea, Eugenia Pă- ■ 
curaru, Adolf Oprcscu, 
Dumitru Clhodaru 

15,00 închiderea emisiunii do 
prinz

8),00 Eroi îndrăgiți de copii : 
Filopat șl Patatil

ÎO,M Opera in conced : „Tristan 
și Isolda" de LIchard Wag
ner.

21,10 Reportaj butnireșlcan 
21,23 ,JLa geamul tău..." — ro

manțe și tangouri
21,43 Telex tehnlcb-ștllnțitic 
22,00 Film serial „Mannlx". Epi

sodul „Fata din tablou"

a »n-r-.
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X:

state de plată cind există prevederi clare, 
dispoziții precise în acest domeniu? Ca eS 
nu mai vorbesc de faptul că saleriajli cu 
pricina, Exarcu Ștefan: șl Curavale Vlrgi- 
nica, apar pc nepusă masă la „Construc
torul" Cfilugărenl. ‘ transferați nu se ți ie 
do unde „în Interesul serviciului" și tot 
așa dispar prin transfer la altă ' unitate, j 
Așa se face că nu știe nimeni ce pregătire . 
au, dacă întrunesc sau nu toate condițiile 
pentru a fi, Exarcu „șef grup construcții" 
șl, In paralel (la jumătate do normă), „brl- 

, garller" și respectiv Curavale, „tehnician 
principal" și „proiectant",.. .

..Avea dreptate magistratul să-șl pună 
întrebări. Și orlclt ne-nm aplecat asupra 
dosarului — răsfoindu-l, încă o dată din 
scoarță în scoarță — tot n-am găsit răș- j 
punsul. Ne-ar tl fost, șl greu, de altfel, să 
înțelegem prin ce procedeu se pot asam
bla la Călugârenl jumătăți do normă cu... 
jumătăți de lege.

apar pc nepi 
tom!18 Călugărenl.

• I 
J

Unde duce 
filozofia 

lui „ei și!“

1

F

— Tovarftsa Lazăr. a sosii marfa.
— Ei șl 7 ! 1
— Păi nu venltl la recepție î

— Spune-Ie să descarce șl adu-mi acte
le la semnat.

— Tovarășa Lazăr...'
— Ce c, omule, ce mal vrei ?
— N-ar trebui să vegheze cineva la în

cărcatul mărfii 7
— N-avem pe nimeni I
— Păi dumneavoastră-..
— Ei. na ! Pune-1 șl dumneata pe cetă

țeanul de colo. Am treabă...
Șl interlocutoarea dă să-și reia plimba

rea prin depozit. •
— Bine, dar fila e un trecător de pe stra

dă — biiguîo salariatul In urma eL
— Da' mofturos mal ești omule ; pune-1 

șl gata.
...Iulie 1972. Judecătoria sectorului 7.
— EI. ce aveți de apus In legătură cu 

faptele petrecute 7 — întreabă judecătorul;
— Sint nevinovată 1
— ?! ‘
— Eu nu am băgot nimic In buzunar : eă 

fie condamnați cel cnre au furat, nu cu.
— Dar dumneata pentru ce erai plătită 1 

Nu pentru gestionarea șl paza bunurilor 
din depozit 7

Nu putem transcrie aici replicile care ou 
urmat . pe scurt, conținutul lor ar sună 
astfel : M. L. — și alții asemeni ei — consi
deră că nu trebuie să fii sancționat declt 
dacă le infrupți tu Însuți din avutul ■ ob
ștesc . dacă - prin nefndepllmrca inda- 

ite
a-a decis, conform Legii 18'IIMB. mențlne-

Stranle mentaliîale I Salariul se plăteș
te fiecăruia pentru munca prestată. Ier 
atunci cind munca presupune buna gospo
dărire șl paza avutului obștesc - iar a- 
cesle însărcinări nu au fosl îndeplinite — 
salariului trebuie să , răspundă. $! pentru 
Îndatoririle Ignorate, și pentru paguba 
produsă.™

iută aplicat asu- 

plapumă, se vede

rea Impozitului de 60 la 
pra sumei cu pricina.

Fiindcă veni vorba de._ ____ , ______
treaba că, Ia măsurare, se poate „înșela' 
chiar șl un meșter croitor—

' ■■ . li
c i n e m a ,-j|

■ ’ ț 
-a »Dran’.th-petrain&ră’ s FAVORIT'" ț 
r--9,I5; (Eîai 12,43; 13; 2S,M,‘ 1

J-ÎODERN.-— S; 11.15; 13,23; 18;.- 1
Ftf.15; 29^0; CAPITOL" A15; 12; 14; > 
' 18,13; 18.M; M,43. ‘
• Dauria s LUMINA — 8.20; 12; 
15,45; S9JO.
• Cine clnta. nu are gtndurl rele « 
HUZESTI - 15,50; 18; 33,15.
e Eliberarea tei L.B. Jones : PA
TRIA — 19; 12,45; 13,»: 16.13; St, 
LUCEAFĂRUL — 0; 11,13; 13,»3;
IS; ta SO; SI.
• Alearța repede, aleargă liber : 
a'ESTTVAL. — IS; 1S.XS; 21.
• O Boare șl doi grădinari i FES
TIVAL - 8; 12.33.
• Opiul.și bila s CENTRAL — 10; 
12,39; 15; 17^3; S3.
o SHnta Tereza șl diavolii s DA
CIA — o: u,13; 12,»s; is; 1B.15;
rt.2.3. LIRA 15.23; 13; 59,13.
O Marea hoinăreală ; SCALA —

1 B.M: 11; nao; IB; W.M; îl, BUCU
REȘTI - 8.S.J; U;. 13.30; îs; J8,W; 
21. 1
a Un adevSr pe Jumălate s FE
RENTARI — 15,20; 17.15: S3.
O Dambl s DOINA — 9.15; 11.15;
13; U; T0,43; 10 43; S3,», MIORIȚA

, — «; 11,13; 13^3; 10,45: is: S9.30.
• Un candidat la președinte : 
renOviAR — 0; 11.13; 13 JO; 15,45;

I 19,15; 20,20.
a Gentlemenii norocului : UN1-

■ REA — 18; 13; S3.
a Mary Poppins — 9 — 13 In con
tinuare, Program de filme docu
mentare — 20,45 : TIMPURI NOI.
© Fata caro vinde Hori : POPU- 

sLAH.— 10; 16,15: 18,45, AURORA — 
9.30: 12; 13,45; 17,48; S3.13.
a Prostănacul — 10; lî: 14;
18,13, Cel 1 magnifici — S3.2O : 
NEMATECA (sala Union). .

( • Mesagerul : GRrviTA —
11.15: 13,3-3: 13; 18.15; 23,33.

\ • Agentul nr. 1
1 18; 15,23: 18; S9J0.
\ o Aventurile unei prințese ger

mane la curtea Regelui Soare : 
EXCELSIOR - 9; 11,20; 13.43; ÎS; 
10,30; S3,45, MELODIA — B: 11.15; 
ij.aa: u; ia,®2; »,« gloria — 
0.43; 11: lS,20;T8: iS.M; 19.43.
• Misiunea sublocotenentului Sl- 
pos i PACEA — 15.43: 10: 10.
• Călăreții s BUCEGI - 15.(3; 18; 
1'3,15.
• Dlnecuvlntajl animalele șl co
piii : DRUMUL SARH ----
17.45: S3.

. • Dragoste șl amenzi i 
I GĂSI — 15.30: 13:-29,15.

o Tora 1 Tor» ! Tora ! :
, CENI - 

, 13.33; 19.

i 
i

■

16;
CI- ii

®; l
Ts' GÎULEȘTI - i

13JD;
CRÎN-

cotro-
13,20; l®, FWREASCA -

teatre

i

„Plapuma 

ilicitului

Din carnetul
grefierului

...Tribunalul municipiului București, sec
ția a V-a civilă.

Recurentul argumentează, justifică cu În
focare. îndreaptă un adevărat tir Împotri
va unei sentințe civile pe care n-o scoate 
din „netemeinică și nelegală". Și, spre mal 
mare convingere, rostește eu glasul omului 
cumpătat și înțelept >

— Romfinul are un proverb : „Intlnde-le 
cit țl-e plapuma"- Noi, în raport cu veni
turile realizate, ne-am planificat șl chel
tuielile I

„.Numai că Lfiscălanu Constantin, de 
profesie croitor, s-a întins exact cu... 43 2®3 
lei mal mult declt plapuma personală Așa 

torlrllor de serviciu — II loji pe alții t>S s_a dovedit In instanță. Motiv peniru care 
se înfrupte, nu conteazS (?■).

- „Am lăsat copilul singur tn casă »țl 
am plecat cu tata, Iar soacră-mea s-a dus 

. să anunțe lumea.
Nu am pretenție la copil" (?ll)
(Dezbateri leu-un proces privitor la pen

sia de întreținere, Tribunalul Capitalei, 
secția a V-a civilă).

o „Eu n-am dat CIncț am Intrat eu In 
casă, victima trăgea să moară. Atunci l-am 
zis lui văru-meu i Vaslle, la-țl mortul șl 
pleacă cu el din cosa mea".

(Din „argumentele" complicelui Ia crimă. 
Tribunalul județean ilfov, secția penală).

O „...Activitatea anterioară a inculpatu
lui a fovt tn general corespunzătoare. De 
fapt, era unul dintre paznicii care nu dor
meau noaptea In timpul serviciului_ "

(Fragment din caracterizarea dată de o 
întreprindere fostului său angajat. Tribu
nalul Capitalei, secția a Il-a penală).

Tltus ANDREI 
Dinu POPESCU

J

e Teatrul de operetă : Soarele 
londrei — 19J0. Prințesa circului
- t»,W,
o Teatrul Național ,J.L Caragla- 
1<5" (sala Comedia) : Cui l-o frică 
de Virginia Woolf 1 — 1I5.S3, Coana 
Clilrlta — 13 ; Oameni șl șoaree!
— M.1 (sala Sludfo) : Si nu-țl fad 
prăvălie cu scară — 10,23. Moartea 
ultimului golan — 15,20, Iadul și 
pasărea — sd.
o Teatrul de comedie : Prețul — 
13.20. Cher Antoine — £3.
o Teatrul ‘ ‘
lar.clrar ; 
gureanu) : Un tramvai 
rință — 23, (sala din sir. i 
Bahla) : Spectacol de poezie șl 
zică - £3.
• Teatrul „C.I, Nottara" (sala 
Magheru) ; Stana — isjo, (sala 
Studio) : Schimbul — M.
• Teatrul ..Tfindărlcfi" (sala din 
CaJea, Victoriei) : Aridul albastru
— premieră - li, (sala din Bir. 
Academiei) ; IUI șl nătărăi — 11.
• Teatrul de revistă șl comedie 
..Ion Vasllescu* : Fetele Dldlnel — 
to: Clnd revolverele tac — 10: lîjo. 
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Trăsnitul meu drag — iBJO.
• Ansamblul artistic „Ranscdla 
llomănfi* : Ghiocel... mărgăritare

- - 19.211
• Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
Hlale* : O noapte furtunoasă : Klr Zullarldl _ $5
a Circul „Bucurijîl : La, start.™ 
vedetele circului — 10: la; 19.20.
- ------------ ---------- ---------------

,,Lucra Sturdza Bu- 
(sala dJn ba. Schitu Mă- 

numli do- 
23, (sala din str. Alex.

I mu-

¥'

L
i
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In faja utilajelor de inalfâ tehnicitate, destinate industriei chimice

l

■■■■II 
valorificării deșeurilor la sectoral 
de Industrializare a lemnului de la

s-au |

III no! de prelucrare superioară a ’ 
lemnului la fabricile de cherestea

s

și ule Conferinței Naționale a parti
dului. de: a-șl mobiliza toate forțele! 
In Întrecerea patriotică consacrata 
realizării cincinalulul.lnalnte.de ter
men.

Vizita la uzina de utilaj chimic 
începe direct, in secțiile de fabrica
ție, unde se'realizează diferita In
stalații șl utilaje tehnologice, prin
tre care coloane de sinteză, schim
bătoare dc căldură, diverse cazane, 
agitatoare, autoclave,' economlzoăre, 
destinate Industriei chimice* și ra-j 
flnărillor. Uzina are o capacita-,

* te anuală de 23 OM tone. Drumul
parcurs de colectivul acestei unități; 
in anii caro itu ,trecut , de la nroUla- 
rea el pe actualul tip de produse 
este convingător ilustrat șl de ci
frele cuprinse In graficele din In
cinta Întreprinderii, care arata o 
creștere continuă a principalLIor In- 
dlcatorL Numai In ultimii 2.aht, pro
ducția de uUtaJe chimice a sporit de 
2 ori. '

In hala cazangeriel. tovarășului 
Nlcolae Cenușescu 11 slnt prezentate 
procedeele moderne prin caro smt; 
realizate imensele recipiente. Con
trolul sudurilor se „face aici cu aju
torai radlolzotopllor. Secretarul, ge
neral al partidului se oprește in 
dreptul a numeroase utilaje, are 
discuții cu cadre de conducere ale 
întreprinderii, cu specinllșlil din 
ministerul șl centrala Industria
lă de resort Se arata, printre al
tele, că, datorita faptului că pro-,, 
ducțla IntreprinderiL jiu este , de ; 
serie prea mare, a fost necesară or- 

.gnrdzarca procesului de fabricație ih 
ușa fel Incit flecare- produs■ să fio 
executat intr-uri Ump cit 'mal soirt 
șl la un înalt nival calitativ. Țiaind 
cont de gradul de tehnicitate, echl-< 
pele de muncitori au .fost.repartizata' 
să lucreze un singur reper sau cel 
mult două at-emănătoare, ceea ce. a 
dus ta specialiMroă lor, la creșterea 
productivității mundL

Pe parcursul ‘ vizitei se constată 
unele deficiențe.in dotarea întreprin
derii eu utilaje de Înalta tehnlcitat6.> 
Se subliniază că, deși uzina și-a; 
realizat cu mijloace proprii o se
rie do utilaje Importante, nu au fost 
folosite toate forțele In aceasta 
direcție. Paralel cu. aceasta se impun 
noi măsuri pentru extinderea pe o: 
scară mal.largă a mecanizării șl au
tomatizării.

Secretarul general al partidului dă 
Indicații conducerii ministerului, a 
Întreprinderii, organelor Ideale de 
partid să rezolve problemele orga
nizării eficiente. a fluxului tehnolo
gic, ale folosirii rationale a suprafe
țelor de producție. în același Ump, 
subliniază necesitatea luării urtor 
măsuri pentru prevenirea șl comba
terea zgomotului ia locul de muncă, 
pentru a sa asigura cele mal bune 
condiții de lucru oamenilor. în 
această direcție se Indică o co
laborare’ mal slrinsă cu Institutul 
pentru creație științifică șl tehnica, 
tinde se realizează o gamă largă do 
amortlzoarc de zgomot, care pot fi 
de un real f<4os Întreprinderii.

• Se trece alături. In secția de cazan- . . . . . •
gerio ușoară. Venind In intlmplnaren ^l ^rl parametrii prolcc-
secretarului general „.al partidului, " 
tehnicianul ion Popescu, secretarul 
organizației de partid, raportează to
varășului Nlcolae Ceaușescu, In nu
litate muncitorilor acestei secții,, că

întregul colectiv este antrenat In a- 
cășțd zile pentru realizarea înainte de 
termen a unor utilaje destinate in
dustriei’’’chimice. „Ne-am . angajat că 
vom Îndeplini cu cinste angajamente
le, că vom face totul pentru a realiza 
cincinalul in patru ani și jumătate. In 
condiții de înaltă calitate’. Secția esto 
fruntașă. Procedeele tehnologice a- 
vansate, pe care le aplicăm cu succes, 
duc In mo-d nemijlocit la folosirea, 
mal Intensivă a mașinilor și suprăfe- r_________________ _____
țelor de producție, la creșterea pro- triale dc reiort, Nicoîac Panaite spe-j 
ducilvltațil muncii*. ctalfștl din Ministerul Industriei Con-'
t în timpul discuțiilor cu speciali®- striicțillor de Mușini șl Ministerul ln-‘ 
til, aceștia informează că nici a fast dusiriel.Chimice. J.
extinsă mult sudura automată sub Annllzlhd schița dc sistematizare 
fltrat de flux.’problemă care stă per- existenta, tovartji'uî Ceauș’escu se re-i
nianent In atenția colectivului intre- feră la necesitatea abordării Intr-d;
prinderil/deoarece In se-ețle se executa concepție modernă a plâriulul’de sls- 
un volum Însemnat de sudurL în pre- tematlzare a fluxului tehnologic, de 

folosire * a 'suprafețelor’ fle teren' din 
Incinta întreprinderii și a spațiului 
de producție, de'dotare..cu mnșlnLșl- 
utildjc de inaită tehnicitate. A- 
ceasta va conduce Ta creșterea pro-, 
ducțlei. și ța productivității, :1a rldl-, 
carea calității.; va face ca .uzina , să 
fie' o unitate reprezentativă n In- 
dustriel noastre. Secretarul general 
al partidului cere ca acest pro
iect să fie realizat In cel mal scurt 
timp. .. i ’ ■

Se la; In discuție, cu acest prilej, șl 
necesitatea asigurării Întreprinderii 
cu cadre bine calificate. In raport cu 
sarcinile sporite ce-1 revin in actua
lul plan cincinal șl în perspectivă.

— Trebuie Lntocmit — subliniază 
tovarășul Nlcolae C'eaușescu — un 
complex' drț măsuri pentru calificarea 

' In ritm'mal'rapid a muncitorilor, 
pentru perfecționare^ procesului de 
pregătiră profesională e oamenilor 
muncii din aceasta uzină, corelat cu 
necesitățile din celelalte Întreprinderi 
ale municipiului șl județului, astfel 
Incit anual toate unitățile să fie com
pletate cu cadre avlncl temeinice eu- 
noștlnta' Lș-înfăptuirea, acestui plnn 
dă pregătire a cadrelor — Indică se
cretarul general — să se albă. In ve
dere măsurile ce,„ se Iau in paralel 
pentru-meriin'zarea șl automatizarea 
proceselâ-j de pfdducțle. ih toate sec-; 
loarele economiei, astfel incit mun
citorii să pontă folosi cu pricepere 
utilajele. noi rare vor Intra In dota
rea infreprlnderllor.,

De asemenea, se: Impune o preocu
pare stăruitoare pentru integrarea In 
procesul de producție a unui număr 
mai mare, de femei-

Tn încheierea discuției cu cadre de 
conducarp din Industria constructoare 
de mașini șl Industria chlmlea. secre- . i .j BartjâU|U1 indica
unele măsuri concret® pentru a se 
asigura livrarea ritmică și la lerme- 
r.c!<; ■ prevăzute In contracte a unor 
utilaje necesare combinatelor chi
mice aflate In construcție rati in cura 
de dezvoltare In tara noastră. Se 
recomandă.'cu acest orllel. o mal 
Intensă colaborare. Intre Ministerul 
Industriei Constriscțltlor de Ma
șini și , Ministerul: Industriei Chi
mice. pentru ca toate cadrate* 
do specialitate din aceste ramuri Im
portante nle economiei naționale 
să-și unească eforturile, avlnd cn 
obiectiv creșterea eficienței econo
mice a Întregii activități.

Ion MARG1NEÂNU 
Mircea S. IONESCU

Foto : R. Crisicscu
A. Carlojan

de resort să In măsuri operative pen
tru rezolvarea acestei probleme.
* După vizita prin sectoarele de fa
bricație ale întreprinderii',- Intre con-’ 
ducătorul partidului șl statului șl co
lectivul de conducere nl uzinei are 
loc o discuție in legăturii cu acțiu
nile ce so impun pentru moderniza
rea Întregii unități, pentru ridicarea 
nivelului ci tehnic. Sini do față pri
marul municipiului, Ghcdrghe Alecu, 
directorul general nl centralei indus-3 

cinlfștl din Ministerul industriei Con-' 
otrucliilor de Mașini șl Ministerul In-,, 
dusirlei.Chimice.'’ ■? Ț' ”

nianent in atenția colectivului intre- ferii La necesitatea abordării intr-d:
prinderii,^deoarece In’seețle se executa - concepție modernă a plnriulul de sls- 
un volum Însemnat de sudurL în pre- tematlzare a fluxului tehnologic, de
zent se fac*.pregătiri pentru ' intro- folosire *a ‘suprafețelor de teren* dfn
ducerea șl a altor metode de sudură 
automata, necesare îmbinării table.- 
lor groase folosite In construcția de 
utilaje. Tovarășul Nlcolae Ceauțescu 
arata că, pentru mai buna organizare . 
a muncii, pentru mecanizarea proce
selor de producție, se Impune' con
centrarea cazangcrlei intr-o singură 
hală, in prezent ea fiind dispersată, 
ceea ce nu este eficient.

