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Să imprimăm dezbaterilor 
din adunările și conferințele

pentru dări de seamă și alegeri

ACTUALUL SISILM DE ÎNCĂLZIRI

In organizațiile de partid din 
Valea Jiului, adunările și confe
rințele pentru dări de seamă și 
alegeri sini in plină desfășurare. 
Pină in prezent alegerile s-au 
terminat in toate grupele de par
tid și in marea majoritate a or
ganizațiilor de bază, pregătin- 
du-se trecerea la faza pe între
prinderi și instituții. Marcind un 
moment deosebit de important 
in viața organizațiilor de partid 
adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri au pri
lejuit o analiză profundă a ac
tivității de partid, a modului in 
care acționează organizațiile de 
partid, comuniștii, pentru trans
punerea in viață a sarcinilor ce 
le revin colectivelor de muncă 
din municipiu în vederea înfăp
tuirii programului făuririi- societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, adoptat de Congresul al 
X-lea al partidului.

Pretutindeni in Valea Jiului - 
la exploatările miniere și prepa- 
rațiile de cărbune, pe șantierele 
de construcții, in toate unitățile 
economice, in instituții și școli - 
adunările pentru dări de seamă 
și alegeri au demonstrat matu
ritatea politică crescindă a orga
nizațiilor de partid, competența 
spor’fă in rezolvarea problemelor 
pe r-re le ridică viața in unită
țile in care iși desfășoară 
activitatea, spiritul de inaltă res
ponsabilitate și exigență al co
muniștilor. In acest spirit parti
nic, adunările de partid care 
s-au ținut pină acum, au ana
lizat modul în care se îndepli
nesc sarcinile de plan, dezvăluind 
cu curaj cauzele care frinează 
în unele locuri activitatea de oro- 
ducție, strâduindu-se să găsească 
noi căi pentru mobilizarea inte
grală a resurselor existente in 
fiecare organizație, la fiecare loc 
de muncă, pentru îndeplinirea 
exemolară a planului de produc
ție si a angajamentelor luate in 
întrecerea socialista. Caracteris
tic acestor adunări este numărul 
mare al participanților la fez- 
bateri, interesul deosebit al co
muniștilor pentru a face cit mai 
multe recomandări și propuneri 
constructive in scopul perfecțio
nării continue a întregii activi
tăți. Izvorite dintr-o inaltă răs
pundere colectivă, proprie comu
niștilor, pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, aceste propuneri 
au contribuit la finalizarea hotă- 
rîrilor adoptate, la completarea 
lor cu prevederi complexe meni
te să ducă la creșterea afirmării 
organizațiilor de partid ca fac
tori politici conducători, ca forțe 
dinamice ale colectivelor de 
muncă din întreprinderi, șantiere, 
instituții și școli.

In perioada ce urmează vor 
avea loc adunări și conferințe 
pentru dări de seamă și alegeri 
ale organizațiilor de partid în

întreprinderi și instituții,
dezbate, la un nivel superior, ac
tivitatea de partid, mersul pro
ducției, al întregii munci din a- 
ceste unități. Pregătirea temeini
că a acestor adunări și confe
rințe este o sarcină de cea mai 
mare actualitate și însemnătate, 
deoarece numai in condițiile unei 
bune pregătiri ele iși vor putea 
atinge țelul esențial : ridicarea 
pe o treaptă superioară a muncii 
de partid in toate unitățile eco
nomice și instituțiile Văii Jiului, 
îmbunătățirea întregii activități 
din municipiu, valorificarea de
plină a experienței și inițiativei 
comuniștilor, creșterea puterii lor 
de influențare și mobilizare a 
maselor. Desfășurindu-se in peri
oada de încheiere a cincinalului, 
de pregătire pentru a începe in 
bune condițiuni noul plan de 
cinci ani, adunările și conferin
țele de alegeri trebuie să deter
mine creșterea continuă a rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid, să dinamizeze întreaga 
activitate de partid pentru con
centrarea eforturilor colectivelor de 
muncitori, ingineri si tehnicieni, 
ale tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului la realizarea inte
grală a sarcinilor din ultimul tri
mestru al acestui an și a an
gajamentelor suplimentare luale 
in întrecerea socialistă, să stimu
leze gîndirea și activitatea crea
toare pentru asigurarea condiții
lor realizării sarcinilor de pers
pectivă. Organizațiile de partid 
din exploatările miniere sînt che
mate să-și intensifice căutările 
și preocuparea pentru a deter
mina folosirea cit mai deplină a 
utilajelor și a timpului de lucru, 
pentru creșterea vitezelor de 
înaintare și sporirea productivi
tății muncii in abataje, pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
și reducerea cheltuielilor de 
producție.

Grija pentru dezbaterea temei
nică a problemelor cheie ale 
producției de cărbune, ale reali
zării sarcinilor de investiții pe 
șantierele industriale și social- 
culturale, ale îndeplinirii planu
lui de producție la toți indicato
rii și creșterii eficienței în toate 
unitățile economice nu trebuie să 
ducă la abordarea tehnicistă a 
problemelor. In dezbaterea aces
tor probleme organizațiile de 
partid nu pot să se substituie 
conducerilor tehnico-administra- 
tive sau altor organe ; ele trebuie 
să analizeze multilateral aspec
tele esențiale ale activității de 
partid, metodele proprii ale a- 
cestei activități, munca politico- 
educativă desfășurată in rindul 
salariaților pentru a le explica 
sarcinile ce decurg din hotăririle

l.T A. I etroșani. Electricianul Trifan George. încercînd la aparatul EMET instalația 
electrică a autovehiculelor. polt) . g pQp

In exploatarea oricărui uti
laj sau instalație, dacă nu se 
dispune de un sistem facil, e- 
ficient și permanent de evi
dență și control asupra felu
lui cum produce și cit, ran
damentul lui nu va atinge va
lorile optime niciodată. In ca
zul centralelor termice un ast
fel de sistem ar trebui să exis
te; complexitatea instalației și 
relativitatea actuală a urmă
ririi in funcționare o impune.

La aproape toate centralele 
termice din Valea Jiului nu e- 
xistă indicatori de control, de 
comparație intre normele teh- 
nico-funcțicnale și realitate 
(consum specific de cărbune, 
debitul și temperatura agen
tului termogen, in funcție de 
temperatura exterioară, numă
rul orelor de funcționare com
parativ cu programul stabilit 
etc.).

In ce privește calitatea agen
tului termogen produs de cen
tralele termice (temperatură, 
debit ele.), pentru încălzirea a-

parlamentelor, nimeni — înce- 
pind de la fochiști și pină la 
personalul tehnico-ingineresc al 
I.G.L. — nu poate spune dacă 
e sau nu corespunzătoare, căci 
in actualele condiții și dotări 
e imposibil să fie urmărită. Nu 
se poate face, după cum ar 
fi normal, o corelație intre con
sumul de cărbune, orele de 
funcționare a centralei termi
ce și calitatea agentului ter
mogen. Și pentru că nu se 
poate ști nimic precis, ..normal”, 
e... imprecis și modul in care 
iși îndeplinește personalul 
I.G.L. atribuțiile privind livra
rea căldurii și a apei calde a- 
partamentelor. Din aceste cau
ze care vizează exploatarea sub 
parametrii proiectați a centra
lelor termice, se ajunge (pe 
lingă faptul că in apartamente 
e nu o dată frig) și la încăr
carea costurilor încălzirii.

Spectacol 
folcloric

Astăzi, la ora 20, în sala 
Casei de cultură din Petro
șani se prezintă un nou spec
tacol cu piesa de esență fol
clorică „Păcală argat" de Pe
tre Dulfu. In cadrul spec
tacolului evoluează taraful, 
soliștii de muzică populară 
și formația de dansuri popu
lare.
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Un nou spectacol în pregătire
Ion MÂRGINEANU
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Cu cîteva zile in urmă, a- 
fișe mari anunțau spectaco
lul de muzică și dansuri 
populare „Mindră-i Valea 
Jiului", in interpretarea ar
tiștilor amatori din cadrul 
Casei de .ultură din Petro
șani. Pregătit cu multe luni 
in urmă, spectacolul „ține a- 
fișul" de alita timp datorită 
dragostei, pasiunii, talentului 
cu care o mină dc mterpreți. 
sub conducerea profesorului 
Gh. Popa, evoluează în fața 
suteloi de spectator î îndră
gostiți de muzica și dansul 
fol loric. Numai in anul a- 
cesta spectacolul a fost pre-

zenlat de aproape 40 de 
ceea ce, să recunoaștem, 
performanță pe care o poa
te invidia orice ansamblu 
profesionist. Peste tot, la Pe- 
trila, Lonea, Cimpa, Cimpu 
lui Neag, Sarmizegctusa, Ba
iu Mare, Pui, Livadia, etc. 
artiștii amatori petroșăneni 
sint așteptați cu căldură și 
aplaudați de fiecare dată la 
scenă deschisă.

t asemenea

în prezența conducerii de partid
și de stat, ieri a avut loc

COMEMORAREA A TREI DECENII
DE LA PRĂBUȘIREA DOFTANEI
Intr-o atmosferă de emoțio

nantă omagiere a eroismului 
comuniștilor, luptători neinfri- 
cați pentiu apărarea interese
lor poporului muncitor, pentru 
eliberarea oamenilor muncii de 
sub jugul exploatării și asu
pririi, pentru libertatea 
dependența patriei, mii 
tățeni — muncitori din 
ploieștene, din schelele 
finâriile Văii Prahovei, 
din împrejurimi, militari, elevi 
și studenți — s-au adunat ieri 
spre a comemora treizeci de 
ani de la prăbușirea, in noap
tea de 9—10 noiembrie, a zidu
rilor închisorii „Doftana", sub 
ale cărei dărimături au fost u- 
eiși numeroși militanți revolu
ționari.

Este un moment solemn trăit 
cu intensitate de toți cei de 
față. El evocă în conștiința lor 
drumul străbătut timp de cinci 
decenii de gloriosul nostru 
partid, drum presărat cu mi
nunate fapte de eroism, cu ne
numărate sacrificii și jertfe ale

și în
de ce- 
uzineJe 
și ra- 
țărani

celor care s-au identificat cu 
cauza partidului și a poporu
lui muncitor.

Impresionanta solemnitate des
fășurată sub zidurile cumpli
tei temnițe — devenite 
anii noștri muzeu — a 
prezentat prinosul adincii 
cunoștințe a întregului nostru 
popor față de comuniștii, antifas
ciștii, patrioții revoluționari, 
care, pe baricadele marilor bă
tălii de clasă, înfruntînd cu 
neînduplecată dirzenie teroa
rea singeroasă a aparatului de 
represiune burghezo-moșicresc, 
sacrificindu-și chiar viața, au 
ținut mereu sus steagul luptei 
pentru sfărîmarea rinduielilor 
nedrepte ale claselor exploata
toare, pentru edificarea socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul României. In același 
timp, în manifestarea de ieri 
și-au găsit încă o dată expresia 
voința de nezdruncinat a po
porului nostru de a du
ce înainte bogatele tradiții 
revoluționare, hotărîrea sa de

in 
re- 
re-

a strînge și mai puternic rindu- 
rile in jurul partidului și al 
conducerii sale, în frunte cu 
tovarășul NicoJae 
conducătorul iubit 
de întregul popor, 
înfăptui neabătut 
vele stabilite de Congresul al 
X-lea al P.C.R., pentru făuri
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Este ora 9. Sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
IIie Verdeț. Sint prezenți to
varășii Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu. Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu. Leon te 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Tosif Banc,

Cea u șese u, 
și prețuit) 

de a 
obiecti-

Arla GREGORIAN
Ion MÂRGINEANU
Victor BÎRLÂDEANU

(Continuare în pag. a 3-a}

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
EMIL BODNARAȘ

In condițiile date — așa cum 
le expuneam in prima parte 
a anchetei noastre — principa
la cauză a insuficienței de căl
dură în apartamente rezidă 
din proasta exploatare a cen
tralelor termice, din lipsa unui 
control . '
eficient al acesteia. Am propu
ne spre a fi luate în conside
rație de către asociațiile de 
locatari și I.G.L, .cîteva căi de 
soluționare a acestui neajuns:

® Pe baza parametrilor pro
iectați ai cazonelor și ai cen
tralelor termice, asociațiile de 
locatari pot stabili prețuri fer
me la încălzire, pentru o oră, 
pentru o zi sau pentru o lună 
de funcționare, cu respectarea 
temperaturii solicitate și a pro
gramului stabilit. In acest caz, 
pierderile cauzate de exploata
rea ineficientă a instalațiilor 
cit și de o gospodărire neco
respunzătoare a cărbunelui ar 

suportate de cei vinovați —

precis, sistematic, și

Interlocutor : ing. Gheorghe 
Mihuț, șeful serviciului plan 
și analize economice din Cen
trala cărbunelui Petroșani.