în curtea Intreprlnderili secretaru
lui general nl partidului li slnt pre-’ 
zentate perspectivele de' dezvoltare a 
unității, care are de făcut față u- 
ribr sarcini sporite in anii următori, 
atlt In direcția dotări! unor combi
nate chimice din țară. cit. șt pentru 
export Se află, printre altele. In con
strucție o hală modernă pentru spu- 
lflria uzincL ca și noi ateliere me-; 
ca nice. . ,,

— Trebuie să aveți In atenția, sub
liniază tovarășul Nlcolae Ceausescu, 
integrarea rațională in fluxul tehno
logic a. tuturor sectoarelor uzinei, șl 
nu risipirea lor. Hala secției de rul
menți este amplasată prea departe ; 
nu este judicios folosita nici calea fe
rată uzinală. Iar depozitele de mate
rii primo trebuiau să fie in Ime
diata vecinătate a secțiilor de fabri
cație. De altfel, exista posibilitatea ca 
șl montajul schimbătoarelor da căl
dură să se facă afară, și nu in hală, 
așa. cum se procedează. In'prezent

în continuare se vizitează secția da 
ritlmehțl, o adevărată fabrică â uni
tății, a cărei producție este destina
tă instalațiilor de foraj, utilajelor 
chimice și altor mașini șl agregate 
fabricate in tara noastră. Unitatea a 
intrat parțial In funcțiune In sfirșl- 
tul anului trecui, urmlnd a-șl alin- ..... *■:
ge capacitatea finală do 18®9 tone “rj. tameral al 
anual4 In 1073. Aici se realizează a- 
proximativ 230 de tlpodlmenslunl de 
rulmenți nestandardlzați. fiind prl-, 
ma secție de acest fel din tară. 
Diferite sortimente de rulmanțl rea
lizați aici slnt exportați In mal multe 
țări, Intr-o cantitate ce reprezintă.-fi- 
ppoxlmatlv 50 In sută din rapacitatea 
de producție a secției. Oprindu-se in 
dreptul principalelor utilaje din a- 
ceastă secție, tovarășul Ceaușescu sa 
Interesează îndeaproape de randa
mente! agregatelor, dar mal ales de 
acțiunile preconizate pentru ca 4a- 
caasta unitate să-și atingă Intr-im

tați.
Relm-lndu-se că exista unele difi

cultăți In aprovizionarea ritmică cu 
materii prime șt materiale, secreta
rul general indică pe loc organelor

r
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liste continuii si'se mențină pc 
primul loc mina Pnroțerii, cu o de
păși rc de 123 al suta n planului 
primei decade. Urmînd cu hotărire

TIMP RECORD
IN ATINGEREA
PARAMETRILOR iniîîcnUile dale, de ^secrelarul «e-. 

neral al parl’dului. cu prilejul .vizi-
• , . H K , tel sale deu lucru în Valea- Jiului.,în mimul două săptămlnl de "ta loil.e «,1^61^. de muncă âu-
taarea .sa In funcțiune, , furnalul: /ubcutJa ăpllriircă ’ In practicata ■ 
. 9 dc ■ la Combinatul siderurgic ‘
n Hunedoara, cu o capacitate de

1 0410 mc. â i • — •
din capacitatea proiectată. In 
cinstea celei de-a 2ă-n aniversări 
a republicii, furnaliștil care 
veac uriașul agregat șl-au propus ‘ 
ca pină Ia sfirșitul acestei luni să. . —
realizeze, din punct de vedere al ANGAJAMENTELE ANUALE«> ,,<ni7„r„ I I.1.S I.HUHLL

Angajate cu toate forțele In In- „„„
trecerea pentru Îndeplinirea rclncl- 
naiului înainta de. .termen, colecil- ®m’l
vele de ta întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul* din. Piatra Neamț.- Far-, 
brlcn <i'c ciment din Blcâz, lizlnn 
de țevi din Roman și Intreprinde-

• rea do rețele electrice șl-au reali- z 
zat, cu aproape CO de zile mal de
vreme, angajamentele asumate In 
întrecerea socialistă desfășurata. In 
cinstea aniversării republicii. Da
torită rezultatelor obținute. între
prinderile amintite nu îfvTuL peste 
preve-derL 20 0'30 tone ciment. 5 370. 
tone-țevi din oțel, mașinl-unclte si

. instalații de Irigații prin nsnerslu- 
ne'In valoare de 15 milioane lei.' ] 
Se apreciază că.' pină la finele n- 
nului. cele patru unitari vor rea
liza, suplimentar. o producție in 
valoare de peste 73 milioane let

ÎNAINTE DE TERMEN
' ‘ *“ ■ ?' ' ■ Ita..- ■ I

Șantierul Rovinari al- Trustului, 
de construcții șl montaje miniere

trpeu t -j
ptanurilorule riiăsurl» Întocmite re
cent cu multă chibzuință șl răs-

atins peste 50 ta radi pandore ,țn vederea Îmbunătățirii
r”™ T» nctlvitațll economice în acest'.Jnta’

portant, bazin cărborilfțr al tarii/
i L ' . . 1 -I ■ ' ■ -pr ■ î

ȘI-AU ÎNDEPLINIT
ser- ■

ca pină Ia sfirșitul acestei luni să. 

p-cducțiel. al Indicilor de,utilizară 
și al consumului specific (le cocs, 
nivelurile stabilite prin proiecte.

SUCCESE ALE MINERILOR 
DIN VALEA JIULUI

PETROȘANI (Corespondentul 
..Sclnleii", Mihai Dumitrescu). — 
In Valea Jiului, minerii obțin zl dc 
zi noi realizări In întrecerea socia
listă. Evenimentul cel mal de sea
mă este socoîlt aici! pe bună drep
tate, debutul minei Livezenl. nl că
ra! prim abatal frontal și-a În
scris numele, după prima decadă a 
lunii octombrie, Intre fruntașele 
bazinului carbonifer. Colectivul n- 
ctslel mine și-a depășit sarcinile 
de plan pe p-Jmn decadă a acestei 
luni cu 2.6 In suta.

Ceea ce merita să fie consem
nat In mod deosebit este faptul 
că prima decadă a lunii octombrie 
n fost încheiată cu îndeplinirea ri 
depășirea planului pe întreaga 
Centrata a cărbunelui din Petro
șani. Pe panoul . inlrecerll socta-

Comuniștii 
maramureșeni 

declară:

Fabrica de produse ceramice 
industriei locale maramurp- 

i șena și-a cîștigat, In numai trei 
ani de lă intrarea el in func- 

! țlune, un binemeritat prestigiu. 
> Aici, in halele noi șl spațioase, 

înzestrate cu utilaje moderne, 
lucrează un harnic șl talentat 

. colectiv de ccramlșli, care și-a 
realizat cu 3 luni mal devreme 

) sarcinile anuale .derplân, precum. ';
șl angajamentele; ofcuinato însln-
trecerea!-socialIMă -in dnsiea il-

țfc

j leide 30/Peccmbrlel/ ,,(i
— La’tem<Țlh'.b<?M!oT succese:;; 

i — ne spunea tovarășul4 Grlgore 
Cojoaini, inglnerul-șef’ adjunct

' al Intreprim’ 
i, tul

stimulat de organizația dc partid. 
Datori iă unor preccuitărl starul-

■ toare șl' fărf; investiții suplimen
tare, colertivul de muncă nl fa
bricii „a reușit nu numai să 
lucreze la parametrii tehnlco- 
productivl si economlci plajilfi- 
'cați, ci chînr să-l dubleze;', rAu? 
fost amenajata patru hol cup
toare do artere, s-a diversificat 
gama -Je produse ceramice, s-a 
Îmbunătățit substanțial tehnolo
gia de fabricație, răspuitzindu-se 
tot mâl iute și mal bine ’ solici
tărilor șl-comenzilor beneficla-

■ rilor.
îmbunătățirea calității produ

selor sa înscrie In centrul pre
ocupărilor colectivului Do alt
fel, muncitorii, fabrici! acționea
ză sub deviza : „Calitatea pro
duselor — mlndria șl onoarea 
noastră *. Aici au fost croate 
peste IOT de modele noi, cunos
cute sub denumirea de „cera
mică smălțuită de Bala Mnro“, 
obiecte de artizanat, do uz gos- 
podăres': șl casnic. De aseme
nea, cablele de teracotă, cără- ' 
mlzile speciale șâmot, creuzetele 
de fuziune pentru laboratoare, 
vaze șl ghivece pentru flori, ul
cioare șl servicii din ceramică 
de diferite tipuri, produse do 
ceramlșlU bălmărenl, sini mult 
solicitate atlt de beneficiari in
terni, cit șl externi. Intre fabri
cii șl unii beneficiari, cum sini 
uzinele de mașini casnice 
„23 August* din Snlu-Mare, Uzi
nele metalurgice de metale ne
feroase din Bala Mare, sectorul 
do constracțli-monlaj al între
prinderii de morărlt șl panifica
ție Maramureș șl alte unități, 
s-a sintotnlcit o fructuoasă co
laborare vizlnd continua diversi
ficare a produsetor.

Peste 39 la sulă din producția 
fabricii o reprezintă obiectele 
de artizanat, Lnsplrate din mo
tive folclorice maramureșene.

■ Cele peste 20 de obiecte expuse 
de fabrică la al 6-lea tlrg de 
mostre de la București s-nu Im
pus atenției organizatorilor, re
prezentanților comerțului, pre
cum ți publicului vizitator. Ce- 
ramlști! băimărenl, care țin in 
prestigiul mărcii fabricii șl nl 
meseriei Io-, slnt hotăriți să ri
dice ia cote și mai Înalte calita
tea produselor, să-șl onoreze in 
termen toate obligațiile asuma
te față de beneficiarL

ideril — se afla spirl- 
ițlativă muncjtoreașcll,^

Vaslle GAFTONE 
corespondentul „Sclnleii1

3

■-
București este prima unitate din cantități suplimentaro -do .țiței, In
județul Gofj' care șl-a Îndeplinit sortimente planificate șt cu Impu-
sarclnlle-de plan pe-anul in curs. rllățrsub-nivelul prevăzut Ca ur

mare, de la începutul anului șl 
pină la 10 octombrie, petroliștii 

J,l„ ■ C< „ OU
realizat 6' producție suplimentară la 
valoare de 11 milioane lei.și „econo-

— ... ■ sume care reprezintă mal
mult de 85 la sută din angajamen
tul asumat pe Întregul an.

LEMNUL PRELUCRAT 
tiare“i Șl VALORIFICAT SUPERIOR 

. fir. țsră •
extragerea MIERCUREA C1UC (Corespon- I 

' dental „Sclnleii*. L. Deaki). — La 
C.E.I.L. Miercurea Clue, in prime- f 
le 9 luni ale anului, au fost elabo
rate peste 30 de studii, prin apli
carea cărora s-a obținut o produc
ție suplimentară-ln valoare de pes- 3 
te 12 milioane Iei. Studiile ___
concretizat In organizarea unor sec
ții no! de. prelucrare superioară a ‘ 
lemnului la fabricile de cherestea j 
din Lunca de Jos,-S!ndomlnlc șl 
Odorhelul Secuiesc, , Intensificarea /.

județul Gorj' care șl-a îndeplinit

Acest succes a creat condiții ca. In 
bilanțul anual,.. colectivul, de con- ...
straciorl \ Bă înscrie un volum su- grupulul' lndustrial ploieștean 
pllmenlar de lucrări in valoare de “ 4 ... ..
circa 20 OOT COT Tel.- să-șl depîi-

, șenscă substanțial prevederile din mii la prețul dc cost dc 6 miilea, 
angajamentele asumate in Intre- ne lei ~ sume caro reprezintă ma 
cere in cinstea apropiatului jubi
leu-al republicii. Intre altele, men
torii, Instalatorii și constructorii 
din1 aceasta unitate au dat In ex
ploatare cu 6 luni 'in avans, față 
de plan! cariera Belerega șl au în
cheiat operațiile de‘asamb! 
celui mal mare excavator din tară 
rare „ va fl folosit la < 
lignitului din cariera Roșia de Jiu ;

. totodată, .el au pus In funcțiune o 
Vtabrică dc- pîlrte si ,o, alta de pro
duse Faciate Th municipiul Tg. Jiu, 
o cantlnă-restaurant in orașul Mo-

' "tru, precum șl alte obiective.

REALIZĂRI 
ALE PETROLIȘTILOR 

PLOIEȘTENI

Petroliștii Grupului Industrial 
pentru foraJ-exiracțle-Ploieștl au 
obținut in aceasta lună noi ș! re
marcabile succese in întrecerea so
cialistă. Astfel. la sectoarele Berea 
șl Morenl, au fost forate in plus, 
față de sarcinile de plan ale pri
mei decade din luna octombrie, circa 
GOT de metri. La rindul lor, petro
liștii din secțiile de extracție Clm- 
p!na. Băicol, Boldești. Urlați șl 
Tirgovlșlo au depășit «prevederile 
planului, îlvrind zilnic- rafinăriilor

carea cărora s-a obținut o prociuc-

Hodoșa, Înființarea unei linii. teh
nologice noi In atelierul de confec
ționat minere șl- plăcuțe de sertare 
pentru mobilă, din materiale plas
tice. reprofilarea parțială a fabri
cii de binale din Gălăuțaș pentru ‘ 
mobilă fi modernizarea producției 
de binale’ ele. Se prelimlnă ca. plita 
la sfirșitul anului, prin aplicarea 
altor 28 de studii să se obțină o 
«fidență de circa 13 milioane IcL

1973 AN HOTĂRlTOR PENTRU REALIZAREA
CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

r.

într-o recentă ancheta economică, 
publicată• Jiu ziarul nostru, se relata 
despre pregătirile pe care o serie de 
unități constructoare de mașini, fo
rurile de resort ale acestora le fac 
pentru asigurarea bazei .materiale a 
producției anului viitor, sub multiple 
aspecte : cunoașterea cu exactitate ă 
necesităților, soîuțlonărca unor pro
bleme de echilibrare a JMdanțelor ma
teriale, de includere IsP timp a con
tractelor economice. Dar nu mimai 

ti 'și furnizorii -’niațerfa- 
'lelor1,ai meȘIulul, an’ ‘oblljfițîa ’ săi 

‘ IS ioate'măsurile ce se impun urn
irii programarea fabricării produ
selor și desfacerea acestora , în 
conformitate cu cerințele reale, 
majore ale economiei, eu nece-i 
si lat ca asigurării , livrării ritmice a

i

anului curent, toate capacitățile vor fi Aflăm însă că acesta nu este sta- 
puse ta punct, pentru ca acestea să gura! neajuns. Se mai poartă Încă 
funcționeze ta potențialul normal. discuții Intre centrnta minereurilor

întrunit, la ora actuală, lucrările de feroase șl nemetalifere și beneficiarii 
perfectare n contracielor economice —.-. .--.n ---------
șlnt destul de InUrzlate șl trebuie 
depuse eforturi stăruitoare pentru in- 
chelerea lor cit mal grabnică, ne-am 
adresat șl ing. Pavel Gherman, di
rector general In Ministerul Industriei

, Metalurgice, care ne-a spus :
— Pină acum s-a definitivat pln- 

' nul. de „producție. al unitațiicir nbasira 
^pe'‘lnsegtariBn‘J1973, cu . detafcâirtr pa 

■';:țrijn0tae. ^Depunerea spțțțdfjcgțlltar, 
.‘penlrti semestrul I 1073, de calfe Be- 

noflctari trebuia să se încheia la 1 
octombrie a.c.. dar aceasta acțiune 
continuă încă. Totuși, sperăm ca In 
luna octombrie să întocmim toate 

ucomenzilor res
pective. Cum ac
ționează unii din a- 
caștl furnizori din 
domeniile meta
lurgiei,. minelor, 
petrolului șl geo- 
I--' -------  1 ■
chimice, 
stadiu se află pre
gătirile pentru 
producția anului 
viitor, pentru asi
gurarea desfacerii 
acesteia, acum, cu 
mai, puțin -.de .trei 
luni1 înainte do • 
LT7lwreu noul,!i

Ne oprim mal 
Intli la Centrala 
industrială de țevi 
și trefilate din 
București, ale că- - . 
rei* unități, cumJ 
se știe, au sarcini 
deosebit do im— ' 
portante in dome- 
niul asigurării fa
bricației intre- 

. prlnderllo-ț cbn<- , 
s tractoarede.mar'1 
șinl cu 6 gamă: 
foarte largă da1' 
produse.. Anul a- 
cesla, In colabo
rarea dintre cen
trala amintită -șl 
centralele benefi
ciare nu survenit ; .
unele neajunsuri, mai ales din programele de fabricație, astfel ea In
cauza nelivrării ritmice a tuturor noiembrie să finalizăm contractele
sortimentelor do țevi șl trefilata economice. Vom avea deci o lună
contractate, Inconsecvenței unor u- avans. Am trecut și la Inventarierea
nltățl constructoare da mașini in ce 
privește respectarea

anumite, comenzi. ‘
— La această'dală, ne spunea ing. 

Gheorghe Popa,' director economic in
- -——„ ■ , ~Ț-‘. WUUULUIH ULU.I
noițtcm, să avem programată înrăr- :- - semcstnfl 1 1W3. In ce privește ma- ’ 

„ careu .capacităților de producție pen- ■ ...... ... .
tru semestrul L Dacă pină la.începu-’ 
tul lunii noiembrie nu vom ti in 
măsură să contractăm ■ cu beneficia
rii noștri producția de care-au ne
voie, pentru a ști exact cu ce 'mate
rii prime să ne aprovizionăm, vom. 
«ea, la rindul nostru, neajunsuri 
producătorilor de laminate, caro nu 
vor putea cunoaște din timp tipurile 
și canlltăille de țag’.e de care avem 
nevoit». Trebuie urgentată și acțiunea 
de inventariere a stocurilor supra- 
normatlvc de țevi, pentru a beneficia 
de concluziile sale încă de pe acum, 
înainte de a trece la programarea 
producției.

— ,Ce anume ați întreprins, la nl- 1 
velul centralei, in scopul prevenirii 
unor neajunsuri de genul celor pro
vocate anul acesta beneficiarilor?

— Constaund că avem unele ca
rențe in organizarea activității de 
desfacere a producției — in esență, 
este vorta de faptul că livrăm țevi șl 
trefilate in etnliiățl nevagonabllo, In 
toți beneficiarii noștri — recent, am 
Încheiat' o convenție de lungă durată 
cu Direcția generală de resort din 
Ministerul Aprovizionării - Tehnico- 

, Materiale șl Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, pe baza căreia expe
diem o parte însemnată din produsele 
noastre, prin întreprinderile. terito
riale de aprovizionare. Astfel, am re
dus numărul de contracte și putem 
să asigurăm livrările In cantități va- 
gonabile.1 în ce ' ’ ’ '

^Sșzâualuăt măsuri _ _____ ,_____________ r_ _______ _
dlcșală a activității de reparații și In- pină acum. EI doresc un contract lip,
trcțlnere a utilajelor, problemă negii- care nu este încă avizat do toate fo-
jatâ Ih ultimii ani ; pină la sflrșltul rurile de resort

logici, industriei 
in cc

te impmtiv al bmhsi gospodar:

3,

•S /'

f

S V

■?.: l

rit gura! neajuns. Se mai poartă încă 
discuții intre centrnta minereurilor 
din cadrai metalurgiei asupra.j uncr 
condiții contractuale. Este neceszăr 
ca șl aceste divergențe să fie lichi
date cit mal grabnic.-

Cum se explică situația necoresi 
punzA toare din industria chimică, 
ilustrată de faptul că ta 1 octombrie 
0.C., numai 37 la sută din produc- 
țîa-marfS S> 'anului viitor era corn 

’tractată'?' '>•
— Bâtanțel0v>tlt' cele din coin,,

4 l'cpfaTGbMDMjii,?ile Mlnlșiri^dff '3,. 
cele din competență colegiului minis* 
tarului nostru, sint aprobate șlj îna
intate oowdonatorilor, ne-a spus In® 
ErdUs Ernest, director adjunct In Mill 

, ntsterul Industrial * 
_■ .Chimice. Urmeari 
“ cn. pină la slirșij 

iul lunii odom-, 
brie, contractele 
de desfacere sî 
fio integral In* 

_ chelate. Persist! 
Insă unele 'difi-ț 
cultățl. Datori lă
faptului câ unelel 
ministere și-nul 
îmbunătățit ; pin-1 
nul de producție i 
pentru anul 1973 ’ 
gau, Inițial/ nu 
șl-au fundamen
tat ■ corespunzător 
necesitățile — 
ncum, acestea so
licita modificarea; 
unor prevederi 
în balanțe. i:

— De cine de
pinde soluționa
rea grabnică a a- 
ceslor probleme 1 

— Consider că, 
în primul rind,. 
de ministerul nos
tru șl de Ministe
rul Aprovizionă
rii Tehnlco-ăîa-

•‘Y

<

avans. Am trecut și la Inventarierea 
stocurilor noastre de produse finite, 

intra a fi luate in calcul ca resursa

SF tarlale și Con- u
U trolulul Gospodă-
,® . 1 rlrii Fondurilor

Fixe și, In ca-
_ z.nl unor pro-

- ....... . ....... duse, de Comlie-
tul de Stat al

Planificării. Pentru a nu: ține In
loc perfectarea relațiilor economico 
intre producători șl beneficiari, 
pină la cunoașterea cererilor su
plimentare ale ministerelor, con
tinuăm- contractarea chiar la pro-privește respectarea sorlimentațlel pentru a fi luate In calcul ca resu

șl- termenelor inițiale prevăzute In in livrările anului viilor. Au început dusele ,In discuție.-Sperăm ca, prin
anumite comenzi. tranzacțiile cbmerclalo pentru Im- conlucrarea directă Intre noi șl cbl.f

porturi. ■ Acum se stabilește un earn utilizează’ produsele noastre, șl !
cunoaștem mai exact cerințele reale 
în acest domeniu.

Șl, lotuși, măsurile luate itu au dus, 
pină acum, la accelerarea operațiilor 
de contractare. Aceasta pentru că 
unele ministere dc resort ale benefi
ciarilor nu se grăbesc să comunice 
coordonatorilor, de balanțe, cu exac- 
tLtate, produsele șl sortimentele do 
care au nevoie, pentru a se putea 
intra In contact dlrect cu unitățile 
consumatoare. între ministerele care 
procedează In acest fel se află Mi
nisterul Agriculturi!. Industriei Ali
mentaro și Apelor, Ministerul Econo-) 

major*, miel Forestiere șl Materialelor' ddt 
Construcții, Ministerul Industriei’ 
Metalurgice. Oare aceste foruri dc 
resort nu slnt direct Interesate rin 
operațiunile de contractare să se fi
nalizeze cil mat repede șl, astfel, uni
tățile din subbrdine aâ albă asigu
rata bază materială a producției anu
lui viitor ? r

Cum se‘ vede, In scurtul răstimp 
caro a trial rămas pină la începerea 
celui de-nl treilea an nl cincinalului, 
nud trebuie rezolvate multe proble
me In domeniul nslgurăril desfacerii 
producției unor Importante sectoare 
Industriale. Iată de ce acum nu poate 
fi admis nici un sentiment de auto,- 
Ilnlșttre. Este Imperios necesar să fie 
intensificate preocupările pentru gă
sirea operativă șl realistă a celor mal 
bune căi de soluționare a divergen
țelor preeonlraclujile care mal există 
între producători șl beneficiari, In 
așa fel Incit pregătirea producției 
anului 1973. ta se realizeze In cele 
mai taine condiții șl sub aspectul 
desfacerii produselor. ■

Cornelia CARLAN

...... . .. ,, „ , . sistem de lucru unitar și operativ
centrala amintita, ar fl trebuii să cu- pentru controclarea producției din

privește producția, 
de Imbunliațiri; re

parații st

.terlalele necesare fabricării utilaje
lor tehnologice, acestea vor fi osl- 
gurate In primele, M de zile ale tri
mestrelor și, In acest scop, s-a con
stituit un colectiv care va urmări 
derularea livrărilor.

4 Să .examinăm — chiar succint — 
stadiul o®tgurăril desfacerii produc
ției anului viitor In unități din 
subprdlnea Ministerului Bliuelor, Pe
trolului șl.Geologici. La direcția co
mercială din acest minister s-u or
ganizat un adevăral „stal iuujvi“, 
care urmărește îndeaproape desfă
șurarea campaniei de Încheiere a 
'contractelor economice. La data Ln- 

‘ vestigățlllor noastre se perfectaseră 
‘ contracte pentru 83 la suta din pro
ducția ce urmează a ti livrata In 
anul 1973.

— In aceeaș1 perioadă a anului tre
cut, ne-a relatat Ing. Mircea. Drlgan, 
directorul direcției comerciale, pro- 
porția contractelor perfectate era 
mult mal mare. Anul acesta insă în
cheierea balanțelor materiale la pro
dusele noastre s-a tăcut cu intirztere, 
stil din vLna noastră, a producAtan- 
lor șl a coordonatorilor, cit și a be
neficiarilor sau a organelor care 
aprobă balanțele respective. Estimăm 
că, pină ta sfirșitul lunii octombrie, 
circa 80—83 la suta din producție va 
ti contractată, iar procentul de 109 ta 
suta va ti atins către finele lunii no
iembrie» Oriclt ar părea de para
doxal, nu putem devansa acest ter
men, deoarece nu toți beneficiarii 
acceptă forma de contract utilizată

I
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J experiență veche ne învață câ
Rasele pozitive ale acîlvltfițil In 

orice domeniu depind In mare ma
sară de aplicarea principiului : „o- .
mul potrivit la. locul ;x>țrivlt", adică' 
da o bună orientare p-qfeslonală, , 
O. realitate mai nouă, proprie socie
tății noastre socialiste, a făcut din; 
acest principiu o linie esențială de ’ 
cb.xluilă — in plan politic, profesio
nal social -i legi nd Indisolubil "ițțro-, 
Blrma .progresului șl dezvoltării .mul- 
Șlaierale a țării noastre de pregă
tirea temeinică a tinerel generații, de 
orientarea tinerelului spre aceje do
menii de activitate in caro energia, 
șapadlatea șl a- 
yltuul său pot da E 
randamentul eco
nomic. inleîec- 
>^4al. eite cel mal

i (Congresul al 
Vflen al Partldu- 

l fi Comunist Rț>r 
I gin a oriental cu

Irvlziune a ceas- 
laclivltale am- 
I. complexă, de 
«nare- a noilor 
moții de elevi 
■ studențl In 
Jrordanțâ cu 

llmțelâ exprese 
l(jda perspectivă

Jv producției, ale 
Heții. Mal recant, j'j 
ponterința Națio- 8 
înlă a partidului E 
i atras pe bună 
Ircptate atenția 
că Integrarea. Invățămînialul In pro- 
duețle, finalizarea profesională a ori
cărui tip de școală necesită cu acui
tate o cit mai realistă șt eflcienU o- 
rientare școlară șl profesională a tine
rilor. Iar amploarea acestei acțiuni.la 
scară nai tonală ne-o relevă două coor
donate : impetuoasa dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale caro pre
tinde o importantă forță de muncă 
pliflcală și faptul că in învățămlnt 
hint încadrați circa 4 milioane de 

/elevi șt studenll cnrc, practic, tre
buie îndrumați In alegerea drumului 
«1 mai rodnic In viața, in viața so- 

.cial-economlcă șl culturală a țării.
Socotind că, in general, rolul șl 

Importanța orientării p-ofesionalo a 
(Vinerilor sini cunoscute șl necesitatea 

‘țț obiectivă înțeleasă ș! integral !n- 
ă, cred că este cazul să ne pu- 
cu toată fermltatsa Întrebarea : 
stăm astăzi, la noi In țară, cu 

entarea profesională" ? Ce mal 
lie făcut in vederea asigurării 
ențel scontate de societate ?

i se poate spune că. sub raport 
stic, nu s-a lucrat In acest do
ta. Din . inițiativa Ministerului; 
tațlel șl învățămlntuiul s-n ajun-i 

. la unele concretizări — de. pildă 
Jstltuirea unei comisii pentru c.er- 
\!f'-’ «51 
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ceterea aspectelor variate ala. acestei măsura necesară (nu șlnt atrași șl
probleme; elaborarea de- fițe șco- " nici nu manifestă suficiente inițla-
ifire, p-jbilcrtrra -unor studii de tlvfl în acrastă direcție) la o nctl-

> psihologia muncii și de orientare: viteite'sistematică, continuă, desfâșu-
școlnră șl profesională, întocmirea rată cu'mijloace științifice, de oden-
uhor monografii profesionale , și psî- (are profesională; a tinerei generații,
hoprofeslogrnmc, Înființarea a trei la- Fără'Îndoială, ■ munca directă fn 

atellerul-școală sau — șlj mai rod
nic — In uzină oferă atlt e- 
ducalofilor sl apcciallșiilor, cit și 
tinerilor - înșiși condițiile cele mal 

■ propice pentru. determinarea ap
titudinilor si IrxiilnatUlor ' fiecăruia, 
pentru verificarea lor concretă In 
procesul muncii f șl — deosebit do 
Important — pentru cultivarea și va-

boratoara de cercetări pslho-pedago- 
glce ale Institutului dc științe peda
gogice,pe Ungă filialele.Iul*din Bucu
rești, Iași. Cluj șl a altor șase alo 

itllutului central de perfecționarey;7r&ț„_.„____ __ „.„„.Jț. _
a Cadrelor didactice ‘ți îlilalelor iul. 

reprezintă 
i lucru, pregătiri

Totuși acttale realizări 
numai Începuturi de luci . 
șl,experimente utile. Aceste Începu-
vf' IBkH -11 hjk’rF "ri

tj.

A

PUNCTE DE VEDERE

iurl fac posibil să sa. treacă mal 
activ dc la discuție la acțiune, dc 
in teorie ia prarilcă, dă la pregătire 
de lucru la finalizare — printr-o 
participare amplă șl competenta a 
tuturor forțelor de speclulitnte de 
care dispunem. Spun aceasta țfln- 
dlndu-mâ la unele situații criuce.. 
Bunăoară, la faptul că școala ge
nerală, îlcoTd cunosc încă prea pu
țin direcțiile concrete pe care este 
axată, pe plan național ?! local, for
marea șl pregătirea forței de munca, 
pentru a-l orienta, In cunoștință de 
cauză, pe elevi in alegerea viitoarei 
lor meserii șl profesiuni. Sau la 
faptul că alegerea meseriei este de
terminată Încă, pentru un procent 
însemnat do. tineri, do cu totul alte 
criterii dealt''aptitudinile șl capaci
tățile personale sau cerințele reale 
ale economiei județului in care lo
cuiesc sau alo întregii țări. Sau Ia 
acela că producția însăși, mal exact 
specialiști! și cadrele. dc conducere.

. din producție, nu participă încă in
Vv? A v » P*' '' ■ f t a f-’a A a ** w

i

3£:

torlflcarea acestor capacități de 
timpuriu, tn folosul societății șl al 
fiecăruia în parte. însă aceste con
diții noi, deosebit de prielnice, care 
se oferă celor care se ocupă de 
orientarea profesională a tineretului, 
presupun atlt cunoașterea șl utilizarea 
unor norme și mijloace științifice, u- 
nitare de lucru, cil șl încadrarea in
tr-un sLsirm național (de orientare a 
fiecărei promoții de absolvenți al 
școlii generale și liceului, în sîrlnsă 
și deplină concordanți cu cerințele 
de cadre calificate ale economiei 
naționale Intr-O’ etapă sau alta.

Mă gindesc apoi că. concomitent 
cu răspunderea pentru rezultatele 
rodnice alo acțiunii do Interes ge
neral, flecare dintre .factorii Impli
cați slnt datori să găsească șl să 
utilizeze cu precădere mijloacele spe
cifice de lucru pe care le are la dis
poziție.. în cazul școlii, ai învățămln.- 
tulul, psihologii — consilieri; cadrele 
didactice, dlriglnțil, protesorihindru- 
mălorl din lavfitamlnlul superior -rt

an

LA CURTEA DE ARGEȘ
7 :■' gs-g

„Săptămm vechii 
culturi românești11

Timp de o sflptămlnă, cetatea 
vechilor Basartibl, Curtea de 
Argeș, devenită rIn;anii socialii 
mulul un oraș modern In plină 
dezvoltare, a găzduit o mnnl- 

Ifestare inedita, (dpdtan*'^fiifelrf/a 
din cele mai zbuciumate peri
oade Istorice, ale pfltdel hoartre;' Mb an, la < 

"perioadă reprefeentalivă ■ 'pentru' riduite toți 
cultura ce ti Înflorit pe aceste s-aii const 
meleaguri din secolul X — pri
ma Jumătate a secolului nl 
XATH-lea. închinat ahlversărll 
republicii, ciclul de manifestări 
a fost organizat. de societatea.: 
culturală „Neagoe Bnsarab* din 
Curtea de Argeș, cu participarea 
a diferiți cercetători, •.pectallșll .^J-i ronifthișll", sărbătorind, In
In problemele limbii, literaturii „cetosf tlmp. 40) de ar.l de la
și artei noastre din epoca re.«- llrcarea pc tronul Târî! Rom.â-
peciivă, prccum.șl cu concursul. .RPțtl n lui Ncngwe Basarab. so^ 
unor personalități ale v.etll ș;l- cletateâ a editat un voitnn o.-na-
Ințifice șl culturale din județul p!fî| închinat peraor.nlltfit.il
Argeș. , djpmnltoruluf? Lucrarea, reali-;
comunicările științifice prezent 
tata de-a lungul celor șapte zile, vin, 
au ilustrat comnlexi.tatea ;:ro- . aje 
blematlcll abordate, necesitatea 
unul studiu atent, permanent al 
diverselor asjiecle ce le Implică . 
cele opt secole de cultură veche 
românească Acesta este ș! mo- , . ■
tivul pentru care forurile con- ; cu prjejul împlinirii a 450 do 
ducătoare ale orașului Curtea ,anl de la moartea lui Neagoa 
de Argeș și-nu exprimat hotărî- Basarab.

ren de a face din străvechea 
vatră de civilizație românească 
medievală un centru permanent 
al cercetării culturii vechL In 
aerat ®rop. societatea .culturală , / 
„trasee•frasarab" va acorda tot. V ;
sprijinul necesar pentru ca, an 1 ■

rde in. la Curtea de Argeș să se J f
Ș,duiys toți cei ce In țârii noastră l

consacrat cercetărilor de ,
limbă, artă șl literatură romă- ț
nă dLn perioadele Istorico amin- l
fltc. De asemenea, societatea ,
va urmări tipărirea lucrărilor 
acestor cercetători. - l

De altfel, cu ocazia primei e- J
dlțll a „Sțlplămlnll vechil cui- ț
..... _L_.- L. M

timp, de ar.l de la «
urcarea “pe tronui Târli Romă-

; . ’ I

1

Simpozioanele. conferințele,, țn condiții grafice deoșe-
'» h|t(, roun(.jte materiale prl-r.

id momentele semnificative 
...j festivităților, comunicările 
științifice prezentate, mărturii 
culese dc-tj lungul veacurilor 
despre figura domnitorului căr
turar, articole: apărute In presă

,) '"'eritf'
S'

au o sferă de acțiune deosebit de 
amplă, care poate fi realizata prin' 
Imblnorea ți urmărirea sistematică 
a procesului de Invățămint și a «t- 
tivl'.âtii lnstructiv-educatlve pro- 
p-Iu-zise.

’ Cu o condiție esențială de con
ținut : să Înceapă cu propria lor' o- 
rlcntarc. aș zice cu Înțelegerea pro
fundă șl cunoașterea reală, de la 
sursă, a meseriilor șl profesiunilor 
spre care-și îndrumi elevii șl slu-
dențil, a calităților șl capactlățllo- 
po' care acestea le presupun din’ 
partea celor care le exercită. Pentru

o operațfe ca aceă 
. .ea de 'orientare 

profesională cere, 
un anumit prrsii- 
ginde autoritate 
(științifică, docu-1 
montară, clică)’ 
din partea educn-j 
torului care o Inț 
depllncște, in fata 
elevilor și sludonl 
ților cu care Iu-: 
cteazfi, a părinți
lor lor, rare șl el 
au . nevoie — de 
multe ori — da o 
orientare mal rea
listă in privința; 
viitorului fiilor 
lor. Numai In
tr-un asemenea 
context, cuvîntul 

( . și îndemnul său 
vor fi hotăritoare, 
determinante, in 

sensul pozitiv al cuvlnțulul, In a- 
reastft direcție. Institutul dă cer
cetări pedagogice șl filialele lui, 
Institutul . central de perfecțio
nare a cadrelor didactice ți fî- 

, Halele Iul au menirea de a ajuta 
mal substanțial pe membrii corpului: 
profesoral, oferlndu-lo o cit mai 
largă Informație de specialitate și 
rezultatele unor cercetări rodnice, or- 
ganlzlnd schimburi de experiență ș.î‘ 
cursuri de pregătire In domeniul o- 
rlenlăril profesionale (cu fond știin
țific, lipsite do Improvizație șl super
ficialitate) șl, de.ee nu, o asistență 
științlfîcă directă, tn școală sau fa
cultate. )

In acest mod ne .vom Îndeplini msl 
bine una dintre Îndatoririle noastre 
principale de educatori : aceea dc a 
ajuta pe fiecare tlnâr din țara 
noastră să-și nieagfi meseria cea mai 
potrivită pentru el, să dea randa
ment optim pentru societatea noas
tră socialistă, la locul de muncă 
potrivit.

presupun din':
__, . JWIH xercltț Pentru; 
că nu zo poate să nu înțelegem di

j

Prof. dr. docent
Ștefan BARSANESCU
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RDMÂNIA-FILM PREZINTĂ

LIUBOV IAROVAIA 1
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produc|ie a studioului Lenfilm. După piesa lui Kon
stantin Treniov. Regia ; Vladimir Fetln. In rolurile 

j principale : Liudmila Clursina, Vasili Sukșin, Rufina 
Nifontova, Kiril Lavrov
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Carnet cinematografic

//
. Filmul acesta are, 

cinematografic vor
bind. un precedent ce
lebru : „Pe Donul II- 

■ nlștli". ecranizare de 
neuitat realizată după 
romanul lui Mlhall So- 

,lohov. 'Fără a-1 putea 
egala, „Dauria" este o 
operă cinematografi
că de bună calitate, 
care menține treaz ițt- 
tere.sul nostru pentru

DAURIA"
din viața oamenilor șl nea cinematografică nu 
a locurilor. Prima par- pierde _ din vedere 
te — desfășurata 
i:: .
milnantă descripția de 
situații, de obiceiuri, 
de caractere. Cazaci! 
aint surprinși în via
ța de fiecare zl. Legi
le așezări! tor aint pre
zentate In tot ceea ce 
au ele particular. f~ . 
pun la cale vînfitorl, nul 
ss Încing petreceri, -i, Zr.‘ 
leagă Idile, so tocmesc are poezia el aparte, 
nunți. Peste tot șl

te — desfășurată în schimbările ' care se 
101'4 — are drept do- petrec in sinul așe- ..... . sM1 .trans

formarea mentalității 
oamohBor, situarea ca-, 
zacllor de o parte, sau 
de alia -a baricadei.

Din film, de o M- 
mintală desfășurare e- 

Se pică; nu lipsește filo- 
—1. liric. Dragostea
. se dintre Dașa și RomanîntlmpiSrile șl pentru 

eroi! Băl. Ne găsim de 
fapt In fața unui cl- 
neroman de amplă 
respirație (autorul căr
ții ecranizate este Con
stantin Sedlh). în fata 
unei cronici a vieți! 
cfizăceștl. făcută cu 
reala capacitate de a --------  —
evoca o comunitate u- ceasta serie 
mană cu datele el spe
cifice.