Problema cure ne interesa s 
noutăți in legătură cu acor
darea primelor din beneficii 
la unitățile minieie ale Văii

Se știe că reglementările 
iguare dau dreptul la a- 

cordarea de prime din bene
ficii colectivelor minerești. 
Care e situația, in acest sens, 
din ultimul timp?

— Hotăniea Consiliului de 
Miniștri de la începutul a- 
nului curent, cate prevede 
acordarea de premii anuale, 
din beneficiile tealizate, tu
turor salariaților, în funcție 
de salariul tarifar, de timpul 
lucrat efectiv in perioada ca 
atare și aportul respectiv la 
onorarea sarcinilor de produc
ție, a fost aplicată și in tri
mestrul 111 1970. Datorită re
zultatelor economice bune ob
ținute, beneficiile planificate 
la C.C.P. au fost depășite cu 
peste 12 milioane lei. Regle- 
mentările condiționează acor- 

ea primelor, din fondul 
cauză, de realizarea de 
e unități a\ beneficiilor 

planificate, depășirea sarcini
lor la producția marfă și în 
sortimentele prevăzute. înde
plinirea economiilor la pre
țul de cost și onorarea obli
gațiilor asumate prin con

deie încheiate și planul

Stimați tovarăși,

In omagiul pe care il aducem 
astăzi in numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, al poporului român 
memoriei celor care, cu trei de
cenii in urmă, au plecat din 
rindurile noastre, răpuși sub zi
durile prăbușite ale Doftanei, 
vrem sâ dăm expresie inaltei 
cinstiri pe care Partidul Comu
nist, poporul nostru intreg, o 
aduc tuturor acelor fii ai lor, 
luptători revoluționari, care și-au 
închinat viața cauzei celor ce 
muncesc, eliberării sociale a po
porului muncitor, independenței 
și înălțării patriei, cauzei socialis
mului.

Evocăm cu acest prilej o 
epocă plină de grele încercări și 
jertfe, epocă glorioasă din isto
ria mișcării revoluționare din Ro
mânia, din istoria Partidului Co
munist Român.

Aflat acum treizeci de ani in 
adincă ilegalitate și supus celor 
mai aspre represiuni, Partidul 
comunist iși dovedise deja rolul 
de forță politică de avangardă 
a clasei muncitoare. El iși vali
dase capacitatea politică și or
ganizatorică'in ridicarea maselor 
muncitoare la mari confruntări de 
clasă cu reacțiunea. Grevele de 
la Lupeni, bătăliile dale de pe

ceferiști, alte imporlan- 
pentru apărarea demo- 
a drepturilor celor ce 
lupta împotriva tasci- 

stau mărturie in acea»-

troliști și 
te acțiuni 
crației și 
muncesc, 
zării țării
tă privință.

Represiunea din partea bur
gheziei și moșierimii române îm
potriva comuniștilor și a anti
fasciștilor făcuse din închisori și 
lagăre instrumente de cea mai 
largă răspindire in țară. Zadar
nice măsuri insă in fața hotăririi 
comuniștilor de a infrunta pe 
dușman oriunde, de a-și face 
datoria revoluționară, de clasă, 
pină la capăt !

Experiența indelungatâ a ile
galității a desăvirșit activitatea 
constantă a partidului de legă
tură tot mai strinsă cu masele 
largi ale poporului și, in primul 
rind, cu clasa muncitoare. Pină 
și temnițele au fost transformate 
de comuniști in adevărate școli 
de educație politică, revoluțio
nară. Aici, la Doftana, prin ac
tivitatea organizației de partid, 
a unor militcnți de frunte ai 
partidului nostru, făclia marxism- 
leninismului a continuat să ardă, 
râspîndind lumina teoriei și a ex
perienței revoluționare, ajutind la 
călirea a numeroase cadre ca>e, 
mai tirziu, fie in condițiile ilega
lității, fie in procesul revoluției și 
al construcției socialiste, au în
deplinit sarcini de mare răspun-

dete in conducerea partidului și 
a statului noii orinduiri.

Aceste împrejurări deosebite au 
menținut permanent capacitatea 
combativă a cadrelor partidului, 
legăturile partidului cu clasa sa 
și cu forțele progresiste ale țării 
și i-au permis, în plin război, fo
losind împrejurările favorabile 
create pe fronturi de strălucite
le victorii ale Armatei Roșii, să 
devină principala forță politică 
in organizarea si conducerea in
surecției armate din Aug-ist ''944;

Ieșit Hln i!ear,,‘nfe. Partidul 
Comunist s-a afirmat repede ca 
forță centrală în gruparea celor 
mai valoroase energii ale poporu
lui, clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare, intelectualitatea pro
gresistă. In aceste condițiuni, și 
numai in acestea, a putut fi asi
gurată participarea României cu 
întregul ei r-' nțial, alături de 
Uniunea Sovietică și ceilalți jliați, 
la războiul antihitlerist, creîndu- 
se simultan condițiunile pentru 
realizarea comandamentelor ma
jore ale dezvoltării proresului 
revoluționar, înfăptuirea unității 
politice și organizatorice a clasei 
muncitoare, cucerirea puterii oo- 
litice de către oamenii muncii, 
naționalizarea mijloacelor princi
pale de producție, organizarea

(Cari!" Itiarf î

T. MOLLER Hotclul „Intercontinental' București in rază de construcție 
Foto : Robert PINCZKER

MicrointerviusiimuKM
de export. Jn baza încadră
rii în aceste condiții, la Cen
trală s-a putut constitui, in 
trimestrul trecut, un fond de 
premiere de peste 730 000 lei, 
din care se pot acorda pri
me salariaților evidențiați 
prin rezultate deosebite in 
activitatea de zi cu zi. Acest 
fapt constituie un puternic 
stimulent pentru colectivele 
de salariați de la unitățile 
miniere ale Văii Jiului, 
creează premisa manifestării 
unui interes unanim in sco
pul ridicării eficienței econo
mice, simultan cu îndeplini
rea sarcinilor cantitative.

— Care colective se re
marcă pe această linie, pină 
in prezent ?

— In primul 
Lupem. unitate 
unde s-a putut 

la care 
fond de 

1 15 000 lei. In el se 
activitatea rodnică 

strădaniile

rind, E. 
fruntașă 
constitui.

ne rap
premiere

perioada 
tăm, un 
de peste 
reflectă 
desfășurată aici, 
meritorii ale colectivului. Re
zultate bune s-au înregistrat 
și la E M. Petrila și E M.

■ni, oglindite in fondu- 
constituite de peste 

lei, respp'b 43 000 
M. Vulcan deține, pe 

trimestrul III. un fond de 
premiero .are întrece V't ()<)() 
lei. căci aici s-a dat căr
bune de calitate, în ciu 
nerealizării planului fizic.
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STIATI CA
STOMATOLOGUL japonez Tositaka Kaica- 

gara a înălțat primul monument din lume In 
cnisîea dentiștilor : un clește cioplit din pia- 

— așeza: pe o rid-icUtwă confecționate, din 
54 000 de dinți extrași de Kateapara în decursul 
practicii sale de 20 de ani.

★

PENTRU a-și mări numărul clienților, o firmă 
comerciala franceza ambalează mărfurile in 
hirtie pe care este tipărit un capitol de roman 
palpitant. In fiecare săptămînă se folosește 
hirtie cu alt capitol, incit oamenii cumpără 
diverse mărfuri de dragul romanului pasionant 
pentru a-i afla desnodămîntul.

★

PROF. Clark Howell de Za Universitatea din 
Chicago a descoperit la nord de lacul Rodolphe, 
din sudul Etiopiei, dinți și maxilare aparfinind 
unui hominid de acum 4 milioane de ani. Cei 
mai vechi strămoși cunoscuți ai omului nu da
tează decît de acum 2 milioane de ani.

Maleia ne „oferă" o oază

In care toamna-ntirziată

Privește zbuciumarea toată

A soarelui de după-amiază...

Ion LEONARDÎNĂLȚIME
Deși arc deja 60 de ani și o 

înălțime de super-baschetbalist, 
Edntond Durand din localitatea 
Les Sables D‘ Olome (Franța) a 
aflat cu stupoare că el continuă 
să crească. Durand, care are în 
prezent 2,16 m în înălțime, a 
ÎTH-eput să crească din nou la 
vii-sta de 36 de ani, iar medicii 
consultați l-au informat că va 
continua să crească tot timpul 
vieții.

mai inspăimintătoare viețuitoa
re terestră a tuturor timpurilor. 
.Această șopirlă care putea a- 
tinge o lungime de 14 m, umbla 
in două picioare, avea maxilare 
de 1 m fiecare cu dinți in for
mă de pumnal, iar capul era

știință au mai descoperit o rep
tilă uriașă — zaurolof. Ambele 
viețuitoare au trăit în perioade 
geologică cretacică a Pămintului 
adică acum aproximativ 800 mi
lioane de ani.

leoparzii
Nu jigniți

! RECOMPENSA

El: Totdeauna ci nd ai ămncă ziarul:

Tat< 1 ăticule, am

M-am imunizat!

TAINA
VOPSELELOR

lume. El are o lungime de 400 
m și poate atinge o viteză de 
210 km/h.

E o proastă socoteală să con
sideri un lucru de mare preț 
atunci cînd îl pierzi, iar cind 
II ai să-l consideri drept nimic.

(Plutarh)

Forța e puternică, dar bună
tatea e Și mai puternică.

(Mann)

nevoie de bani ești ama
bilă și drăguță cu mine.

)Ea: Dar eu sînt tot- 
tauna drăguță cu tine.

Ministerul aviației din Marea 
Britanic a trimis pe adresa 
unui locuitor din Scoția suma 
de 5 șilingi și G pence. Acesta 
este costul unui tub cu o solu
ție specială de lipit pe care 
despăgubitul o va folosi pentru 
restaurarea acoperișului de ți
glă al casei sale, deteriorat din 
cauza șocului produs in timpul 
unui zbor de încercare al pro
totipului avionului „Concon — 
002“ de producție franco-brila- 
nică. Deși scrisoarea anonimă 
a păstrat necunoscută identi
tatea păgubașului, ea nu a pu
tut ascunde originea... scoțiană 
a acestuia și nedezmințitul u- 
mor britanic.

Cum simte omul 
mirosurile ?

Pentru a răspunde la această 
problemă un profesor de la U- 
niversitatea Michigan (S.U.A.) 
a efectuat cu ajutorul unei a- 
paraturi foarte sensibile sute de 
experiențe in urma cărora a 
constatat că mucoasa nazală 
este prevăzută cu pigmenți ca
re au in interior semiconduc
tor; microscopici. Cind pătrund 
in nas moleculele de gaze, 
conductibilitatea electrică a se- 
miconductorilor se modifică 
într-un grad mai mare sau 
mai mic (după caracterul miro
sului), transmițind imediat cre
ierului aceste schimbări.

Deoarece descoperirea a fost 
privită foarte sceptic de .’cercu
rile de biofizicieni, profesorul 
american a construit o „mași
na olfactivă" care distinge orice 
fel de miros.

Acum un an 
m-a avertizat 

dacă nu încetez să beau, 
am să mă prostesc com
plet.

— Și de ce n 
cultat sfatul ?...

lntr-un magi 
încălțăminte o clientă c 
picior foarte mare nu-și 
găsește pantofi pe

■ sură.
— Uite, ăștia 

string! exclamă îneînta- 
tă clienta. f

— Da, doamnă, dar 
ați încălțat nu un pan-

tof, ci o cutie 
spune vmzStorul.

i nimic, e zia-

In lume există puține țări 
cu legj vamale util de libere 
i ale Swazilandului. Vameșii 
o aici nu împiedică nici mă- 
ir transportul peste graniță a 
.amantelor in stare naturală. 

Doar un singur articol ii face 
neîndurători : blana de leopard, 

legile vamale se menționca-i

Bunicii noștri mergeau calare 
și se temeau de automobil.

Tații noștri călătoreau cu 
automobilul, dar se temeau de 
avion.

Noi zburăm cu avionul, dar 
ne temem de rachete.

Copiii noștri vor zbura cu 
racheta, dar se vor teme de cai.