Trei ar fl, după no!, 
principalele calități alo 
filmului. în primul 
rind, zugrăvirea In ima
gini pregnante a unul 
mediu cu tot ceea ce 
punct dTvederc'eto'c bolului civil. Acum se care dă, In vi.ltoaren
5i (a« ai. Li ni noas- războiului civil., proba
îea rind simțul nalu- fre chipurile de luptă- curajului, maxim (con-
ril. Împlinirea relației mi- «Hnnilup V.
fundamentale om-pei- 
eaj. în nl treilea rind, 
forța portretelor cine
matografice, puterea

Flecare _ . .. 
două ®e.rji ale filmu
lui are structura ea. 
ritmul ei Interior, ca
dența specifică. fie-, 
care consemnează un 
moment ia tor! certe dat

trăinicia el. puterea de
peste;toate slăpinesT a Învinge ajprimea _ 
te pemoana atamanu- timpurilor.
Iul. Uneori prea «ta- J-
tlcS. ;cu clteva eec- _ -rHBL™,5.. - ..
vențe mal lungi derit fie. foarte expresiv, un 
era necesar din punct mediu cu tot cosa ce j. .....— j—,—... - are gpeclflc.. regi

zorul Vlktor Tregubo- 
vlcl se dovedește a- 
tras șl de chipurile oa
menilor. Multe din fl-

Pe lingă calitatea de 
a reda dnematogra-

1
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de vedere dramatic, a- 
consti

tuie totuși o bună In
troducere tn atmosfe
ră. Partea a doua-. — ..—„„—------,
avlnd drept fundal a- gurile cazacilor caro 
nul 1018 — rupe rit- apar !n flîm glnt me- 
mul, sfărimă bru.se morablle. Ara reținut, 
acalmia patriarhală, ne In primul rind. portre- 

mcuiu cu «jl ixca vw poartă In lumuîtuoa- tul cinematografic al 
are nl caracteristic din sete vremuri ale răz- lui Roman — tinarut 
și“‘roctaL tîTal“ "doi- l'lDjnih" atenției 
tea rind. simțul nalu- tre chipurile d<

războiului civil., proba 
j ’'wt

tribiițla actorului V.lori revoluționarii ea- ____.__
radi: Intrați !n rlndu- Solomin la realizarea 
rile Armatei RoșIL 
Filmul pune un ac
cent deosebit pe soar
ta tihăruiul cazac Ro-

accstul portret nu e 
deloc neglijabilă). 
Ne-au rSmas in me- 

„ ______ _ morte chipul grav, me-
man, care trece prin- dltatlv, al atamanulul 
.j- .„ui. (interpret E. Kopellan)

.1 imaginea Banlnfi, 
plină de feminitate a 

______________ ~ 1 (interpretă S. 
ceasta parte, narațlu- Golovina).

r

li 

I1
r; • ft

I ționol. rămas dc atunci neclin
tit pe ncest goclm La sflrțllul

II unu 
In ra 
neștl

| primele măsurători, părea 
I clatine această poziție.
I într-nd

I 
I
| Bun pentru... 
| accident?

Încărcată cu 2S de persoane, 
mașina nr. 31—MȘ—2351, pro
prietatea autobazei de transpor
turi auto Reghin, se afla în 
pllnd cursă pe șoseaua ce duce 
spre comuna IbănețtL Deodată, 
In dreptul kilometrului fS-i-SCO, 
din cauza unor defecțiuni tehni
ce la sistemul de direcție, a in
trat în sanf. Bilanțul accidenta
lul — doi pasageri răniți. La 
primele cercetări s-a stabilit 
că, numai cu trei zile mai, îna
inte, mașina fusese supusă ve
rificării tehnice anuale. Cine si 
cum anume a efectuat această 
revizie ți de ce s-a permis ple
carea in cursă a maținii res
pective ? lată clteva întrcMri la 
care conducerea I.T.A. Tg. Mu
reș frebule sd răspundă.

Acum 32 do ani, Ihtr-una din 
tădurlle țării noastre a fost 
mpușcat un cerb al cărui tro- 

1 feti, întrunind 2-13,17 puncte 
‘ C.LC., a marcat un record na- 

' rămas dc atunci neclin
tit pe nccst șoclu. La sfirșUiil 
lunii trecute, după o vlnătoare 

raza Ocolului silvic Dom- 
. 1 (Argeș), a apărut însă 

1 un rival care, Încă de la

;
- într-ndevăr, evaluările ulterl- 
Ioaro, In urma cărora s-a stabi

lit că noul trofeu Întrunește 
24fl,F3 puncte C.I.C., au confir
mat încoronarea proaspătului 
pretendent cu titlul suprem.

i

’K3

do _a evoca personaje.
din cele

lr-o serie de Intim, 
plârl dramatice ce-i șl 
călesc voința ui suiri- t' 
tul revoluționar. In a- Dașel

Browne (L. B. Jones), 
Lola Fatana (Emma 
Jones).

V»., w -«J If* a .. ■
impo funebre L. B. tarorlzlnd.

Geanta

pe geantă
îl lăsase

lupă
Șlm ..
O fl și... deșteptător 7

„ELIBERAREA
LUI L. B. JONES"

; r'- - .. i ‘ ■ '■ ■ ■
gru, antreprenorul de .Apărător al ordinii, 
.jmpo funebre L. B. tarorlzlnd, ticluind 
tones, vrea să se des- mărturii false șl. la 

■parta de soția sa ca- 
re-l înșeală cu un po
lițist alb. Un foarte o- 
nornbll avocat acceptă 

înscris cu greu aă preia pro- 
_______ .... ,._g ecou ceaul de divorț, dar. 
In riadul spectatorilor ln_ fapt, tore totulpen- 

anf In urmă, acea pu
ternică și emoționantă 
operă a lui Stanley 
Kramer „Lanțul’’ sau, 
mal recent, producții 
ca „în arșița no0îti“.51 
„Tick, tick, tick". în- 
cadrlndu-sc In aceas
tă arie tematică, fil
mul „Eliberarea lut 
L. B. Jones" este o lu
crare „.cîncmAțografJcă 
solidă, dusă oină ta 
capăt cu fermitate. în 
plus, filmul este fă
cut cu acea pasiune, 
eu acea înflăcărare, cu 
acea tenacitate pe care 
critica le remarca la 
cele mal bune opere 
ale regizorului. Lu
crul nu trebuie să ne 
mire dnefi ținem sea
ma că „Eliberarea iui 
L. B. Jones" so dato
rează uneia dintre per
sonalitățile realzornte 
americane — William 
Wyler.

„Eliberarea lui L. D. 
Jones* arc ca subiect 
una din dramele - Su
dului american. Sud 
lh care negrul UI ve- 
<’ ’ ■' 
mai vede ir.câ) onoa
rea, demnitatea sl 
chiar viața, călca
ta in picioare. Acțiu
nea se desfășoară ln- 
tr-un orășel d!n sta
tul Tennessee. Un ne-

Una din cele mai t,_. 
viguroase căi găsi le pdi 
de cinematografia ame- Jot 
ricană pentru a spune 
adevărul este cea a fil
melor rare demască 
rasismul. Pe o aseme
nea cale s-au i 
filme cu un larg ecou 

ii..
noștri, cum a fost, cu tru a-?i „cuminți* 

clientul. Poliția, im
plicată direct In acest 
caz, Ișl dă șl ea con
cursul la acțiunea de 
„cumințire" a Iui 
L, B. Jonea. Nimic nu 
este socotit dc prisos 
pentru a „închide 
gura" negrelui. Ni
mic. nici chiar crima 
făcută în umbra legii, ,____ _ ,„.t,____

Jo^pes. . "Z . ""I
Filmul este o’operă frunte ’și pleacă repe

de valoare, atlt prin de spre alte locuri, 
accentele sale sodale, Negrul Sonny Boy o- ~ «^3* i i «-■ ■!! «JI.1« __

nevoie, uclglnd un 
personaj Incomod, Ia
tă-] pe primar, care 

i patronează calm șl în
țelegător toate murdâ- 
rllte ce se petrec sub 
ochU Iul.

Drept este că Wil
liam Wyler (probabil 
șl romanul lui Joase 
Hill Ford din care se 
inspiră filmul) nu a 
dat o rezolvare socia
lă faptelor. Filmul de
mască, fără a Indica o 
cale de a Îndrepta lu
crurile. Tinarul nepot 
al avocatului, venit de 
curirțd In . oraș, nu a? 
fiToSȘ . ' xomj:

!

de șpra alte locuri. 
__ ____ _ ___jale, Negrul Sonny Boy o- 
clt și prin cele pi!ho-................................din po
tolire. William Wyler; .......
acuză cu ascuțime 
un ntatem, o mentali
tate, un mod obtuz de 
a vedea realitatea. El 
dă la o parte vălul 
minciunii șl ne arată 
adevărata fnlă a „o- 
rwrabilltățllor" orașu
lui. Nl-i arată IpocriU, 
necinstiți, mușamali- 
zatorl de crimă. Intfi-I 
pe avocatul cinic, a- 
rogant, sigur de sine, 
sudist tipic In fe'ul de 
a fl și de a reacționa.

lițlștil criminali șl 
pleacă 1a rlndu-1 din 
oraș. Așadar, fuga șl 
revolta individuală 
dnl singurele soluții 
pe care Ie Întrevăd 
autorii filmului...

Nimic naturalist, ni
mic de prisos in a- 
cest film ale cărui a- 
tribute de bază slnt 
reallamul șl lucidita
tea. El ®e ImDuna șl 
prin cltlva actori în
tru toiul potriviți cu 

... .. .rolurile tor: ne rc.fc-
dra (șl nu rareori Ișl El n ajuna in vlrful. rJm <-obh (a-

piramidei Si face Io-’ aratul). 
tul pentru ca nimic să 
nu se clatine, nedln- 
du-se Înapoi nici de la 
tăinuirea unei crime. 
Iată amaratul poliție
nesc, sub aparenta de

AI.
RACOV1CEANU

Fă-Ioan Șlmon, din comuna 
rău, județul Alba, mandatar 
contractual al întreprinderii de 
industrializare a laptelui din 
Sebeș, a ridicat de la o Institu
ție din Aiud suma de G3 MO lei 
pentru efectuarea unor plăți. Cu 
banii În geantă, a oprit o ma
șină do ocazie caro să-I ducă 
spre casă.‘Nici hu a plecat bina

- -'-it bilă‘mașina,'o ocazia 
ta: TA coborit din mașina 

se aflaj Ifisihd geanta 
lingă șofer. Acesta a 

așteptat, ș!-a pierdut răbdarea, 
a pus geanta po trotuar și șl-a 
văzut de drum. Cînd s-a în
tors, Ioan Simon a rămas ca la 
dentist : nici mașină șl nici 
geanta ! Dar nu mult după a- 
ceea, avea să atfle că servieta 
cu bani a fost găsită pe trotuar 
de Bazil Maier, salariat La în
treprinderea metalurgică din 
ALud. care a predat-o filialei 
C.E.C. clin localitate. Tată dect 
efi, după ceasul rău, pentru 
Ioan Șlmon a sosit șl ceasul 
bun.

□ s

!■

â&fetăH:*. :adrfo adnotatți ®/adriqiări
? ;■ i ș.

Autorul folosește pe. par
cursul întregii cărți- Do ri
stări de spirit, de dialoguri 
sau comentarii, un stil pe 

J De mal multă vreme, cu vflluirl do no! •mărturii do- 
ț perseverență si notabil est- cumentare do deosebii In-
'i tuzlaam. colectivul stllnți- ‘ ‘
) fie al Muzeului de istorie
( din Alba Iulia . editează o
J publicație .proprie. Intltu-
ț lată „Apulum". Publicația,
1 do fapt un masiv volum
i do suie de 1 .’
} le numere.-avlnd — ______________...--------- --------
I țle anualfi) — este dosii- 1872—1972") aniversării eon-
/ nată cercetării documenta- ,L.J___1_:  ......;11 ’ ' '
ț re. schimbului de materiale Iancu. a cărui
1 de informare dintre mu- ___ ______ 1 _ _ __
) zeul din Alba Iulia si al- rit pe meleagurile AlbeL
I tele-cu profil
1 sau. ins U tu Ui de cercetare ________ ,
ț . istorică din țară. ?1 de peș- Ap-.ilensis". .■ _______
t te hotare. Volumul cu- cu flecare apariție, un pre-
> prinde, cu flecare apariție, țios mijloc de informare
l ample documentare șl sin- cu privire Ia milenara tsto-

teze cu privire la actjvlta- rio a Albei iuiil și b me-
> tea de cercetare In teren a ictigurllof din jur. o sursă
B personalului științific al de documentare uUlă șl
“ muzeului ®I a colaborato-

rilor din alte localități, noi 
t descoperiri arheologice, dez-

l-

!,-*• _____________ _ _____ din motoul care deschide 
cursul întregii cârti, fio că povestirea „Salonul bărba- 
este vorba de.analiza unor ților*). pe care .ne-o pro- 

-pllne* Daniel Costa. Adău
gați la toate acestea o se-

?

j încă un chef
* j.j tragic |

Despre pericolul grav pe care 
II prezintă asupra sănătății con
sumul de alcool matilic am | 
scris nu o data la aceasifl ru- • 
brlcă. Șl rfolușl tmiî contlmta I 

.să nesocotească acest lucru. Zi- | 
lela trecuta, Ștefan Alexandru . 
■I fon Vrînceanu. muncitori la I 
l/rlna chlmicd din Ilorzeșfi, au 1 I 
scos pe poarta unității o sticlă 1 
de alcool metilie. Ca să cin- I 
siească ișblncfa, au hotărlt lă o I 
bea împreună. Urmarea ? Șt. A. | 
a decedat pe loc, iar l.V. sl-a . 
pierdut vederea. O imprudență 
eu consecințe tragice, care — I 
așa cum menționam — se a- 
dougă altora înregistrate în 
condiții șimilare în această I 

.uzfng. Firește, principalii vino- • 
paji slnt cei ce sa lasă lspitiji ■ 
de asemenea băuturi toxice. I 
Dar col care slnt puși să adml- |

1 nislreze ți să păzească aceste 
I substanța otrăvitoare nu au |

J

elnt puternic ralia- asupra creațiilor tradițio
nale, a modali taților con
temporane de valorificare 
a lor — sini tot aiitea e- 
lemente caro, In intenția 
organizatorilor, se înscriu 
In acțiunea de educare a 
gustului prin prototipuri

Dacă pentru editura „Al- Banat 
hal-os" apariția acestei cărți fate prin abundența șl 
poate fl socotita — Indul- versliatea produselor i 
gent — o regretabilă eroa- zentate.
re. pentru autor, ea consti
tuie, fără Îndoială, o expe
riență cel puțin pripita șl 
nepromlțâtoare.

Dumitra AVRAM

de „îngrijitoare" (timp de 
3 luni calendaristice) și 
caro are misiunea de a 
deschide poarta mausoleu
lui, Iar în mină „să poarte" 
o hlrtluțfl dactllogratlatfl 
cu o sumarfi explicație. In- 
clurind și cuvîntul mauso
leu. Firește, explicațiile su
mare ale acestui ghid ten- | 
provlzat nu pot oferi. în 
pofida evidentelor . salo ț 
bune Intenții, acele detalii i 
din care,să se deseneze 
plastic relieful unor zilo I 
eroice, să ee degaje tem- , 
nificațlile lor contempo
rane. Pentru aceasta slot i 
necesari oameni cu cunoș
tințe șl studii do specia- 1 
lilnto. Ml-amlntesc că In ( 
anul 1S5J am vizitat in 
străinătate cămăruța do | 
dimensiuni liliputane a 
unul scriitor care a trăit 
către sflrsltul secolului trn- , 
cui ; nimic Interesant, de- 
clt pa calendar dc perele, I 
un ceaun s! o lingură de 
lemn, dar abidul. un om 1 
cult, care-șl iubea mese
ria, ne-a evocat succint, 
dar plastic întreaga copi
lărie și glodurile scriitoru
lui in devenire.

Oare nu se poate pro
ceda la fel și la acest 

„„ t,ui- mauiolcu al eroilor noștri? I
la poalele muntelui Mase- 'gajului și a mausoleului, se Soluțiile, fără a Implica e- ....... — ... ■ - j- - - forturi bugetare, nr putea fl 

is KJ " ’ numeroa.se : Intre ele. mă
" Plnfl aici toate bune sl «îndese pentru zilele do

J -T Impresionat duminică, cînd numărul
Insă neplăcut făptui ri) - lurlșlllor este mare oo ti
re! puțin In zilele dc ®ăr- «st traseu, la aportul com-

....— nu există un pețerit ai cadrelor didactice,
alțl cetățeni, ghid care sA informeze a- al profesorilor de Istorie,

■ - ' .... .. .. _» caro șl-ar putea completa
astfel util activitatea cx- 
trnșcolară. Si «per ca In 
viitor monumentul șl îm
prejurimile. vor afla oame
ni! cu pasiunea istorici. In 
stare să Ie evoce cu căl
dură, cu emoție.

BKlcescu Z. BADTU
■'V'?

i dl- 
pre- 

RÎguroasă, selecția tutu
ror- acestor obiecte, reali
zată de o comisie deetno-

cil de pretențios pa atlt de rtc de „meditații" pe teme 
artificios („privire nclmpu- literare, pline de o cmia- 
rificat& de .suspiciune*, t*. '
„suferința aceasta a [xtețl- considerațiile 
lor care Imixtionează In filozofice — i 
treburile creației* etc.) in 
marginile unor nemptivate 
naivități dc limbaj, ale u- 
nor agramalismo îmbrăcate 
ai’

I
I substanțe oirăvltoare nu 

oara nici o răspundere ?

| Rebus cu.. 
| borne

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

grafi. . istorici și artiști gustului prin prototipuri
plastici, este, in aceste de arta autentică, orlgl-
cor.dițll, o garanție a cali
tății, a nutenticitațll tutu
ror produselor.

.Sistemul de expunere cumpărătorilor ________
care oferă cumpărătorului mărturii ale reușitei. O 
posibilitatea de n le privi reușita pe care o dorim 
dc aproape, prezența con- multiplicata la tonta mn- 
tJn.uâ, In incinta mngnzl- gfizlnele da artizanat din 
nulul, n unor oamer.1 de țnră 
specialitate, gata să în
drume, ita dea explicații Marina PREUTU

ză care Învăluie supărător 
’ ' ce se vor 

ale autorului.

Prima

Recent, n fost scos 
volumul „A- 

ordinea npartțjel. Acest 
numllr Jubiliar ol publica
ției a fost dedicat (Inscrln- 

,,In 
lan cu

lores.
de sub tipar volumul 
pulum" X,. numerotat

pagini' (ullime- ție pe eupracoperUL 
aylnd o apari- memoriam Avramnd o aparl- 

• este desti- 
i documenta- ,tenorului morțli Iul Avram 

__ ___  " .2. _l activitate 
revoluționara s-a desftai-:

asemănător Publicația „Apuliim", sub
intitulată șl „Acta musel 

. se dovedește.

_dcsca In sintagme de o su
părătoare Incoerență, „l-’aia 
Iți puse in valoare fantezia 
— nl se spune in povesti
rea care dă titlul volumului, 
intr-o scenă de un senzua
lism echivoc — ?! dună co 
ii spuse în șoaptă „Pctrus. 
ce buze frumoase ai iți 
lipi gura, smintînită de cea 
a (inlrului. care se zbătu

j

autenticitatea
.1 te UT ' ‘ .■■ f .. ? . ș ■'

nrlâ ț.l-a aflnt, o

lnlcrc&anlâ
i

Ștefan DINICA
)

Cină ochii (tulburi) 
se „imixtionează"

Edîtura Albatros he pro- perfect#, cu Infructuoase 
pune. Intre ultimele Mic trimiteri subtextuale la ci- 
apariții. încă un debil- tova dintre modalitățile ti
tani — Daniel Costa, cu un ' leraiurii de analiză Proze 
volum • de schite sl ix>- lipsite de nervi cu moțivn- 
vestirl. Ochii oamenilor, țll șl acțiuni de un guft 

— mal 0l<« îndoielnic (
-intru editură, aprectală sulul omor din povestirea 

...-ro«n*. a cărei acțiune e 
datată I941), !piln care au

ra t și promovează scrii- torul

Din păcate - ...... ~
pentru editură, apreciata 
in repetate rîndurl pentru 
succesul cu care a promo
vat si promovează scrii- torul reușește să ne con-
torl tineri de certă vocație vlngă. fncâ din orlmele pa-4 -_ —_ 'XA ’ «rî.a! ’ «M X 5 0 «S’5 • <jJ « CV I i «1 1

exercițiu” ții. fie sî elementară, a
platitudine compoziției literare.