(H. Mann) R
O
N

Ce vină am că sini sensibil ?, 
Îmi reproșez mereu, dar poate 
Cu-această „stare" e posibil 
Să mă imunizez la toate .
Știți, toamna-aceasta însorită 
Mi-a declanșat ca din senin 
O doză de... conjunctivită 
Grație prafului „prea fin" 
Ce-n fiecare dimineață 
Exact cam pe la ora șapte 
El se ridică-n val de ceață 
(de parcă-ar fi prin aer., lapte!) 
O dată-am întrebat pe una 
(Ce-mi mătura cu zel pantofii) 
Că n-ar putea cind iese luna 
Să măture ? — Vorbiți cu șefii! 
Mă repezise ea cu tonul 
Unei pantere ce-i dispusă 
La „Conversație" cu omul!... 
Mi-am zis să tac Și din decență 
Eu mi-am văzut de drum... Pe urmă 
Rămas-am în .. convalescență! 
Credeam in ziua care curmă 
Aceste măturări „pe soare'' 
O zi de toamnă-n care ploaia 
Să curgă iar pe străzi, șiroaie.
Și. însănătoșit, plecat-am 
Din nou spre slujbă, fericit.
Dar, iar cu mătura avut-am 
Un incident nepotrivit...
De dala asta, dinsa calmă 
Se prefăcu că nu mă vede 
Și-n loc să-mi tragă vreo sudalmă 
îmi trase una peste ghete... 
Dar cind să dea a doua oară 
Eu am sărit in sus. se pare... 
Și uite-astfel intr-o doară 
Învățat „coarda" cum se sare... 
Cred însă, c-am hiat și-o doză 
De ,.anti-soc

ză că blana de leopard se cu
vine doar regilor, iar in zelul 
lor funcționarii de la vămi 
confiscă orice obiecte confec
ționate din acest prețios mate
rial. Ultimul punct al respec
tivei legi vamale din Swaziland 
sună astfel : „Introducerea ar
ticolelor din țesătură sintetică, 
•are imită blana de leopard, 
este interzisă, deoarece o ase
menea imitație este o insultă 
la adresa monarhieimu.

Tarbozain părticică din tot ce am

nu este mai de

Sînt o 
văzut.

La conducerea căilor ferate 
japoneze s-a încheiat de curind 
experimentarea celui mai lung 
tren electric de pasageri din

Iosif MIC
student

Efectul epigramei anterioare J 
Cind a văzut cu cine
II compar
S-a supărat pe mine.
Un mărfar...

Formației Color (la un bal). 
In sala plină de vibrații 
In ritm frenetic saltă fete 
Iar sus pe scenă muzicanții 
Le cîntâ dansul lor din... plete.

In trecătoarea Ncmghet 
(R.P. Mongolă) a fost descoperit 
dt curind de o echipă de arheo
logi polonezi un schelet per
fect conservat de tarbozaur, cea

I STATISTICA

EGIPTENE

EPIGRAME LA 13 ANI, AUTOARE $1 ACTRIȚA
REBUS • REBUS In umbra cate-

(Anglia) dl. Ston-VENUS
im mm al orchestrei

CAPODOPERĂ săptămînă

A S1RÂLUC11E1
să adune 800 de

— Comună in Banat
10) Nea spulberată I

CENTRU INTERNAȚIONAL 

DE STUDII MATEMATICE

Midlond, prezintă

In curind in apropiere de Krasnodar (U.RJ5.S.) se va 
„construi1* o mare cu un volum de 3 miliarde m3 de apă. 
Este vorba de lacul de acumulare din Kuban, lung de 40 
km și lat de 20 km și care va înlesni irigarea a 200 000 ha 
de terenuri secetoase.

muzică încerci nd

alei Gloucester

Epitaf: Răposatului cenaclu 
literar .Meșterul Manole" din 
Petroșani.
Deși căzut de la-nâlțime 
Trăia Manole peste ani... 
Putea s-o ducă mult și bine 
Dar... l-au ucis la Petroșani.

Cultură.
După cîte clase are
Bunul meu amic e-n genul 
Unuia din gara mare :

trenul...

situat la 6 m deasupra trupului. 
Este interesant că membrele 
din față ale tarbozaurului erau 
deosebit de mici și nedezvoltate. 
Acest schelet a fost descoperit 
pe o terasă stîncoasă deasupra 
trecătorii, iar mai jos cu 25 m, 

stincă, oamenii de

Cel mai lung 
tren

După ani întregi de cerceta
re, specialiștii francezi au des
coperit secretul conservării vop
selelor de pe frescele din 
Egiptul antic. Cu ajutorul ra
zelor roentgen și a altor me
tode de analiză fizică și chimi
că s-a constatat că vopselele 
conțineau substanțe formate din 
două minerale : așa-numita „pia
tră albastră" și sulfatul de cal
ciu. Acestea, în condițiile unei 
atmosfere uscate Și ale unei 
temperaturi ridicate, sporesc de 
milioane de durabilitatea
vopselelor.

Bunătatea adevărată cere ne
apărat inteligență și imaginație. 

(Camil Petrescu)

(A. Tennyson)

Nimic
decît respectul de tine 
Întemeiat pe dreptate și simț de 
omenie.

Vrabiei i se 
nu ciripește, 
de frumos.

(J. Milton)

pare că puiul ei 
ci cintă nespus

(A.P. Cehov)

Academia poloneză de Științe 
a luat inițiativa înființării, pe 
lingă institutul ei de matema
tică, a Centrului internațional 
de studii matematice „Profe
sor Stefan Banach".

Acest centru, a cărui deschi
dere este prevăzută pentru a- 
nul 1972, se va ocupa de for
marea și perfecționarea specia
liștilor științifici, constituind, 
totodată, o „bancă de informa- 

asupra celor mai noi stu- 
in domeniul matematicii.

Traian CONSTANTINESCU
student

ORIZONTAL : 1) Deliciu suprem in cofetărie (pl) 
Soi bun: 2) Ființele superioare — Ciocirlie; 3) Ce-i mai dul
ce... — ...șj mai dulce.': 4) Toată considerația pentru cel mai 
bun: 5) Nu mai departe — Prăjitură aleasă: 6) Judecata su
premă ! — Traian: 7) Pentru mujdei; 8) Băutură dulce — 
Apă !; 9) Cel mai incintător loc — Cel mai ascuțit; 10) Di
vina scenă ! — Cea mai scumpă ființă.

Mare în construcție
Ceea ce unii oameni visează o viață întreagă, 

anume să devină actori de cinema sau autori 
de scenarii, i-a reușit unei eleve din satul 
Hegne (R.F.G.) printr-o intîmplare. Televizi
unea vest-germană organizase un concurs pentru 
tineret sub motto-ul: „Scrie o piesă". Gîteva 
mii de tineri au răspuns și și-au

postului de televiziune Din totalul ofertelor 
au fost alese și produse 20 de piese. In urma 
selecționării s-a constatat că cea mai ținură 
autoare este Kătchen Schmidt, 13 ani, care a 
fost angajată ca interpretă a propriului senari 
.Moartea pe șine".

| Printre obiectele găsite anul 

R trecut de polițiștii care patru- 
I lează noaptea pe străzile Ro- 
| mei se află : cinci oi.
L doi măgar. 13 iepuri.
| numeroase bastoane. 2
H ie C.E.C.. 800 dolari.
I mii ani. s-au mai 
® străzi : 13 televizoare.
R tociclete, 715 automobile.
& proprietari de m-’--'-.
| uitat cheile în ușă i 

iiiai seifurile

lumii
’eter K

sa au sosit la_ ii» sa au sosit la
I motocicletă BMW
„ acest vehicul, ei au par< 
g peste 43 000 km. Pornind

par irs
1 în 
. au

Tu-
:. an 
prin 

India. Nepal și îna- 
unde au studiat)

oa- 
otii 

I Klemm au făcut un popas mai
marc înainte de a porni spre 

| Australia. Aici au trecut prin 
I diferite peripeții — un ngo-

bot i-a adus de la Brisbane în 
I Japonia, unde vor rămine trei 

pentru studii, după care 
înapoia în patria

n octombrie 1967 din Berlin. 
I trecut prin R.D.G., Austria 
■ goslavia, Bulgaria, Turcia ! 
| și Afganistan, iar apoi f 

Pakistan,............... '
poi în India, 
timp de trei luni țara și 
menii. Pe insula Ceylon.

lemm au făcut un popas 
are înainte de a porni

Australia. Aici au trecut 
diferite peripeții — un c.»

Zeno TI RDEANU
Dicționar : DDA.

VERTICAL : 1) Cea mai de preț și cea mai ascunsă
2) Eden — Spuma spumelor!; 3) Cel mai b'r oregătit — 
Dmtr-un miraj!: 4) Cel mai ispititor fruct. >1.) — Cel 
mai frumos vis; 5) Cel mai mare compozitor român — Epi
tetul regelui gal Howel insemnind .cel bun"; 6) Cea mai 
ușoară; 7) Te îndeamnă spre izvor — Club sportiv munci
toresc: 8) A prevedea in scopuri constructive — Cel mai 
prețios (fr.): 9) Cel mai bine crescut ! " _ . — .
sau cea mai frumoasă lună (invers);
— Cea mai bună dintre lactate !

Statuia Venus din Milo, 
mîndria Muzeului Louvre 
din Paris, este una dintre 
capodoperele strălucitei 
sculpturi grecești din an
tichitate care in tiinpuri- 
le noastre s-a bucurat dc 
cea mai mare celebritate. 
Sculptată în două blocuri 
de marmură unite, aceas
tă statuie reprezintă o 
divinitate feminină, asi
milată mai tirztu și ca 
A'rodita, zeița Irumuseții 
și a dragostei din mitolo
gia greacă. înfățișată in 
atitudinea unei femei, 
care s-ar pregăti să mire 
în apă, prezintă partea 
superioară a corpului 
nudă, veșmintele are-i 
acoperă membrele inferi
oare căzindu-i pe șolduri. 
I eșmintele se aseamănă 
cu o draperie ce cade 
bogată peste picioare și 
care este lucrată cu atita 
perfecțiune și atita veridi
citate, incit ea insăși 
constituie una din calită
țile majore ale operei 
Brațele, rupte încă din 
vechime ii lipsesc. Mulțt 
artiști și-au dat

ala să-și imagineze cum 
fi putut să fie acele 

ițe in realitate. Gapul 
de o expresie senină și 

>tuoasă, urmează în- 
grațioasă a tor
pilarea piei-

dută în zare. Nimic dm 
acest superb trup de 
femeie tînără nu inspiră 
vreun gînd de cochetărie 
frivolă, ci numai de dem
nitate olimpiană, de ne
păsare suverană, de pu
tere, de sănătate. Repre
zintă un tip ideal de

gttl Cicladelor, datorin- 
du-sc unui țăran grec .are 
în timp ce își lucra 
ogoarele de lingă tei'rtil 
antic din marginea pal
iului Milo, a dat peae 
o construcție rustică din 
vremea romană tîrzie. O 
dată cu statuia, în a<e-

SCULPTURI ELINE

C'ZC-

frumusețe căruia lipsa 
brațelor, departe de a-i 
răpi ceva, ii adaugă ,a>- 
mec in plus, l'c 'nină 
dreptate această capodo
peră a artei antice consti
tuie, de un secol și plină
tate de cind a fost des
coperită, obiectul ' admi
rației generale.

Descoperirea acestei ce
lebre statui a fost cu 
totul îniirnplâtoare și a 
avut loc în primăvara 
anului 1820 în mica in
sulă Melos din arhip i-

lași loc s-a mai găsit im 
picior și trei mîim, dife
rite obiecte și <louă in
scripții. La început s-a 
crezut că două din ace 
le brațe aparțineau sta
tuii. Ele sînt însă dm 
altă marmură șt nu e 
potrivesc cu poziția pe 
care ar fi putul-o avea, 
dară fiind poziția zeiței

Restaurarea brațelor ră- 
mine deci o enigma 
sionantă pentru vii'. 
Venus, cea de care vorbim 
astăzi trece drept o

or.

perlă din secolul al II-lca 
î.e.n.

La puțin timp după <e 
au fost descoperite, sta
tuia și o parte din cele
lalte piese au fost cumpă
rate de ambasadoi ul 
francez de la Constanți- 
no pole și duse la Paris.

Venerat din cele mai 
vechi timpuri, cultul 
zeiței Venus străveche 
divinitate italică a pn- 
măverii și a forțeloi ve
getative, protectoarea gră
dinilor a fost celebrat 
mult fast în vremea 
Cezar și a lui Au 
care considerau că 
mul lor (Gens-lulia) 
trăgea dintr-un des 
dent al zeiței (lulius 
Ascanius, fiul lui laica). 
Venus trecea drept „mai
ca" ■ poporului roman, 
deoarece din ea și-a 
tras obîrșia neamul '. 
zilor, întemeietorii legen
dari ai puterii romane.

Statuia Venus din Milo, 
reprezintă una dm cul
mile artei grecești. După 
ca începe declinul și pu
țin mai în urmă inc 
porarea artei grecești 
cea a imperiului roman. 
In cele cinci secole 
care sculptura gr 
se manifestase, ca 
pare ca una din 
mai coerente manifestații 
de artă incit pe drept 
cuvint a fost considerată 
ca o clapă supremă a ac
tivității artistice omenești.

înaintat operele

muzicienii

fost plătiți

festivalului

vut loc.



DUMINICA 8 NOIEMBRIE 1979

Steagul roșu 3

TREI DECENII DE LA
PRĂBUȘIREA DOFTANEI

a - u.--< i)

Blajovici, Miron Constan-

tinesc lx, -ii nai Uâl C3
C» i -re Ion Stă 

află, de asemenea . prin-

1 c :j veni ți la Doftanai mem-
bri aii CC. al P.C.R. ai Con-

B ii de Stat și ai I
mtl tiî 1 . • — t. T». r
J i U1 U].