In țară zeci de 
■. des- 

artl- 
lor. atlt do 

»» - ............................ ...............»___ *> noastrede eiJevB ori. apoi renun- populare. Există In aceste 
ță“.- îni"-un alt loc. sin- magazine numeroase crea- 
tc.m „atenționați" că „chi- țn aje meșterilor popu- 
riațul se incumeiă s-o exa- J ■ ■ ....... ■■
mineze din nou i 
din cap pină-n 
Insislind cu privirea nsunra 
pieptului ci plai, apoi asu
pra culelor capotului care, 
oricll de dibaci a fost croit, 
nu se putea lipi de trupul 
strela lipsit de grăsimea ce 
dă formele rotunde si ade
menitoare ale rem!nllătli“. 
Astfel de exemple pot fi 
Lrilinlte In alto multe pa
gini din cartea Iul Daniel
Costa.

Cilcva bucăți aduc In 
prim plan bizare personate 
din mediul spltollces*:. me
diu. se nare, predilect au
torului. - Povestiri banale.

dnlă cu

nală.
Succesul Înregistrat plnă 

acum, muta afluența a 
constituie

• ••

Exista 1.. ......
magazine profllote pe 
facerea obiectelor de

1 zariat, a produsele
1 diverse ale artei

J

kilometrice!recent deschisul magazin 
„Romarttzanat" din Bucu
rești (Calea Victoriei), o 
modalitate modernă de 
prezentare, calități de or
din artistic șl documentar 
care l-au lipsit pinfi a- 
ciim.

Variate produse de artă' 
populară- cu rol utilitar, 
dar șl decorativ, adaptate 
cerințelor vieții moderne, 
sini confruntate, In cadrul 
acestei unități comerciale, 
cu gusturile unui larg pu
blic. Ceramică, alesături, 
covoare, broderii, obiecte 
decorative de interior din 
aramă, cositor, sticlă, 
lemn, împletituri, confec
ții care au edoptat ele
mente decorative șl cro
matice ale costumului 
popular, odap’.Indu-le mo
del actuale, au tos: t 
se de cooperativele pro-, precum șl

. ■ atlt pentru o vizita acest
Jnrâ de pe întreg cuprln- mausoleu, dt si pentru a II 
sul țârii. Specificul unor descrie cu referințe l«- 
blne conturate zone toi- lorice detailate tocurile dI- 
clorlce ca Argeș, Oaș, ■ ■■ ■ . .
Ctorj, Neamț, Hațeg, Mu-

,__ ____ ceș, Prahova, Fâgfiraș,
centrale de srlă populară Cluj, arta nobiliară a rța- 

......... ...... .... ...... .. ....... .. și (meșteșuguri artistice din țlonalitaților contorultoare 
cuvintele autorului însuși ilCECOM. Artizanatul de

Monumentul mut
tem „atenționați^ că „chi-

pe Misa 
picioare.

Conducătorii auto care. In li
tera pasiunii volanului, au șl. 
pe cea a rebusului po‘ în-', 
tllnl, străbătind drumul național 
nr. 19, pe porțiunea ce trece 
prin municipiul Salu-Mare șl 
comuna Botlz, o problemă de 
enigmistică de toată „frumuse
țea". De la intersecția spre Baia 
Mare, bornele kilometrice în
cep să Indice.' prlntr-un salt 
spectaculos peste numărătoarea 
normală, kilometrii 142—143, 
pentru ca apoi, tot pe nepusă 
masă,' numărătoarea să soră... 
Înapoi la kilometrul 138. Ceea 
ce face ca după o vreme să re
apară kilometrii 142—145, de 
data aceasta, In dreptul locali
tății Clupcrcenl. tntrudt șo- 
ferll-rebuslșU Ișl declină Isteți
mea in fața Impenetrabilei „e- 
nlgme", ne simțim datori ș,3 a- 
dresăm „felicitări" administrato
rilor rebuslști s! respectivului 
drum șl. o dală cu aceasta, in
vitația de n ne onora cu .mult 
'așteptata.- dezlegare !

Rubricâ redacfaiâ do i
Dumitra HRCOB 
Gbeorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

în cadrul unul Itinerar 
clmpulungean om vizitat 
recent mausoleul ridicat in 
memoria ostașilor noștri 
care au Unul piept asaltu
rilor trupelor germane in 
octombrie IBIS in zona pentru automobile, astfel 
Dragoalaveîe. NflmfileștL că numeroși turlșU care vor 
Pravăț, .Valea Mare. Clm- să intre in trecâtoarea 'Ru- 
pulung. Acest mausoleu a eăr. Gluvala. Bran. fiind 
fost amplasat pe un platou? tentați de frumusețea pei- i • ■ _____....... - — _______ _
Ințu (altitudinea muntelui opresc îndelung' să-l ad- 
peste 1 2©0 m). mire.

îmi amintesc că. cu ani L-iau bccj so. 
țn urmă, to ImpUmlntenlse normale. M-a 
obiceiul ca In cadrul dlfe-

ții ale meșterilor . . 
lari, adevărate bijuterii 
folclorice, mărturii ale u- 
nor Îndeletniciri ce s-au 
transmis pe aceste melea
guri din -Generație In ge
nerație. Tot atit de ade
vărat este Insă faptul că 
aceste „nestemate" co^ 
existau alături de contra
faceri lipsite de orice va
loare, olhiun de fel de fel 
dej obiecte de prost gust, 
străine cu totul de auten
tici >atea artei populare. E- 
llminarea lor era mereu 
condiționată de conside
rente... comerciale, mereu 
invocat fiind gustul unul 
public iluzoriu., ... ............

Dar iată că, de puținii dticălonre de artă pepu- 
i.* t-cori- ’--1 —

,____ __ _____ __ ______ _ ___ 'avoarea pro
strlctă speclalijăle «iu ci- movărll In comerț n lucră-
leva comparații rcDOfa'.e la rilor strict autentice. Este
fel dc supărător — latQ ce vorba de una din uILlmc-
comnune \ această ..lume ie inițiative ale Direcției
nouă si ciudată, lumea su- ’ . ■■ .. ....
ferlntelor" (ca fă folosim

tvp-zi ?.-;<na mi- neînchegate si nemotivate vreme, un argui 
din tmvMilrra artistic. o termlnoloMe.de crei’vine In fax

— carton la rare ne rote-, aiul, ră o llnslt de o știln- 
rim este un “------ «- -■
pueril, de o

llnerar câ tn prezent mausoleul 
vizitat este foarte bine îngrijit; 

s-n pus un grilaj la 
subsolul unde slnf osemin
tele eroilor. Iar alături a-a 
amenajat un loc de parcare

no- rlteior acllvltâti gâ He In- cel puțin 
adu- vițațj pionieri; militari, batonre —

din Uaruhlin. Covasno sau

torcștl (cu urme de tran
șee) unde 8-a desfășurat 
una dintre cele mn! eroice 
epopei ale Istoriei poporu
lui noștri. ,

Este demn de subliniat

supra fflpt»lor Istorice, să 
evoce actele de'eroism ale 
ostașilor, să relateze des
pre lupta celor ce au Jn- 
tirzlat cu piepturile lor 
înaintarea armatelor co
tropitoare spre București, 

în prezent există o bfi- 
trinlcă de 73 de ani ce lh- 
dcpilnesle probabil funcția

8

i dreptul 1 
Ciup-crcen!. întratft

4Â-—

as. ■'_ _
IX■./ ^-5- —

peraor.nlltfit.il
numeroa.se
termlnoloMe.de
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nere asupra activității liceului In cel 
M de ani de exisianță. în prezent, 
nici se desfășoară o susținută activi
tate de împletire a pregătirii teorc-

,ie. ete;r'-Jn- w, 
Urină frumps ,6,1

.(Agerjpreș)

FINALA „CUPEI DAV1S

vremea

de ’ 8-0 CW) ' 
ritmul de creștere și tone pe an. adică de 

4 orlamfll mult declt

rt„ marcablle, ce se desfă-cu_

SCINTEIA — duminică 15 octombrie 1972

de mașini din R. S. Cehoslovacă
Prlm-vlcep-eședlntele Consiliului 

de Miniștri. Iile Verdeț. a primit, 
slmbătă dimineața, pe Josef Simon, 
ministru federal al siderurgiei al 
construcțiilor de mașini din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. La 
întrevedere, desfășurată intr-o at
mosferă prietenească, au luat parte 
Cornel Pinzaru. adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini. alte persoane oficiale.

A fost prezent Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea In con
tinuare ,a cooperării In producție In 
diferite domenii ale Industriei con
strucțiilor de mașini între cele două 
iârL

, ■ ” “ vunșt,

între 11 ți 14 octombrie s-au des- cbiae Agachl. 
fășurat la București convorbiri ln-

tre ministrul industriei construcțiilor 
do mașini, loan Avram, și mlnintrul 
federal al metalurgiei șl construc
țiilor de mașini din Republica So
cialistă Cehoslovacă, Josef Simon. 
In.cursul tratativelor, părțile nu 
examinat stadiul actual al relațlllo- 
dlntre.cele două ministere șl au sta
bilit posibilitățile șl formele de lăr
gire n colaborării șl cooperării In 
producție șl tehnlco-științlflce. Cu 
acest prilej, slmbâtă a fost semnat, 
un aide-memoire.

*
Ministrul federal al metalurgie! șl 

construcțiilor de mașini din R. 
Cehoslovacă, Josef Simon, a făcut 
simbătă dimineața d vizită la Mi
nisterul Industriei Metalurgice, unde 
a avut convorbiri cu ministrul Nl-

(Agerpres)

Oaspeți marcanți de peste hotare 
la Tîrgul Internațional București

S’.mbălă, au sosit In Capitală oas- 
pe(l dc peste hotare pentru a par
ticipa la deschiderea oficială a celei 
de-a Il-a ediții a Tlrgului Interna
țional București. 
' Din ■ Uniunea Sovietică a sosit o 
delegație guvernamentală, condusă do 
M. A. Leședko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Pe aeropor
tul Otopcnl erau prezențl Gheorghe 
Rfldulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și alte persoane ofi
ciale. A fost de față V, S. Tikunov, 
Însărcinatul cu afaceri ad-lnter!m al 
Uniunii Sovietice la București.

Din R. S. Celxwlovaeă a sosit o 
delegație, guvernamentală condusă de 
Jan Gregor, vicepreședinte al Con
siliului de’ ăîiuițlri. Oaspeții au fost 
lnllmplnațl de Ion Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului da Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. Era, do 
asemenea, prezent Miroslav Sulek, 
ambasadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești.

Din Republica Democrată Germană 
a sosit o delegație guvernamentală 
condusă de dr. Kuri Flehtner, vice-

} Ministerului
și Mediu 

din Uniunea

■ I

S.

Tovarflșul Paul Nlculescu-Mlzll, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul educației și Invăță- 
0ilntulul. a primit sîmbătă dimineața 
delegația Ministerului Invățămlntu- 
lui Superior șl Mediu de Speciali
tate din Uniunea Sovietică, formală 
din A P. Sopoșnlkova. adjunct al 
ministrului lnvățămlntulul superior 
sl mediu de specialitate,1 I. F. Strol- 
tcleva, șefă de secție In același mi
nister. I. N. Sokolov, rectorul Insti
tutului de arhitectură din Moscova. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire Intr-o atmosferă cordială

f

Cronica zilei

I
în aceeași zi delegația sovietică a 

părăsit Capitala.
în timpul șederii in țara noastră. 

Intre SO—1. octombrie, oaspeții au 
vizitat Universitatea șl. Institutul po
litehnic din București, unde s-au in- 
tllnlt cu rectori al unorj . -------- . •.... .. .. ... ------- I

g

institute 
tehnice de Invățămlnt superior bucu- 
reștene, Institutul do petrol din Plo
iești, Universitatea din Brașov. Du 
asemenea, au fost vizitate întreprin
deri Industriale, școli. Instituții do 
cultură.cullurâ.

președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții R-D. ’ Germana In 
Comisia mixtă guvernamentală do 
colaborare economică, caro va lua 
parte șl la Intllnlrca do lucru in 
cadrul Comisiei mixte de colaborare 
economică. Delegația a fost Intlmpl- 
nată do Mihai Marinescu, priin-vlce- 
președinte, cu rang de ministru, aț 
Consiliului Economic, președintele 
părții române In Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică. A fost prezent dr. Hans Voss, 
ambasadorul Il-D. Germane la Bucu
rești.

în cursul zilei, au mal sosit Bang 
Kl Ung, adjunct al ministrului co
merțului exterior al R.P.D. Coreene, 
Nghlcr Van Dan, adjunct al minis
trului comerțului exterior al R. I). 
Vietnam, M. Boseo, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al 
Italiei, precum șl reprezentanți , ai 
unor Întreprinderi de comerț exte
rior, specialiști; oameni de afaceri ' 
din diferite țâri.

Delegația Comitetului Uniunii So- 
. clallșie Arabe al guvemoratulul Cai
ro, condusă da Sayed Za id. membru 
al Comitetului Central al UnluntlSo- 
ciallsto Arabe, prim-secretar al Co
mitetului Uniunii Socialiste Arnbe'al 
guvernoratulul Cairo, a făcu*, o vizir 
tă In orașul Brașov. în cursul dlml-' 
neții. membrii delegației au'lfasl oas
peții constructorilor de tractoare. Au 
.fost vizitate, do o^ețnenen. noile car
tiere ale orașului, monumente Isto
rice și de artă. Delegația Comllelu

< 1 
Iul Uniunii Socialista Arabe al ffu- 
vemora telul Cairo a făcut o vizită 
la Comitetul municipal de partid Bra
șov. unde a avut o lnlllnlre eu Con
stantin Clrțlnă, prim-secretar al Co
mitetului municipal Brașov al P.C.R., 
șl cu alțl membri ai biroului. în 
timpul întrevederii. desfășurată In- 
tr-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de opinii privind activita
tea municipalităților din cele două 
orașe.

(Agerprcs)

Liceul .„Avram lancu" din Ăiud 
si-a sărbătorit semicentenarul 
a

ALBA 1ULIA (Corespondentul 
..Sclnteli, Ștefan Dlnlcă). — Slmbătă, 
la liceul „Avram laneu® dini orașul 
Aiud, nu avut Joc manifestările,prl® f, ----
lojulte de sărbătorirea împlinirii-, n t ' Ujo cu cea productivă,, în unitate,. 
59 de nnl de activitate’; a ș-colll. La .■ funcționează 4 ntelie^școlare .ții pro-, 
manifestare, au luat parte . W-’i Si ÎR de'Jăcătușerie, Țlmplărie. croitorie 
oadre didactico ale liceului, numeroși si» ghspodărie-rnețiaj" un cabinet do 
invitați. Un moment, emoționant pen
tru parlJclpa.nțll la sărbătoare l-a 
constituit citirea de către tovarășul 
George Homoștean. membru ol C..C. 
al P.C.R.. prim-secretar al Comite- - 
toiul județean Alba al P.C.R., a me
sajului adresât de tovarășul Nlcoiao 
Ceaușescu cadrelor didactice, elevi
lor. organizației de, partid șt orga
nizațiilor da tineret, cu prilejul ani
versări! șemlcentenaruluL Tovarășul 
prof. univ. dr. Trainn Pop. adjunct al 
ministrului educației șl InvățAmlntu- 
Jul. 5-a felicitat pe cei prezențl in 
numele conducerii ministerului, iar 
tovarășul Dlonlsio HdJoal, prim- 
seerctar nl Comitetului județean 
Alba nl U.T.C.. a înmlnnt or
ganizației de tineret din liceu 
diploma de onoare a C:C. nl 
U.T.C. Directorul liceului. proL Di- 
mltrle Bodnarlu, a prezentat o expu-

•

„MUNCA DE PARTID

Sumarul se deschide cu edi
torialul'„Cimp larg de afirmare 
experienței pozitive" și artico
lul „Dezbateri rodnice in adună
rile pentru dări de seamă și a- 
legerl". La rubrica „în lntlmpl- ■ 
narea, celei de-â XXV-a aniver
sări a republicii**, Ionel Cucu
tă, Constantin Șira va, Dan Da
vid semnează articolul „Munca 
de partid In schimburile II șl 
BI", Jar Mihai Szabo — „Pre
gătirea profesională a muncito
rilor". Din cuprins mai spi
cuim : „Comitetul comunal de 
partid, o prezență activi în via
ța satelor',. „Alegerile în orga
nizațiile U.T.C. și sindicale" șl 
„încheierea cu succes a lucră
rilor agricole de toamnă".

în sprijinul lnvățămlntulul de 
partid, revista publică : ..Per
fecționarea conducerii, organi
zării și planificării agriculturii’’, 
„Democrația socialistă șl forma
rea omului nou", de Ion Florea, 
„Apariția șl dezvoltarea prole
tariatului in România" de Vln- 
eențlu Plucă, teme de studiu 
pentru intelectuali, articolul lui 
GIi- Ilomencn — Prima dezba
tere în cursul de studiere a po
liticii economiee a P.C.R. și un 
documentar „Industria româ
nească în anii republicii". La 
rubrica „întreaga muncă politică 
In nivelul exigențelor actuale" 
slnt incluse articolele : „Fructi
ficarea exemplului însuflețltor 
al fruntașilor", de Gh. Zamfir, 
și „Cum se acționează pentru 
înfăptuirea programului de edu
cație comunistă", de Constantin 
MolsA. Revista acordă spațiu 
popularizării unor inițiativă, 
metode, acțiuni din munca de 
partid, tar unele probleme ale 
Intensificării continue a vieții 
interne de partid sini oglindite 
de Elena loachlm, Coslel Negru, 
In „Condiții propice exprimării 
libere a opiniilor", șl loan Pa
pară, In „Control operativ nu 
numai In' preajma analizelor**. 
O rubrică „Din vlnțn partidelor 
comuniste și muncitorești", ia 
care Gotthard Apitz semnează 
articolul „Membrul de partid, 
colectivul de muncă șl raționa
lizarea", note, consemnări, răs
punsuri la Întrebările cititorilor, 
informai!!, ecouri,. Încheie bo
gatul sumar al acestui număr 
al revistei.

.Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Voltec. a primit O scri
soare de mulțumire din partea pre
ședintelui Consiliului Național nl Re
publici! Austria. Anton Benyn. pen
tru felicitările adresate or prilejul 
împlinirii viratei de G9 de ani.:

*
Sîmbâta, 14 octombrie, Corneiiu 

Mănoșcu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Werner Sauter, 
ambasadorul extraordinar și ploalpo- 
iențiar al Austrie!. In legătură cR a- 
proplata prezentare a scrisorilor gale 
de acreditare. ’’ ;

*
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala Mohamed Mill, secretar gene
ral al Uniuni! Internaționale de Te
lecomunicații, Instituție specializa
tă a O.N.U., care, la Invitația Minis
terului Transporturilor șl. Telecomu
nicațiilor, a făcut o vizită oficială In 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopcnl, 
erau prezențl Gheorghe Alrinol. șe
ful Departamentului poștelor și tele
comunicațiilor. precum și Șayed Ab
bas Chedld. .directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la BucureșlL șl 
Alexander H. Rollvnl, reprezentan
tul permanent la București al Pro
gramului Națiunilor Unite pantru 
Dezvoltare (P.N.U.D.).

*
La fabrica „Libertatea" din Cluj au 

luăt aflrșlt. stanbătă. ’ lucrările unei 
consfătuiri pe tară pe tema .auto
controlului calității mobilei Au par
ticipat reprezentanți al ’ ministerului 
de resort, al‘Uniunii sindicatelor p-a 
ramură, cadrp de conducere ș! spe
cialiști dîn centrale, combinate și fa
brici de prelucrare a lemnului,

*
SImbătă, In orașul Dr. Petru< 

Groza s-au Încheiat lucrările celei 
de-a llî-a sesiuni Rtllnțlflce de co
municări In domeniul geologiei și 
mineritului, organizată de Ministe
rul Minelor. Petrolului șl Geologiei 
șl Filiala Ciul a Societății de știin
țe geologice, In coloborare cu Între
prinderea minieră „Bihorul® din lo
calitate. Manifestarea a reunit peste 
120 de geologi, tehnologi mineri și 
chlmlștl, hidrologi șl geofizicienii 
Timp de trei zile au fost dezbătute 
aproape 100 de comunicări șl refe
rate.

(Agerprcs)

Lucrările Comisiei mixte 

româno-braziliene
La București au avut loc lucrări

le celei de-o 12-a sesiuni a Comisiei 
mixte. romănorbrazlilene. Cele două 
părți au analizat situația schimburi
lor economice și cooperării bilaterale, 
perspectivele lor da dezvoltare. In di
ferite domenii de Interes comun.;

La Încheierea lucrărilor. «Îmbată la 
amiază Aurel Io neică. secretar gene
ral in .Ministerul Comerțului Exte
rior. și Paulo Padllha Vidai, secretar 
general adjunct In Ministerul Rela
țiilor Externe al Braziliei, au sem
nat protocolul sesiunii.

■ Desfășurarea lucrăriso- Comisiei 
■mixte românp-brazllicne și docu
mentul senina» la București repre- 
z.intă o deschidere In vederea spo
ririi schimburilor economico reciproc 
avantajoase intre țările noastre, a

declarat, cu acest prilej. Paulo 
dllha Vidai Domeniile In care , „„ 

■lahorarea noastră se. poate dezvolta 
fructuos elnt vaste, a adăugat ol.

Exprlmlndu-ți părerea In legătu
ră cu produsele românești pe piața 
braziliană, oaspetele a subliniat că 
utilajele romăneșU, In special in do
meniul industriei petroliere, ®e 
bucură de o bună apreciere. Compa
nia braziliană de stat Petrobras a 
Încheiat numeroase contracte pentru 
folosirea utilajelor românești și a- 
ceastă tendință se extinde șl in alte 
sfere de activitate, a apus Paulo 
Vidai.

★
Delegația economică braziliană a 

părăsit Capjtala slmbără.după-aminză.

(Agerprcs)

/o Titovo Uzic^
:

Prin.flecare por. ora- nil relevă pregnant prpducUe 
anul ' «jBahrari-» . t $■ j " ”

modernizare â .prașii-

--jo r

șui acesta respiră 'is
torie. O Istorie zbu-. u»~c>>■>»««,.■> ......
ciumată, dar,glorioasă, lui — ține: să preclze-, In proiectul inițial. Se . 
legală da .amintirea zi- 
lelor dnd, sub numele 
de „Republica de la 
Uzlce®. exista atei li
nul din puținele teri- 
ropă ocupată de trupe- voitărli. Industriei, lm- 
le hiilcriste. Străzile, plantată solid In anii 
casele,’ dar mai, ales de după eliberare. In 

instalat ■ In clădlrea ta bule să asigurăm ser-
care, in toamna anului viciile wclale cores- 
1041, s-a aflat Statul punzătoare. Avem a- 
Major al Armatei de •> întreagă arma-
Eliterare Națională șl . fi-' Inslnerf, medici, 
al Detașamentelor de P™ț^,sf,r ’ “e a 
partizani, precum șl ~ ,"
sediul Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist d!n Iugosla
via, evocă expresiv bă
tăliile pline de vitejie 
purtate împotriva co
tropitorilor. Tot ce. 
poate aminti această 
perioadă este adunat șl 
păstrat cu grijă old : 
arme șl bombe captu
rate do la dușmani sau 
fabricate de partizani, 
exponate dovedind nu
meroasele acte de sa
botaj irapolriva mașinii 
de război naziste, foto- 
grafii Infățlșlnd repre
siunile șl cruzimile să- 
virșite de cotropitori, 
obiecta personale ale

poate spune că, prac- , 
tic, pe lingă Intre--f 

a proprlu-zl- , 
mal construit
_- _________ . f’ș â

Străbatem apoi cl- 
leva din halele marii ' 
întreprinderi. Doar 
duduitul înfundat al 
cuptoarelor. ■ limbile 
de foc ce dansează 
halucinant; zumzetul , 
motoarelor ne amin- . . ... . t_ 
tr-o uzină. Este aici j 
atlta lumină, dom- 

-nesc asemenea cura-

ze un reprezentant al ,------ „
oficialităților locale, tic, pe lingă între-- ( 
tovarășul . Arscnde prhidereă - ----- ' ’
Spasici. Ne străduim, să, am n™.

..... ..................... adaugă el, să ținem Încă trei” uzine, 
lorii libero Intr-o Eu-, "pa»ul cu _ ritmul, dez- - ------ ~

Străriie, plantată solid în’. anii
____ _________ 2, _;J,, .A:.±*7“— ’n
Muzeul Insurecției, afară de aceasta tre- 
lnstalat In clădirea In bule să asigurăm ser
tare, In toamna anului
Major" al “ÂrmateF’do 0 întreagă arma-' lese că ne aflăm In-

cinllștl, precum șl 
mulțl tineri . a <’ 
sete de cultură este 
In continuă .ascensiu
ne ; teatrul șl editura 
locală abia _ prididesc
necesități.

căror ■ tenie șl ordine incit 
este Iți face mal curlna 

impresia că te afLl ln- 
lr-un lalîorator.

locala obla prididesc — De aici începe 
să facă, față acestor Împărăția aluminiului /

— spune Inginerul 
Așezat' pe riul Dc- Dordavlcl Cedomlr.

Este do fapt o nouă 
uzină, afinul . într-un 
stadiu avansat dc con- - 
strucție. O serie de u- 
lilnje erau montate, 
iar in diferitele el ,* 
hale-se lucra intens la « 
fundațiile-altor insta
lații. întregiri ansam
blu de clădiri este , 

al realizat din prefabrl-

de munți șl codri ce un ritm accelerat de

tirijă.' un nfluent
Moravlțel, ..Înconjurat cate, ceea ,ce a permis 
de munți șl codri ce un ritm accelerat de

• eroilor ce și-au dat coboară plnă la morgi- construcție. O bună
■ ■ - ............ ■------ ’ -nrte din lucrări au

xecutaie de specialiș
tii iugoslavi, urmlnd 
ca la darea in exploa- . 
tare a noii unități pro
ducția să fie complet 
automatizată.

— Trebuie să vă 
spun, adaugă Însoți
torul nostru, că avem 
slrinse șl foarte bune întreprinderile d c^borarc
cu uzinn de la Sla
tina, unde, do altfel, 
se pregătesc o serie 
de specialiști de-al 
noștri. Noi apreciem 
această rolaborare ca 
fiind extrem de pre- 

_ țioasă șl credem că 
ea va continua șl după 
intrarea in producție 
a uzinei noastre. Esie 
foarte important să-țl 
poți Împărtăși preo-eu-- 
pârlle unor prieteni, 
să găsești soluții a că- 

SI 

..........

pline de rfe "

nea orașului. Titovo parte din lucrări 
Uzlce are aspectul ;fost ■ proiectata șl 
unei stațiuni climate
rice. par vocația sa 
ieste Îndeobște indus
trială. încă la Înce
putul secolului*, aici 

monografiei drocenlralfi căreia 1J_ ex!«ă an s-ău adăugat, po par-
adevărat cult pentru cursul anilor, șl alte
istorie. N-avem drep- obiective ecbnomlțe.
tul să uităm niciodată Dar I

- - - j sa[e de, bază, care
i-au șl creat o Une

lte afirma că meritată Reputație,
---- secole slnt acelea construite

viața pentru libertate, 
exemplare ale ziarelor ■ 
„Borba" șl „Vesti" din; 
acel nnl — adevărate 
manifeste de lupta,

— Ita noi, ne spune 
tovarășa Angelina Sta- puiui ațcviuuui, «»'.l 
nJmJrovicl, una din au- a fost construita o hl- 
toarcle i-.........., — - — 
muzeului, există an s-au adăugat, pe par- 
adevărat c„'.: “ . 7' “ "
Istorie, N-avem drep- obiective economise.

tributul pe, caro l-am 
plătit pentru eliberare. 
, Sa poate "

. celelalte șase 
de Istorie, atestate prin li» anii de după ell- ..,^j-------- ----- berare. ,

Am vizitat" ur>n din 
cele mhl Importante 

laminorul de cupru, 
în biroul directorului 

'rumoasa plată a tehnic, inginerul Pa
jului, Încadrată de iar Milosevic), facem 

blocuri de- beton șl cunoștință cu produ- 
sllelă, la construcția sele fabricii — ,;pll- 
ctarora arhltecțli n-au nea cea rie toate zl- 
făc;jt economie rslcl de Iele’ a unor Jmpor- 
talent șl nici de chef-

Ieri In țară : Vremea s-a răcit mai 
ales In Jumătatea de nord. Cerul a 
fost variabil," cu lnnorărl accentuate 
In Moldova, sudul Transilvaniei, cea 
mai mare parte a Munteniei și Do- 
brogea. unde au căzut ploi locala, 
care au avut pe alocuri șl caracter 
de aversă. Însoțite de descărcări e- 
lectrice. Ploi Izolate s-au mal ■ sem
nalai in «udul Banalului șl nordul 
Olteniei. în zona de munte s-a pro
dus ceață. Vintul a-suflat slab pină 
la potrivit, prezentlnd In’ensLEdlr! 
de scurtă durata", in sudul Olteniei, 
Dobrogea șl regiunea de munte. Tem
peratura aerului Ia ora 14 oscila În

de la T Neamț șl 23 da 
Medgidia șl Kb- ;

■ Tirepul probabil pentru 16, Î7 și 18 
"■Vreme'relativ rece, mai ales la În
ceputul Intervalului, clnd In sudul 
și estul' țării cerul va prezenta în- 
norărl mal accentuate și vor cădea

■ ploi ■ care,- pe alocuri, vor £1 sLsub 
formă de avensă,- Iar vintul-va pre
zenta intensificări de scurta durată, 
în rest, cer variabil șl ploi Izolate. 
.La munte.' lapoviță șl ninsoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 0 și 10 grade, izolat .mai coboritc 

■in depresiuni, in Crițano. TransUva.- 
■n'a și Maramureș, unde vor fi con
diții de brumă. Maximele vor fi cu
prinse intre 8 si 16 ararfe.

. în Bncureșil : Vreme relativ rece.. 
: mai ales la începutul Intervalului 
clnd cerul va prezenta innorâr! mal

■ accentuate- șl vn ploua, iar vintul va 
prezenta intensificări - de scurtă du- 

.rată. Temperatura In scădere la în
ceput, apoi In creștere ușoară.

documente, ale acestui berare. .
oraș nl Serbiei au fost
In bună măsură cs- ----
tompate de amintirea unități industriale 
„Republicii de Ia Uzi- ' ' 1 J- —
ce“. Acum, aflîndu-ne 
în. fs ...... ‘
orașuli

........ -r

417 de autoturisme va acorda CJEC. 
la tragerea la sorți pentru 

trimestrul' III/1972
Casa de Economii șl Consem- 

națiun! face cunoscut titularilor 
libretelor de economii cu do- 
bindâ și cîștlgurl in autoturisme 
că tragerea la șorțl-pentru tri
mestru) KIÎ/JG72 a acestor libre
te vn avea loc !n Capitală, In 
27 octombrie, orele 16,39, in sala 
Clubului fihanțe-bânci, șir. 
Doamnei nr. 2.

La această ‘tragere ’ se vor b-

■ ... o
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• SPORT- SPORT

în cîteva rînduii

r' g<K3 pVAXilA; «V.- UjuaJ, I.ICU *.; Ațu ,

științe sociale, laboratoare. în apro
pierea liceului, se află In construcție, 
cu sprijinul părinților șl al elevilor, 
noi ateliere. ParttcipanțU la mani
festare au vizitat o expoziție care 
prezintă obiectele realizate de elevi 
In cursul orelor do practică.

în Încheierea adunării.festive par- 
Udpanțll au aprobat testul unei te
legrame adresate, C.C. al P.C.R.’, to
varășului Nleolae Ceaușescu, In care 
profesorii și elevii liceului sărbătorii 
Isl exprimă recunoștința pentru căl
durosul mesaj adresat lor de către 
conducătorul partidului șl statului, 
botărirea Întregului colectiv de n 
munci cu perseverență șl dăruire 
pentru împletirea to‘. mal strlnsă a 
InvățămlnUilul cu pregătirea practi
că șl intensificarea activității de edu
care comunistă a elevilor.

suda 477 autoturisme, din măr
cile : „Dacia 13®D'. '„Moskvld, 
403", Dacia llflO" șl ’ „Skoda 
103 S".

După cum so știe, In afara 
clștlgurilor in autoturisme acor
date la tragerile la sorți trimes
triale, depunătorii pe libretele 
de economi! cu doblhdă și clș- 

iri In autoturisme beneflcin- 
și de dobinzi anuale.

iglc, ine-am: dat seama dusțrlei 
ce prefaceri‘ adinei au .cbm sljti 

; cuncțscut ncesic locuri nlca; ,cot 
jîn nnll «octalIsmuIuL aulomobjli
' Piața respectivă a de- tr-o vltr
venii într-un fel -sim
bolul noii epoci pa 
care o trăiește orașul, 
ca șl întreaga Iugo
slavie.

Despre noua istorie 
a acestui oraș ne-am 
putui face o idee cu- 
nosdndu-l nemijlocit, — a ucwrminni <> ; 
vlzltlnd intreorlnderl mă reconstrucție 
șl Instituții din .'cu
prinsul eău, precum șl 
din convorbirile- avute 
cu prilejul călătoriei 
prin partea locului.
- Triplarea „urnă- joua "fazFT recon*- 

rulul de locuitori In strucției, n cărei în- 
decurs de două dece- făptuire vn oslgura o

«reflectare .■la 
a ■«ri-v!.- 
creatoare, 

aranjată slnt așezate RTO® rțaJ-Mri re- 
benzi de cupru u« - -
cițiva microni, țevi, ttoțirft pe întreg < 
piese stanțate ele. prinsul,. Iugoslaviei.

— Creșterea necesl- sl <*CT» »'
tățllor de cupru pre
lucrat aici — arăta 
Interlocutorul nostru 
— a determinat o pri- 

rcconstrucțle a 
uzinei, Încheiată In 
unul 1060, cînd pro
ducția a ,;sălîai“ de 
la 200®D Ia MOTO de 
tone de' laminate. în 
1570 a Început o a

Șl ' nu este zl . fn 
care do pe meleaguri
le țării prietena eâ nu 
se anunțe noi reali
zări de seamă Intr-un 
sector sau altul nl In
dustriei, nl dezvoltării 
științei șl tehnicii, re
alizări care îmbogă
țesc continuu patri
moniul material șl 
spiritual ol Iugosla
viei socialiste.

i

S.U.Â
...dar „armele" întrecerii sportive nu trebuie depuse

Finala „Cupei Davis® a continuat 
ieri după-amiază, pe terenul central 
ele la „Progresul". Singura prohâ a 
zilei — cea de dublu — a fost prece
dată, cbnform protocolului tradițio
nalei "competiții, de festivitatea de 
prezentare a echipelor finaliste — 
reprezentativele Statelor Unite ale 
AmerlcU șl României — și ă arbitru
lui .principal, argentinianul Enrique 
Morea. După intonarea J imnurilor a- 
merlcan șl român,, cel pesse 6 OM de 
Spectatori, asemeni de altfel milioa
nelor de telespectatori din toată lu
mea, au făcut cunoștință. In mo-d o- 
ficlal am zice, cu jucătorii’ nrnerl- 

■ câni, deținători al „Salatlerei do ar
gint®, Stan Smith, Tom Corman, 
&lk Van.-Dllien, (și rezervele : Ha
rold Solomon, Etldle Dibbs. Brian 
Gottfried), cu jucătorii români, do 
trei ori Mnallștl în „Cupa' Davjs", 
Iile Nttetase, Ion' Tiriac .(rezerve : 
Ion Santel, Viorel Marcu), cu căpi
tanii echipelor — Dennis 
(S.U.A.) ?i Ștefan Georgescu 
nln).

Mult așteptata partidă de 
puțind avea, prin rezultatul

Ralston 
(Romfi-

dublu,
»f»4- «Si*. . ..«ksV-O
maro pondere in stabilirea scorului 
general al finalei, a opus apoi pe
rechea Stan Smith, Van Dlllen cu
plului Iile N&stase, Ion Tiriac. Eșle 
vorba, cum prea bine se știe In lu
mea tenisului de pretutindeni, de 
două dintre cele mai redutabile (dpcă ■ 
nu cele mai redutabile) cupluri pe 
plan mondial din ultimii ani Pa te
ren, ca șl în tribune, momentele de 
emoție au apărut vizibile Încă de la 
primul schimb de mingi. Afară de 
Importanța ci deosebită pentru fLna'

aceeași cotă valorică șl cu aceeași 
omogenitate, siguranță ’ șl precizie. 
Năstase ți Tiriac neputlndu-se regăsi 
declt de vreo dtevn ori, ia dteva 
mingi In finalul setului (6—3). Par
tida era jucata™

Comportarea cuplului nostru — în 
'bună măsură reflectată dc scorurile 
seturilor — a surprins, desigur, pe 
toți cei ce nu asistat la partida da

■ Ieri. Nu s-a mai văzut aproape nimic 
din caracterîgllclle „dublului® Năstase 
și Tiriac. Omogenitatea, completarea

■In Joc, risipa de energie aveau să fie 
de această dată „punclp nevralgice", 

'nu, ca în atllea șl nîltea rindurl, 
'„puncte forte". O bruscă ți accen
tuata scădere de formă asupra cauze-

■ lor căreia nu este, desigur, acum 
’momentul să ne oprim.

Astăzi, înaintea ultimelor două 
partide de simplu, scorul esie favo
rabil echipei S.U.A. Indiscutabil, 
șansele el. da a păstra trofeul au

■ crescut. Ceea ce nu Înseamnă Insă 
că tenismanli noștri ar trebui să șe 
declare de pe acum Învinși’. Nu. 
..armele" nu trebuie depuse I Tiriac 
(in partida cu Smith, de la ora II) șl

, Năstase (cu Gorman) — care au roall-
nator, un foarte bun tehnician. La !n alJjița performanța
rindu-1, Van Dlllen nu s-a lăsat mai 
prejos, căutind să so ■ ridice ctt mai 
aproape de Jocul experimentatului 
său coleg. De-a dreptul surprinză
toare au fost la acest Van Dlllen — 
plnă ieri, alaltăieri... campion de Ju
niori mobilitatea și clarviziunea 
pe teren Intr-o partidă de maximă 
importanță. Iri setul al treilea (care 
avea să fie șl ultimul), perechea 
oaspeților continuă să joaca la

la. dîn acest an. partida de ieri, din
tre acești 'faimoși „Davls-cupmani®, 
constituia șl o revanșă a partidei de 
anul t-ecut, tot In finala ..Cupal 
Davis® (la Charlotte), clnd „dublul" 
nostru repurtase victoria. De data 
aceasta, sînuih! și .Van Dlllen și-au 
luat revanșă. Joiul.lor de Ieri a fost 
foarte sigurj; Smith șl-A ’demonstrat 
clin nou, formă deosebită ce o are la 
această oră. Iar „mezinul" Van .Dlllen 
a constituit o adevărată revelație.

Pentru’ început, Năstase*. ți Tiriac 
Încearcă' sA" la Inițiativa, Iiu'ikI chiar 
conducerea pe serviciul' Iul Van 
DUlcn. Americanii ripostează ime
diat, cgalinid și luind al , avans. Din 
nou egalitate, da data aceasta pe ser
viciul iul Năsiase. De la 2—2, Jocul 
Sa o cu toiul altă turnură, cal ce se 
Impun fiind americanii. Dominlnd 
din ce l'n cc mi autoritar. Smith și 
Van Dlllen .w detașează, adjudccln- 
du-șl solul.cu ;8—2. Din păcate. In se
tul următor Năstase șl Tiriac nu reu
șesc să echilibreze cit de clt rdlsputa, 
americanii puncllnd in serie de șașa 
ort, din trei servicii proprii șl din tot 
uSiica bre&lt-uri (I). Smith ș-a dove
dit In continuare un excelent coordo-

rlndu-L,' Van Dlllen nu s-a lâsai mal strălucite, inclusb* surprinzătoare 
răsturnări de situații1— au posibilita
tea șl datoria de a se, comporta la 
un. nivel cit mal ridicat, lupți nd fle
care. prinir-jo maximă mobilizare a 
forțelor, pentru obiectivul cuceririi u- 
nel victorii. Deci, din nou sl dln- 
toată inima — hai Nfislase. hal Ti
riac, HAI ROMANIA ’H

DUMITRIU

> ■ ■ » ■..•
o Echipa de rugbl a României 

țl-a Încheiat turneul In Anglii, 
; juclnd .ieri la Torquay, cu selecilo- 
' nata Comitatului Devon, .La capă
tul unul meci echilibrai gazdele au 

_ obținut victoria la limită, : 24—23
(9-11).
FOTBAL. Campionatul categoriei 

A de fotbal programează astăzi in 
Capitală două meciuri care vor avea 
loc cu începere de la ora 15.30 pe 

■ fstadioane diferite. Pe stadionul .23 
August", Rapid va juca in compania 
echipei Petrolul Ploiești, iar pe sta
dionul. din Șoseaua Ștefan cel Mare, 
echipa Dinamo va' prîmj replica for- 

.mațlel brașovene Steagul roșu, lată 
Jocurile programate In (ară : Jiul— 
CJP.R. ; S.C. Bacău—Steaua ; A.S.A. 
—F.C. Argeș ; Farul—Universitatea 

-Crâlova ; Universitatea Ciul—Sportul 
Studențesc ; U.T.A.—C.S.M. Reșița.