3 vet».rarii a. nvi*- âi i i m'uî)”

jti. aci:vi 'ti de p.

dc st.L t. â! C Or gc

masă. oameni dc știință 91 cul-

lur ă generali *'i ofițeri. mem-
bri a i familii' ' ăzu’i

sub z î-3chi sorii

Conducătorii partidul ii >i

Sos e ■ undi rători 

d .iui <i sadului

lor parti-

intimp:-

r..Aă cu âldură :< cej pre-
O /. . â d

mată d:r. militari i forțelor

i. rastrc armate, memb ■ ci găr

zi lor patriotice și ii neri diu

detașamentele dc preg
-

* i apărarea patriei.
‘ • r' 1 •
prezintă

onorul. Se intonează Imnul de

el at al 1 I i S .‘liste Ro-
mânia

Toxa ă'-ul Nicola- ( au-vscu,
»> retar general al Partidului

Vunr.r, .'■ Român, pi (.ședințele

Consiliului de S: t. trece in

fev stă garda de c.'O.

Hatului păs- se apoi pe .Joia 

roboiră la Cimii ui „Trei 

prun _ ■ se află morrnin-

Jele . ’or "ăzuți la .utremur 

•ub zid irile inch:snrii. Foști 

tovlinuți politici la iin If.soarea 

Doftuna fac de gardă

In sunetele solemni ih- Im

it ;iui eroilor, loviră' ii Ni •olițe 

Ceausescu, ceilalți condu ători 

de p,>.i.d și de stat depun o 

coroană de flori din partea 

Comitetului Central al Pariî- 

;i Comunist Român. Cons - 

i .Iu de Stat și Consiliului de 

TL’nîș: •; ale Republicii Sa. -a-

■ . . . S păstrv ă . > 

n..- ,:t c.- : •, „b . e. Suit de- 

paiC ape: .o. .ane de Hori din 

b Ava Comitatului foștilor lup

tător: antifasciști. Consiliului

■ ..i l’:.i:ui Gene: .1? a

Sindicatelor, Consiliului Națio- 

:-u al rr .ier. Comitetului 

Central al Uniunii Tineretului

S -. 1 x

t V .:..i Asociațiilor Stu- 

den? Comitetului județe an- 

!-..?■ . al P.C.H și Consiliu

lui popula' județean. Comite

tului câșenesc Cîmpina al 

P.C.H. ș. Consiliului popular o- 

■Z--■- • p um și din partea

uuo; mu. Întreprinderi și in

s’. : -iii d n județul Prahova.

D. pun .ii bc de flori pionierii. 

Cinstind memoria eroilor la

șei mun. itoare. reprezentan

ți ele: mai tinere generații, 

'arc nu unos dccit din cărți 

și din exponatele muzeului con

dițiile de runtă opresiune si 

teroare pe are le evocă 

1? • na, iși exprimă — im- 

'preună cu miile de participant 

I s sol< mn.ii. ' — dragostea ne-

•ărmuiită pentru partidul nos

tru comunist car® a creat via

ța nouă și liberă de astăzi a 

poporului nostru, pentru îm

plinirea idealurilor in numele 

ârora au luptat și s-au jertfit 

atiția luptă'ori revoluționari.

In memoria eroilor clasei 

muneitoai •. a ăror jertfă va 

râmine mereu vie rin conștiin

ța poporului român, cei pre- 

zenți păstrează un minut de 

adîncâ reculegere.

Prezența alitor veterani ai 

mișcării muncitorești la acest 

mom. nt impresionant, alături 

de tinerii luptători pentru în

făptui rea politicii Partidului Co

munist Român, conferă ceremo

niei un profund caracter simbo- 

li • subliniind forța și dina

mismul partidului care înmă

nunchează intr-un unic șuvoi 

toate generațiile, sub steagul 

larg desfășurat al ideilor mar- 

xist-lenin <te. mărețelor ..Ta

luri de progres social, bună

stare și demnitate umană.

După solemnitatea depune: ii 

coroanelor de Hori conducăto

rii partidului și statului iau 

loc in tribuna amenajată pe 

platoul din fața fostei închi

sori, unde sînt adunați mii 

și mii de oameni ai muncii. 

Tribuna este dominată de ură

ri : Trăiască Partidul Comu

nist Român, forța politică con

ducătoare a societății noastre!".

Mitingul comemorativ este 

di-'-.-his de tovarășul Ilie Cisu, 

membru al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului 

județean-Prahov a al P.C.R., 

președintele Consiliului popu

lar județean.

Iau cuvintul tovarășii - Ni- 

olae Cuină, membru al C.C. 

al P.C.R.. președintele Comi

tetului foștilor luptători anti

fasciști din România. Andrei 

Oprea, maistru la rafinăria din 

Ploiești.

Rostește o tuv in tare tovară

șul Emil Bodnai aș. membru al 

Comitetului Executiv, al Pre

zidiului Permanent al C.C. al 

P.C.R., vicepreședinte al Con

siliului de Stat. Cuvîntarea a 

fost subliniată de aplauze.

Mitingul ia sfirșit. Puternic, 

din mii de piepturi, răsună 

..Internaționala" — imnul de 

luptă al clasei muncitoare.

După miting, conducătorii 

partidului si statului, împreună 

< u vechi luptători ai mișcării 

muncitorești, vizitează secțiile 

fostei închisori și sălile mu

zeului.

In fața vizitatorilor se des

chide o adevărată pagină de 

eroism legendar din istoria 

partidului. Din numeroasele «x- 

ponate se desprinde imaginea 

tăriei de nezdruncinat a comu- 

niștilor. a izvoarelor acestei 

tarii — atașamentul față de 

partid, față de cauza poporului, 

legăturile trainice de sol d ui

tate care-i uneau pe cei în

temnițați cu mișcarea revolu

ționară din afară, cu masele 

largi ale poporului.

In încheierea vizitei, tovară

șul Nicolae Ceaușescu a < ris 

in cartea de onoare :

.. \m participat cu deosebită 

emoție ia comemorarea a 30 de 

ani de la prăbușirea Doftanei, 

prilej de cinstire a glorioaselor 

lupte purtate de Partidul Co- 

munist Român, de clasa mun

citoare, de forțele cele mai îna

intate ale poporului pentru li

bertate socială și națională, 

înlăturarea regimului asupritor 

burghezo-moșieresc, construirea 

orinduirii noi. socialiste in tara 

noastră. Evocarea nobilelor tra

diții revoluționare din trecut 

ne îmbărbătează și mai mult, 

atit pe noi. cei care am fost 

închiși la Doftana. cit și gene

rațiile mai tinere — in marea 

operă de propășire economică 

și socială a poporului nostru, 

de înălțare a edificiului socia

lismului si comunismului pe pă- 

rnîntul României".