- BASCHET. La Vama au Început
■ întrecerile turneului final al cam
pionatului european feminin de 
baschet. în primul meci, echipa Ro
mâniei a intllnll selecționata Bul
gariei. Victoria a revenit cu scorul 
de 61—41 (20—20) baschetbalistelor

■ bulgare.
e 35 OCK) de spectator! au urmării la 

Paris meciul dintre selecționatele 
Franței și U.R.SJS. din cadrul preli
minariilor campionatului mondial de 
fotbal. Scor 1—0 pentru francezi, 

do Beretta
La Moscova. In meciul echipelor 

de tineret : U.R.S.S.—Franța 3—1.
VOLEI. Echipa masculină de volei 

a R.P. Chineza și-a încheiat turneul 
în Suedia fnllinlnd selecționata ță
rii gazdă pe care sa Invins-o cu 3—1. 
Din cele șapte partide susținute, vo
leibaliștii chinezi au clșllgnt cinci 
ți au pierdut două. în zilele urmă
toare. selecționata R.P. Chineza va 
întreprinde un turneu de trei meciuri 
in Finlanda.

BOX. Fostul campion mondial de 
box Cassius Clay a semnat con
tractu] prin care se angajează să-l 
intllnească la 12 noiembrie ia Sta
teline (Nevada) pe campionul lumii 
la categoria semigrea, americanul de 
culoare Bob Foster. Meciul se va 
desfășura pe distanța do 12 reprize a 
cile 3 minute.

prin solul marcat 
(mln. COI.

S-A INAUGURAT NOUL SPITAL 
CLINIC DE NEUROCHIRURGIE
IAȘI (Corespondentul J,Sc!n’.eiia.' 

Manolo Corcnci). — Municipiul Iași
,----  —---J j , cu-

| încă o unitate : Spitalul clinic de 
neurochirurgie. Nou] edificiu, ampla- - _______ ________

' partid Iași, .reprezentanți ai organelor,
locale de partid șl de stat, ai Mi- 
nlsteruâu! Sănătății, cadre medlcd- 
sanltâre din Iași și din aite județe 
ale țării. ,

înte-o ulmosfo-ă de puternic enlu- 
ztasm, particlpanțli la feslivilnle au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.Il, 
tovarășului -Nlcoiao Ceaușesen, pnh 
care piectivul de medici și salarlațl 
al noului spital s-ă angajat să nu-și 
precupețească eforturile pentru slu
jirea s.lnătățll omului cu conștiincio
zitate, in un Înalt nivel medical.

•■' <! " ■ ' ' -

'■ ■ ■; :-l , .J' i /
,ț * ■:

un amfiteatru corespunzător, săli de
. , ,,semlnriril șl de lectură etc.

■ și-a Îmbogățit zestrea sanitară cu ’ La festivitatea inaugurări! au luat- 
5 încă o unitate :■ Spitalul cllhlc de , parte tovarășii Vasilo Potop, prim
neurochirurgie. Noul edificiu, ampla- secretar. al; Comitetului Județean de 
sat In cartierul Tătărași, .arc o ca
pacitate de 3Î0 de paturi. El dispune 
de un trtaj: cu cabinele de consultații 
de profil, servicii de radiologie, 
eleciroenceCalograXie, electromfogra- 
fle șl nudlometrie, laboratoare cen
trale ’de biochimie, hematologie și

■ anatomie patologică, precum și de o 
secție de terapie Intensivă.

Noul spital ieșean constituie, tot
odată, o bază universitară șl de cer
cetare științifică. El este prevăzut cu

P' ■< î ■ A- îa ' .

în industria locală 

timișoreană
Nomenclatonil de fabricație nuri dc consum caro au fost

al întreprinderilor de, industrie prezentate și la Tlrgul de mos-
Idcală din județul Timiș — care .trc de la București. Este vorba,
și-au realizat planul pe 9 luni între altele, de noi tipuri dc fia-
în ■ proporție de 102.4 la sulă — re do călcat, candelabre, aulo-
cuprlnde peste 1 Wffl de produse sifon de formă tronconlcă. hl-
șl sortimente, dintre rare 5S0 au drofor de, uz casnic, boilere
fost realizate In cursul acestui electrice. pentru bucătării. Cana
an. Se bucură de hprecicroa pde ele., :
cumpărătorilor sacoșele șl gen- Prin același-’ Interlocutor a- 
t'le do voiai șl spori, boilerele flăm că sint ln'’sladlu avansat
electrice de 75 șl 100 litri, reșou- -■ --—— ----- -
rile electrice de WO Vî. sufra
geria „Mllba",, camera de zî . .........

Ileana II" și altele. ,Au fost realizate’ in premieră anul v!-

cum slnt piețe! butelii do 5 litri pentru
. bare șl, .peni—'— 

fon, reșourl 
cu butelie di

___ dc consum caro au „ 
prezentate șl la Urgul de mos- 
între altele, de noi tipuri dc fia
re de călcat, candelabre, aulo- 
slfon de formă tronconlcă. hl-

. electrice. pentru bucătării, cana- 
nrjlrt «Jir» " Ș ; ; ' rfl _ J
_ Prin acelațb’ Interlocutor a-

și pregătirile pentru asimi
larea în făbrlcațio de serie 
ri produselor prevăzute să fie

create, do asemenea, produse hor. Vor fi livrate fondului 
destinate industriei, cum sjnt pieței butelii da 5 litri pentru
Instalațiile de vopsit- și uscat ț,,ere sl penlru preparat autosl-
plese metallU accesoriile pentru ™VlX%e Tkg. olițe eTjjiri-
stlns incendii etc. cu j s| g ochiuri, modele noi

— Plnă ta sflrșitul anului -- de Iluminat, sufrageria ..Kari
ne spune tovarășul Inginer Ion r.a" bucătăria ..Scufița Roșie".
Staicu. directorul iJIrcet'.eh Jude- noi sortimente de băuturi răco- 
țene de Industrie locală — vom rltoare. de patiserie șl panlflca- 
pune In dispoziția populației șl țle.
unităților Industriale încă 20 de Cezar IOANA
produse, noi. in majoritate, bu- corespondentei „Scinleii

1 șl 2 ochi 
de Iluminat, su
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Panama va restabiliȘ
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Demonstrajio a muncilorilor constructori din Torino (Italia) tn sprijinul revendicărilor de sporire a salariilor ți 
îmbunâtâjire a condițiilor de muncâ

J g
va fl înțeleasă In mod greșit, în sen
sul câ tu? dori ea toate problemele

legăturile cu Cuba
O DECLABATIB

A PRE.M11.R0LU1 O. TORRIJOS

VI

ț,0. N. U. trebuie să-și fructifice 
imensele sale posibilități 

în slujba păcii și progresului*1 
CUVÎNTAREA LUI KURT WALDHEIM

r. d. vietnam f|oi homl)arilameiite și acțiuni de minare 
a porturilor întreprinse de forțele armate americane

NEW YORK 14 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Vlad, transmite: 
în cuvlntarea ținută la reuniunea 
organizată de Universitatea Colum
bia, din New York, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim n 
relevat progresele înregistrate In 
ultimi! ani de Organizația Națiuni
lor Unite, îndeosebi In ce privește 
cooperarea internațională In dome
niile social șl economic. Apreciind 
că in sfera politică „locul organlza- 
Îlei pare a fl mal nesigur*, el a re- 
evat că, In cursul dezbaterilor ac

tualei sesiuni o ‘Adunării Generale, 
numeroși delegați șl-au îndreptat 
atenția asupra acestei probleme vi
tale și s-au pronunțat pentru „des
fășurarea de noi eforturi,spre a a- 
sigura Națiunilor Unite vigoarea și 
funcțiunea lor deplină . în lumea 
contemporană*.

După ce a observat că partlclpan- 
țlî la dezbaterile generale nu exa
minat în mod critic „tendința-de a 
vedea Națiunile Unite In afara cu
rentului principal al evoluțiilor po
litice*, secretarul general ni O.N.U. 
a spus : „Sper că remarca mea nu

lumii să fie aduse In fața Națiuni
lor Unite. Aceasta n-a fost, de ait-' 
fel, niciodată o cerință a Cartel ; 
am salutat toate eforturile statelor 
de a-și rezolva problemele prin 
contacte directe". Kurt Waldheim 
a apreciat, de asemenea, tendința 
de soluționare a problemelor inter
naționale litigioase șl de normaliza
re a relațiilor dintre state prin 
modalitatea contactelor, dialogului, 
Înțelegerii, comerțului șl> negocie
rilor.

Subliniind contribuția pe care or
ganizația mondială o poate aduce 
In acest sens, el a spus : „Organiza
ția Națiunilor Unite, ca instrument 
al rațiunii și concilierii, l.șl va pu
tea fructifica Imensele sale posibili
tăți in slujba păcii ■ șl progresului 
numai prin folosirea lor In med con
structiv"1.

Secretarul general șl-a exprimat, 
!n încheiere, optimismul In legă
tură cu perspectivele organizației; 
cu creșterea roiului el In menținerea 
păcii șl securității in lume.

Sw adiate de gutârriiil iSa . 
para a dejuca maneureje reasiinl

SANTIAGO DE CHILE 14. — Co- proprietarii de întreprinderi ți ma- 
respondenttd nostru, Eugen Pop, gaz!ne, relevă scopul ei de fond —
transmite : Din nou ordinea publică crearea unor momente dificila pen-
este tulburată In Chile de grupă- ***’■ 
rile de dreapta, de astă dată’ In urma 
unei Încercări a proprietarilor de 
autocamioane do a paraliza trans
porturile pe principalele șosele alo 
țării.

Această grevă, cu efecte dintre 
cele mal grave pentru aprovlzlona- 

-rea cu alimente șl. combustibil, nu a 
fost cauzată de motive do ordin e- 
conomlc, deoarece, Încă in urmă cu 
.citeva zfle, revendicările de acest 
gen ale Confederației proprietarilor 
de autocamioane nu fost satisfăcute. 
Greva are un evident caracter poli
tic. Paralizarea circulației camioane
lor aparțlnlnd membrilor Confetlera- 
țlcl proprtetnrilor a fost prezentată 
de organizatorii el ca un protest îm
potriva crefirLi- unei Întreprinderi de 
Btat pentru transporturi la Alsen, dar 
întreaga pregătire și desfășurare o 
grovel. însoțită de încercarea. In 
mare măsură eșuată, do a atrage In 
această acțiune de sabotare ți pe

HANOI 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția y.NJL, ta 12 
octombrie, avioane americane au 
participat la o operațiune de blocare 
cu mine a porturilor IL D. Vietnam 
șl au atacnt numeroase localități 
populate din mai mulie provincii ale
R. D. Vietnam. In aceeași zl, avioane 
„B-32* au bombardat tocall'lfițl din 
provinciile Ngho An, l-la Tinh șl 
Qunng.Binh, iar nave (ic război ale
S. U.A. au deschis focul fără discri
minare asupra unei stațiuni balneare 
șl altor localități do pe coasta pro
vinciei Thanh 1-loa. Bombardamen
tele au provocat moartea și rănirea 
a numeroși civili, distrugerea sau a- 
varleroa unor case de locuit șl a 
altor bunuri civile.

Un purtător de,cuvlnt al Ministe
rului Afacerilor Externe ol R.D. Vi
etnam a dat publicității o declarație 

IN SCOPUL SOLUȚIONĂRII 
PAȘNICE A PROBLEMEI

LAOJIENE
SAM NEUA 14 (Agerpres). — Ia 

12 octombrie, delegnțta forțelor pa
triotice looțlene, condusă de- Phoun 
Sipasouth. membru permanent al 
C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, 
a părăsit Sam Neua, pierind spre 
Vientiane, pentru! a avea convorbiri 
cu delegația părții de la Vientiane: 
convorbirile urmăresc găsirea une.1 
căi pentru a reglementa In mod jms- 
nlc problema laoțlană șl a stabili În
țelegerea națională. In ajunul:plecă
rii. delegația a participat la o re
cepție oferită In comun1 de prințul 
Sufanuvong. președintele C.C. al 
F.P.L.. și Khnmsouk Keola. pre
ședintele C.C. al Alianței Forțelor 
Neutrallsle Patriotico Laoțlene.

In care stat condamnate vehement a- 
ceste nete de război ale S.U.A. șl se 
cere Statelor Unite să pună capăt 
ImedLal bombardamentelor asupra 
teritoriului R. D. Vietnam, minării 
șl blocadei porturile- salo șl tuturor 
celorlalte acțiuni care lezează suve
ranitatea și securitatea RJD. Vietnam.

1
i

i

CIUDAD DE PANAMA 14 (A- 
gerprea). — După Investirea sa cu 
puteri depline, de către , Adunarea 
Poporului — organul legislativ al 
țârii — șeful guvernului panamez, 
generalul Omar Torrijos. a declarai, 
in cadrul unei conferințe de presă, 
că Republica Panama va acționa in 
direcția restabilirii legăturilor cu Re
publica Cuba, mențlonlnd că. In pre
zent, in America Latină so manl-

w^s ■. s.smu

Șl

tru economia națională.
După dectanșareâ grevei, președin

tele Salvador Allende se adresase 
oamenilor muncii, tuturor cetățeni
lor. cu apelul de a dejuca, prin des
fășurarea normală a tuturor activi
tăților. scopul urmărit de organiza
torii acesta! greve politice.'Totodată; 
guvernul a luat măsuri corespunză
toare împotriva încălcării normelor 
securității Interne a statalul. în mai 
multa provincii ale țării a fost de
cretată starea do urgență și au fost 
rechiziționate camioane care obstruc- 
Uonau circulația pe șosele. S-au 
operat, de asemenea, arestări.

ComentJnd justețea și necesitatea 
acestor măsuri, ziarul „La Nation* 
scrie,: „Greva sfidătoare a acestui 
grup de proprietari, care se bu- 
cijrft de sprijinul dreptei, va fl re
primată riguros de către autorități, 
căci, este evident, legile sini făcute 
pentru a fi aplicate ș! respectata niii 
oriee guvern*. Oamenii muncii, or
ganizațiile sindicale, do tineret.

"SSBSSJaS: 
mloane.

Vineri seara, președintele Allende 
5-a”axTrc®it clin noir c&:ăterdIbr. roB 
calea televiziunii, subliniind că apre
cierea făcută cu o zl Înainte In le
gătură cu caracterul grevei a fost

STARE DE URGENȚĂ 
ÎN SIERRA LEONE

FREETOWN 14 (Agcrpres). - 
Parlamentul 
clsrat storc 
riul Întregii 
a fost luată 
care a invocat pericolul unei Inter
venții străine. Sorie Ibrahim Ko
roma. vicepreședinte al țării ți 
prim-mlnistru, a declarat că această 
hosărlre este menită să păstreze or
dinea In țară șl nu va stlnjenl liber
tățile cetățenești.

din Sierra Leone n de- 
exceptionalâ pe terlto- 
țărl. Această hotărîre 
la cererea guvernului.

;

‘ PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă informează că guver
nele R. P. Chineze șl Republicii 
Maldlve au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice, cu în
cepere de la 14 octombrie, șl să facă 
schimb de misiuni diplomatice la ni
vel de ambasadă.

Kiuura cu caracterul grevei u iași 
confirmată. Președintele a făcut un 

i
bilanț aî zilei de 
efl, în pofida intent __
lor grevei de a o extinde, transportul 
public colectiv g-n desfășurat nor
mal intr-o proporție de TO la sută.

în cursul serii. Confederația na
țională a proorletarllor de taxiuri si 
taxl-buso a cerut guvernului să ac
cepte medierea acestei asociații. A 
fost semnat un acord intre această 
organizație șl guvern.

i* vineri, relevlnd 
tenției organlzatori- 
extindc. transpoi

Todor Jivkov, Prim ^tar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al li. P. Bulga
ria. l-a primit pa Zăng Zun Thek, 
membru supleant al Comitetului Po
litic ol C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al ll.P.D. Coree
ne. aflat in vizită la Sofia.

CANADA

ordin monetar din au- . IMS privind automo- 
gust 1071.

obts- sq consideră că prin
icedo nrcnniznren anticipată

ANTICIPATE
In preajma alegerilor

De clteva săptă- 
mlni, Canada cunoaște 
din nou febra obr 
nultă care prcc---- -
confruntările electo
rale. După cum este 
știut, la cererea pre
mierului Trudeau, In 
primele zile ale lunii 
septembrie parlamen
tul de la Ottawa a 
fost dizolvat In ve
derea organizării de 
alegeri generale — la 
30 octombrie. Hotărl- 
'rea de devansare a 
alegerilor cu mal bine 
de nouă luni, Inter- 

■ venită după o ședință 
furtunoasă a forului 
legislativ, In care a-

.« - - -TTWStTMiJ proiect de lege guver-
ceata adoptase un

organizarea anticipată 
a alegerilor, șeful gu
vernului de la Ottawa 
vrea să evite, nu alft 
o confruntare eu 'opo
ziția, cil mal ales pre
siunea problemelor 
soclnl-economlce, ce 
se face In prezent tot 
mal mult simțită. Ac
țiunile Întreprinse 
pînă acum In această 
direcție nu au dat re
zultatele scontate. Fe
nomenele inflaționiste 
au început să se ma
nifeste din ce In ce 
mai pregnnnt In eco
nomia canadiană ; ele 
se fac resimțite Indeo-

bilele, politica guver
nului canadian față 
de Investițiile șl pro
prietatea americană 
șl dorința Statelor 
Unite de a participa 
la exploatarea resur
selor naturale cana
diene”. Arătlnd că 
cercurile conducătoare 
canadiene împărtășesc 
vederile opiniei pu
blice ce nutrește te
merea că o penetrație 
americană necontro- 
latfi vn avea efecte ne
gative asupra suve
ranității țării, 
rul relevă preocu
parea actualului pre
mier canadian față de 
obiectivul conservării 
șl întăririi unei iden-

zla-

namental menit să Bebi |n sporurile sub- 5* întăririi unei iden- 
pună capăt grevei do- slanțtale Înregistrate canadiene dls-
cherilor din porturile (je prcțurl (creșterea tinete.
coastei de vest a țării, med|e a fost de cltțcl. Pină la această oră. 
nu a surprins prea ia sytg); însoțite de sondajele de opinii
mult pe observatori, gradarea puterii de Indică un avans con-

Aprecilnd drept o- cumpărare a doiaru- fortabll peniro llbe-
bițriultă șl oarecum - ■■ - ---------- -»
normală decizia f"

. miezului Trudeau, ob- .
' servatorll se întreabă,

totuși, ce I-n determi
nat pe liderul liberal 
să aleagă tocmai un. 
asemenea moment

, pentru chemarea ca
nadienilor In fața ur
nelor. Este aproape

’ un consens In a se
aprecia poziția bună
de care liberalii, se 
bucură nu numai In

tinete.
Pini la această oră. 
mda jele de opinii

1 llbe- 
lul canadian. rail (In favoarea că-

PLÎ" O retrospectivă a rora s-au pronunțat 
■

față de conservatorii 
din opoziție (care au 

: ■ ~! ta
sută). Pe de altă parte, 
este de notat ascenai- 

in’cef mai unea N9aJul Parl1^

tări din codrul cam. 
panlel electorale, co 
au avut loc plnă acum, _
arată câ In centrul 
confruntării se află 
tocmai acele teme ce 
preocuijă în cei rnai ----- - -
Înalt grad cercurile Democrat, care, după 
largi ale populației Părerea observatorilor, 
unitatea țării, situația 
do'pe: frontul, sodal- 

' , relațiile cu 
geSfrSrîn țară.’ Dlr.- Unite.

• ■ ■ ■-în ceea ce privește
proble- 

1 re
marcă faptul că cli- 
malul politic este mai 

patru ani de calm decit In urmă cu 
“ un ani Cu toate aces-

scrlo „New

nucuru nu numai, iu
parlament, dar ți, In i’j,general, lA țară. Dls- S1felc U1 , ,
punind de o majorlța- în ce prDește
te confortabilă In fo- această ultimă nroble- 

: rul legislativ — 147 din mă, observatorii re
cele »» (le mandate marcă fontul că dl

l' - liberalii au depășit, i------
In cel i__
guvernare, mal multe 
momente dificile ca,

I

zent, in America Latină so mani
festă un curent de „deschidere .spre 
această țară*. „Flecare oră de blo
cadă împotriva Cubei înseamnă 60 
de minute de rușine pentru Organi
zația Statelor Americane"1 — a spus 
Torrijos. exprlmlndu-țjl convingerea 
că „se apropie cu repeziciune eșua
rea blocadei”. „Vom vedea — a 
spus Torrijos — la ce nivel vom 
relua legăturile cu Cuba, fie In sfera 
comerțului, a schimburilor cultu
rale șl sportive, fie.®' direct, nrln 
restabilirea relațiilor diplomatice", '

Ministrul de externe 
al R.F. a Germaniei 
și-a încheiat vizita

la Pekin
PEKIN 14 (Agerpres). — Walter

Scheel, ministrul afacerilor externe 
, al II F. a Germaniei, șl-a încheiat 

vizita oficială In R P. Chineză, ple
când, la 14 octombrie,, spre patrie — 
anunță agenția China Nouă. La ple
care. ministrul vest-german a fost 
condus de Ci Pln-fel. ministrul afa
cerilor externe al R. P. Chineze, de 
alte persoane oficiale.

I

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Gemal Bi«nd, i-» 
grimit pe Nikolai Fnddeev, secretar al 

onsillulul de Ajutor Economic Re
ciproc ,.(C.A.E R), .care so află lntr-o 
vizită oficială La Belgrad, la invita
ția guvernului ILS.F.I. După cum 
transmite agenția Tanlug, In cursul 
Intllnirll au fost discutate; problema 
legate de: colaborarea dintre Tugosla- 
via și C.A.E.IL șl perspectivele ex
tinderii acestei cooperări in viitor.

3
-

T

Delegația de medici din 
R. P. Chineza,cart! so nHa inil'-n 
vizită de studii iii

- etapă a unul turneu 
țări occidentale •—

S.U.A. — prima 
i prin mal multe 

___ -‘.a fost primită 
simbĂlA de președintele Richard 
Nixon — informează agenția United 
Presss International. La întrevedere a 
fost prezent șl Henry Kissinger, con
silier special al președintelui Richard 
Nixon pentru problemele- securității 
naționale.

y

urmărește să-ți dispu
te întlielalea cu parti
dul conservator, In 
rlndul formațiilor de 
opoziție.

Fără Indokdă, doar 
votul celor 13 tnilloa- 

' ne de alegători ce ur
mează a fi chemați la 
urne la sfirțllul aces
tei luni va permite o

Grave incidente 8 '11
în incinta Școlii superioarejde studii 
economice. din ’ Lisabona. Potrivit 
unui comunicat al poliției, rin timpul 
ciocnirilor doi sludontl au fost îm
puțeați, dintre care unul mortal.

i
Șnhinșaliul Iranului, M°- 

hammnd Reza Pâhlnvl, care între
prinde o călătorie prin clteva repu
blici unionale sovietice, o făcut o vi
zită la Prezidiul Sovietului Suprem 
al RS.S. Estone. Cu acest prilej a 
avut Ioc o convorbire la care nu par
ticipat I. Keblh, prlm-sccrctar al C,C. 
al P.C. din Estonia, A. Vader, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem . al RS.S. Estone, V. Klaiîson 
președlntelo Consiliului do Miniștri 
ol RS.S. Estone.

■ d • . t ’

apreciere a perspecti- 
niomr-nte dinam ca, —""la velor de dezvoltăride pildă, criza din York limes — „tu    . ..
toamna anului 1970, orizont w află nego- »'e d
- - a n. clerl dificile lntr-o se- .
gnațuior unor ele- rle de chestiuni dell- canadiană,
mente separatiste tjin oale, cum ar fi reyl-
declanșată In urma a- 
gitațîllor unor c’~

Quebeq sau cea de

clerl dificile Intr-o se-

dezvoltare
ale diferitelor tendin
țe de pe scena politică

CtlU.', VUUJ <11 .-11'. ,
zulrea acordului din Radu BOGDAN

r 
i

i

*
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Consilierul special a! de
legației R. D. Vietnam la 
conferința do la Paris,Lo Duc 

• Tho, membru ni Biroului Politic, se
cretar ai C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, care se află Ia 
Moscova, in drum spre Hanoi, a avut 
o convorbire eu Mihail Suslov, mem
bru nl ‘Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Konstantin Knlu- 

‘țev, secretar ol C.C. al P.C.U.S. — 
relatează agenția T.AS.S.

Negocieri îndo - pakistaneze 
privind delimitarea 

liniei de control în Cașmir
în cadrul actualei reuniuni de la 

Suchetgarh, cele două părți urmează 
să convină asupra delimitării liniei 
de control pe o suprafață de 23 ki
lometri pătrațl, singura zonă asupra 
căreia nu s-a ajuns ta un acord cu 
prilejul intllnlrUor anterioare. Con
form acordului de la Simla, fixa
rea completă a liniei de control in 
Cașmir va fi urmată de retragerea 
trupelor indiene și pakistaneze de 
pe teritoriile ocupate in cursul con
flictului din lima decembrie 1971.

Cresc rindurile
P. C. Francez

DELHI. 14 (Agerprea). — în loca
litatea Indiană Suchelgarh a început, 
simbătfl, cea de-a șanlea rundă de 
convorbiri'Intre delegațiile militare 
ale Indiei ți Pakistanului pentru de
limitarea liniei de control In Cașmir 
— anunță agenția United Press In
ternational. Delegația .Indiană, con
dusă de generalul P. S. Bhagat, șl 
delegația pakistaneză, condusă de 
generalul Abdul Hamid Khan, "au 
avut o întrevedere de trei ore șl Ju
mătate. Convorbirile vor fl reluate 
luni.

1

î
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P.C. German și-a prezentat candidați 
in toate circumscripțiile electorale

PARIS 14 (Agerpres). — Cu prile
jul unei Intlinirl cu .zlarLșllt, desfă
șurate la Comitetul Central al P.C. 
Francez, Andre Vieuguet, membru al ' 
Biroului Politic al P.C.F., a relevat 
că. de la Începutul acestui an, nu
mărul membrilor partidului a sporit 
cu 410(10. De asemenea, a arătat el, 
in același Interval In numeroase În
treprinderi au fost create zeci de noi 
organizații de partid, iar numărul ci
titorilor organului de presă al P.C.F., 
„L’Humanltă", a crescut considera
bil In comparație cu anul 107L

BOLIVIA

dațl dlrecțl din partea partidului în 
toa te drcumșcripțlLle "electorale. Tot
odată, In humele' P.C.G., Ahgefort a 
exprimat protestul Împotriva admite
rii participării ta alegerile parlamen
tare a Partidului Național Democrat,

BONN 14 (Agerpres). — J. Ange- 
fort, membru al Prezidiului Condu
cerii P.C. Garman; a declarat că. In 
vederea alegerilor care vor avea Ioc 
la 10 noiembrie n.c. In R. F. a Ger
manici, P.C.G. a prezentat liste elec
torale pe landuri, precum și candl- de extremă dreaptă.

B 0 C3

Vicepreniienil Consiliidni 
de Stat al R. P. Chineze, u 
Sldn-nlen, ministrul comerțului ex
terior. Pai Slan-kuo, și alte persoane 
oficiale chineze au avut, la 14 octom
brie, o întrevedere cu Mhtteb Mat- 
tcoltl, ministrul' comerțului exterior 
ol Italiei, mire face o vizită oficială 
in China. întllnlrea 8-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială.

Salvador Ulende, sla- 
tulul chilian, a avut o întrevedere 
cu o delegație a Consiliului Națio
nal nl Frontului Patriei din Bul
garia. condusă do Llubomlr Levcev; 
prim-vicepreședlnle tsl Consiliului 
Național, aflată In vizită la Santiago’, 
de Chile.' Allende a anunțat intenția 
S3 de a vizita. Intr-un viitor apro
piat. Bulgaria. In vederea primirii 
premiului \.Gheorghi Dimitrov*, care 
i-a fost decernat in acest an.

Vicejprcmicnil șî mhils- 
tml afacerilor externe al 
Siriei, Abdel Halim Khaddam, care 
face o vizită oficială Ia Bruxelles. 
S'-a continuat vineri convorbirile. 
El a arat o întrevedere cu nrimul 
ministru al Belgiei, Gaston Eyskens, 
după care a fost primit de regele 
Baudou'n.

Secretaral Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla- 
■VitS, stMle Dotanț, a primit delega
ția Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de Tomlo Nlshlzawn, mem
bru al Biroului Permanent al Prezi
diului C.C. ni P.C. din Japonie. Au 
fost abordate probleme legate de ex
tinderea relațiilor dintre cele două 
partide.

Eeprezentanjii S.U.fî. și 
®;<C;j:Ungaiiei;.’fiu wafat la Washing

ton un Acord privind dreptul de pro
prietate, prin care cele două 'țări Ișl 
vor reglementa problemele financiare 
nerezolvnto in urma celui de-al doi
lea război mondial Acordul urmează 
să fio supus aprobării celor două 
guverne.

fieddent aeriaâ. as®1)’*1
T.A.S.S. anunță că, Ia 13 octombrie,- 
la ora 21,50 (ora locală), in apropie
rea aeroportului moscovit Seremetle- 
vo, un avion de pasageri care efec
tua cursa Leningred-Moscova s-a 
prăbușit. Pasagerii și echipajul avio
nului și-au pierdut viața. Pentru elu
cida rea cauzelor catastrofei a fost 
desemnată o comisie guvernamen
tală.

*

auto- fl suprimarea crono- între delegații sindi
cali fi direcție. In a- 
ceeașl după-amlază, 
greviștii

Milioane de 
moblliftl rulează pe metrajelor in timpul 
pneuri „Mlchelin". Mi- lucrului. Cum este po- 
lioane de turiști, fia ribll ca un număr a- 
că vizitează catedrala tlt de redus de mun- 
din Ulm, castelele Loa- ; cltorl ță pună In difi- 
rel, piața San Marco cultata un Irosi âtit 
din Veneția sau mu- da imens, care numără

w

I
I;'

zeul Voltaire din Ge- . zeci de mii da sala- 
neva, deschid uri ghid riațl f 
verde, ghidul „Mi- - -- •
chelin“.

„Rege- francez al 
cauciucului, „Michelin" 
tinde td devină 
mondial". 
marea industrie a 
pneurilor, cu sediul

de&ină „reae suficient ci
'. întT-adQvdr, să Upseaui

rundă de

confruntări?

Interiorul pătatului 'prezidențial 
„Quemado* din La Paz, cu col
țurile pereților pe alocuri știrbi
te ți cu poi-țlunl de plafon sco
rojit, lasă Impresia că cel ce 
s-au perindat .prin Incinta. Iul nu 
erau deprinși cu sentimentul sta
torniciei gospodărești,, cl mai curlnd 
aveau mgntalitatga de chiriași gcă-î
biți,* «llpilțl dej grlja‘.penîru reno- 

| vărl mal4 durabile ;alo’ Imobilului. Lu- 
1 cru de altfel explicabil, clacă "no

amintim, că In Bolivia numărul pre
ședinților Întrece' copios pe cel al 
anilor scurși do la proclamarea In
dependenței.’ Ușa neagră șl grea do 
la intrare, cn șl foarte utilele ieșiri 
de serviciu au asistat impasibile 
la desfășurarea celui mai vertiginos 
du-te-vlno politic din emisfera ves
tică. Șl cu dt mal efemeră era șe
derea cuiva in fotoliul prezidențial, 
cu allt mal categorice asigurările do 
stabilitate.

în La Paz, asemenea asigurări au 
început Iarăși să se Înmulțească, re
pudiind pe tapet întrebarea dacă ele 
nu prevestesc o nouă rundă de con
fruntări deschise pe scena politică 
bollvlană. Fără să existe deocamda
tă suficiente elemente pentru anti
cipări viabile, clteva simptomo ee 

. Impun lotuși atenției observatorilor. 
Mal intll, In sinul allanUl dintre 
Falanga socialistă șl Mișcarea na
țională revoluționară — singurul 
suport civil al actualului regim — 
so conturează disensiuni, cu atlt 
mai explicabile, cu dt este vorba 
de două grupări politico cu un lung 

[ trecut .do rivalitate. Nu numai 
perspectiva, dezagregării suportului 
civil 11 neliniștește j>e generalul Hu
go Banzer, cl dial ales ..............

greviștii au hotărtl 
prin vot să continue 
acțiunea începută in 
urmă eu trei săptă- 
mlni.

Sub titlul „O mișca
re de un tip nou, a eă-

implicația rezidă In fel durată ți duritate 
faptul că producția surprinde întreaga re- 
modernă constituie un plane*, ziarul „LE FI- 
lanț neîntrerupt. Este GARO“ da vineri con- 

(.a o v,erigă sideră că refuzul pa- . 
lipsească pentru ea tronatulul de a faw>- 

restul fabricației să se r^B dialogul cu sindi- 
blochcze, mai devreme cafele constituia o „a-

Ceremonia înmîn^rii „mc- 
daliei de aur a pâdi — Jo- 
liot Curie" 1U1 Fidel Castro, pțrim- 
secretar al C.C. al P.C din Cuba, pri
mul ministru al guvernului revoluțio
nar, a avut loc la Havana. Medalia a 

"fost laminată de Romesh Chandra, 
secretar general al Consiliului Mon
dial al PăclL

princlțsal la Clermont-■ sau mai tirziu. in func- titudlne ciudată, mal 
Ferrand, constituia u- fie de cantitatea stocii- Intr-un moment
nul din trusturile fran- nior de rezervă. Astfel,

...„1 dacă grava celor 150 sa 
caracter prelungește, ea poate 

Aflat opri prin șomai tehnic 
apidă, activitatea a 2SCCH de

ceia avind un tot mal 
pronunțat 
internațional.
in expansiune rapidă, 
trustul francez tinde 
acum să reunească sub 
firma sa trei impor
tanți producători eu-

salartațl.
Aceasta nu este o a- 

preclere pur mecani- 
........ . că, ipotetică, pentru că

ropeni : Klăber-Co- greva de la „Micha-
lombes (francez). Con- lln“, condurd de cea-- 

tralcle sindicale lo-

go Banzer, cl hiat sles probabilitatea 
— dacă nu cumva realitatea — unor 
înțelegeri secreta între elțlvn șefi 
militari șl fostul președinte Paz Es- 
tenssoro, liderul M.N.R.' și, deocam
dată, sprijinitor ol guvernului.

Pe do altă parte, intervine o si
tuație aparent paradoxală : un re
gim o cărui platformă declarată — 
șl aplicată — constă din lichidarea 
sistematică a forțelor care sprijineau 
guvernul progresist al generalului 
Torres j este socotit totuși prea 
„blind* de anumlți ofițeri do ex
tremă dreaptă, care par de acum 
să. conspire pentru a transforma, pe 
cont propriu, Bolivia intr-o imensă 
cazarmă ți a duce disciplina mlli- 
tarLstă la ultimele el consecințe. Unii 
protagoniști al acestei, tendințe au și 
reproșat președintelui, In termeni 
deocamdată voalați,-că conlucrarea 
cu politicienii dvlll complică apli
carea linie! de „curățire totală a te
renului politic*. Cina asemenea for
mulări transpiră In public, se poate 
bănui că in intimitatea saloanelor 
chestiunea e tratată ta o altă scară 
de tensiune șl nu e de mirare că 
generalul Banzer încearcă de un 
timp să ae debaraseze do unele din
tre fostele sale piese principale in 
executarea loviturii de stat. Rlvali- 

j tățile care au Început să răbufnească 
o dată Cu Înlăturarea unor generali 
parllelpanțl de frânte ta lovitura de 
stat din august 1071 par să se În
drepte acum spre un făgaș violent, 
capabil să- convulsioneze iarăși _
drul politic cel mai instabil de pe 
meridianele Americil. Alături de 
spectrul unul crah economic — in 
ciuda infuziei de capital străin sau 
poate chiar de aceea — pe militarii 
da extremă.dreaptă li neliniștesc se
rios posibilele- consecințe ole con
flictului actual cu clerul catolic, in 
rindurile căruia so afirmă tendințe 
progresiste, ș! mal ales restructurarea 
rezistenței armate In jurul Frontului 
revoluționar anilimperialist. Tea
ma de o întorsătură neașteptată,- 
care ari putea implica tragerea la 
răspundere n protagonl.;lllor lovi
turii do aniil trecut, provoacă in 
dispozitivul acestora fisuri tot mal 
pronunțate.

I
I

f

In care uzina se află 
în culmea procesului 
tehnic, dar a rămas cu 
o Jumătate de secol în ( 
urmă in ceea ce prl- 1 
veste raporturile so- i 
claie*. Un divorț Intre 
„economic ji social" 1 
constata ți comen- . 
taiorul postului de 
radio -„FRANCE-IN- i 
TER*. dezvăluind dis
crepanța dintre cifra 
de afaceri a firmei ți , 
lipsa de preocupare 
față de condițiile de i 
viață ale muncitorilor. -

Am putea adăuga că 1 
acest divorț nu este de 
loc nou. el constituind 
___ dintotdeauna a 
uriașelor beneficii ale 
exploatării capitaliste. 
Semnificativ ți nou 
este insă faptul că 150 
de muncitori. Incu- 
ra’afi de solidaritatea 
tovarășilor lor. pol 
provoca dereglarea u- 
ntii imens mecanism 
industrial.

tinenfaî Gumml “(vest-
german) fl Semperlt cale C.G.T. șl C.F.D.T., 
(austriac), ceea ce ar "
avea drept consecință 
sporirea cifrei de afa
ceri la aproape zece 
miliarde de franci, de
pășind astfel pe cel 
doi uriași americani. 
„Goodyear" și Jî- 
restonc".

Dar iată că în acest 
gigantic mecanism in
dustrial ți financiar a 
a»ărat o darenlare care 
poate afecta beneficiile 

’ firmei. E'le vorba de 
ț greva declanșată la 21 
i septembrie de munci- 
J Sorii atelierului de car- 
l case radlale. Aproxl- 
J malîv... 150 de muncl- 
) tori cer o soorire a sa- 

loriului orar, precum

se bucură de o largă 
mLțcare de solidarita
te în rindurile ce
lorlalți muncitori ai 
uzinelor. Mal mult, 
muncitorii unor filia
le vest-germane au 
refuzat să producă res
pectivele carcase, din 
solidaritate cu munci
torii francezi aflați în 
grevă.

Joi dimineață, mîî de 
•muncitori cl uzinei au 
oprit lucrul, dn semn 
dg snrl’dn față de re
vendicările greviștilor 
țî au luat parte la o 
manifestație In fața Pani
prefecturii din Cler- mArtnvp.krtlTmont-Ferrand. cerlnd PlACONfcbCU
reluarea negocierilor Paria

ca-

\
care a avut lac vineri 
seara, în prezența unor 
importante personali
tăți o’iciale. au fost e- 
voeate tradiționalele 
relații româno-Jrance- 
ze sublinilndu-se că 
actuala expoziție con
tribuie la o mai bună 

’ cunoaștere între cele 
două țări șl popoare. 
(De la corespondentul 
nostru la Paris, Paul

„Prin intermediul 
unor miniaturi desco
perim România de ieri 
și de azi" — ne-a de
clarai unu! din nume
roșii clritatpril care au 
participat la vemiia- 
jul amplei erpoFlfil 
/ranco-romdnc! da md- 
rimafllle (ratnurd a re sa ....------  ,----
filatellei). GilZ-JuRd în ampla arie° tematică^ 
sala de ceremonii 
„Saint Jean" â Primă- . . ...
riel din Parts, expo- Șl Prin calitatea expo
ziția este patronata da notelor. La vernisa}, Dtaconescu).

președintele Consiliu
lui municipal al Pari- 
ralul.,.- de ministrul 
P.T.T. șl de ambasa
dorul României la Pa
ris. Vizitatorii du pri
mit cu un deosebit in
teres colecțiile parti- 
cipanților români, ca- 
~~ ~1 remarcă prin 

tiled: 
istorie, artă, literatură, 
'știință, turism, precum

baza
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