Din impresionanta manifes

tare de la Doftana s-a dega

jat sentimentul profund că lu

minoasele tradiții de luptă re

voluționară ale partidului sînt 

duse azi cu cinste mai departe 

prin măreața operă de înălțare 

socialistă a patriei: că nimic 

nu e mai frumos și mai înăl

țător decît să-ți închini toate 

puterile, întreaga viață mă

reței cauze pentru care mili

tează partidul nostru comunist.

I.A PROMENADA-.

Foto . V. 1ORDÂC1IESCU

A

CUVINTUL TOVARĂȘULUI EMIL BODNARAS
* t

lin proiwțaî 
caracter de lucru, 

o ina'tă ciigcnfă $1 
răspundere partinica

(l rmare dm pag l) 

partidului și pentru a-i mobili
za in felul acesta k tndeplini- 
rea lor, convingerea solariaților 
asupra justeței politicii partidului, 
controlul de partid asupra acti
vității organelor tehnico-adminis- 
tralive, exemplul personal al 
comuniștilor pentru a influența 
pozitiv întregul colectiv de 
muncă. Ințelegind greșit rolul 
adunărilor de partid, unii parti
cipant la dezbaterile care au 
avut loc cu prilc-jul alegerilor au 
căub ta indice fără discernâ- 
mint tot felul de probleme, n- 
deosebi aspecte din producție pe 
care le-au tratat de pe poziții 
pur administrative. Se înțelege 
că dezbaterea in această manie
ră a problemelor duce la încărca
rea adunărilor, la diluarea con
ținutului lor și in ultimă insta v- 
ță la pierdere de timp. Ori, adu
narea de partid nu trebuie con
fundată cu adunările generale 
ale salariaților sau cu ședințele 
comitetelor de direcție. Scopul 
principal al adunărilor de partid 
este ridicarea calitativă a între
gii munci politice și organizato
rice a organizației de partid, 
perfecționarea stilului, a metode
lor lor de muncă ca ele să poa
tă indeolini cu competență rolul 
de forță nolitică conducătoare a 
colectivului in mi:!ocul căruia 
iși desfășoară activitatea, lată 
de ce este necesar ca în adună
rile și conferințele pentru dări 
de seamă si alegeri să se acorde 
o mai mare atenție problemelor 
vieții interne de partid - crește
rii numerice a rindurilor organi

zației, respectării democrației 
interne, întăririi disciplinei de 
partid, piomovării spiritului de 
muncă colectivă, îndrumării or
ganizațiilor de masă și obștești. 
Un loc important trebuie să-l 
ocupe in dezbaterile din aceste 
adunări și conferințe activitatea 
politico-educativă, invățămintul de 
partid și celelalte forme ale pro
pagandei, munca de educare 
partinică a comuniștilor, activita
tea desfășurată de organizațiile 
de partid pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor.

Pentru a-și atinge cit mai bine 
scopul, adunărilor și conferințe
lor de paiiid consacrate dărilor 
de seamă și alegerilor trebuie 
să li se imprime un pronunțat 
caracter de lucru, să se cree
ze climatul necesar ca ele să se 
desfășoare in spiritul unei inalle 
exigențe partinice. Se imnune 
înlăturarea oricărei tendințe de 
festivism, de paradă de fămiie- 
re, orientarea parlicipaotilor la 
dezbateri spre dezvăluirea cura
joasă. m sairitul criticii si auto
criticii partinice, constructive — 
a neajunsurilor sare căutarea so
luțiilor oriin» îmbunătArăg a
activității.

Acționind in acest sens orga- 
nizațiile de partid sint datoare 
să asigure desfășurarea alegeri
lor la nivelul sarcinilor sporite 
puse de partid in etapa actuală, 
pentru continua lor creștere po
litică și organizatorico, pentru 
perfectionarea pe mai denarte a 
muncii politice, perrtru ridicarea 
pe o treontă sunerioarâ a între
git actrvrtăti.

CIHH4 JIUL SI PWlNGUL"
(Urinaie din pay l)
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economiei pe baze socicliste, 
victoria definitrirâ a socialismului. 
Acestea sint in linii mari jaloane
le etapelor parcurse in acești 
treizeci de ani, care au demon
strat rolul fundamental, hotârilor 
pe care il joacă in procesul «e- 
voluțicnar factorul subiectiv, par
tidul. Această dovadă Partidul 
Comunist Român a făcut-o răiă 
dc?'runȘre.

Me exorimăm bucuria și m n- 
d a ha lima că Partidul Co-nu- 
r’-‘ Pemcn, care va sărbălo ■ in 
c - nd marea sa aniversare : 50 
c'= ani de existentă, constitute n 
prezent forța politica conducă
toare a societății noastre, cu- 
r: -ne in rindurile sale peste 
d- - m-lioane de membri, este 
strins unit ideologic si politic, 
inroniurat cu dragoste și stimă 
c’- întregul popor.

?->aorul nostru este astăzi pe 
d-olin stăpin ae soarta sa si 
rrtedru de rer’ixărite "ib in con
strucția in afină desfășurare a 
snricfismului. P^oub'ica Socialistă 
P-'mante se dezvoltă neabătut 
către făurirea societății socialis
te multilaterale, cu un înalt grad 
ol ritmului de creștere. Se dezvol
tă susținut știința, invătămintul, 
are loc nvintul creației spirituale, 
ol culturii socialiste, bun comun 
ol poporului. Socialismul a dus 
națiunea noastră la o înflorire 
materială și spirituală fără pre
cedent, a unit intr-o Uri n să co
munitate de interese, de idealuri 
și aspirații întregul popor, a 
ridicat pe trepte superioare uni

tatea clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității. A de
venit trainică, de nezdruncinat 
frăția dintre poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare - 
maghiari, germani, sirbi, de alte 
naționalități, clădită pe bazele 
solide ale deplinei și efectivei 
egalități de drept și de fapt, in 
creația comună penlru binele 
patriei comune.

Sintem pe deplin* convinși că 
holărirea cu care întregul popor 
înfăptuiește linia trasată de ul
timul Congres al partidului de 
dezvoltare in continuare a unei 
industrii puternice, de ridicare a 
agriculturii, politica activă de pro
movare a progresului științific 
și tehnic, înfăptuirea măsurilor de 
perfecționare a conducerii eco
nomiei de pregătire a cadrelor 
in pas cu cerințele și exigențele 
științei și practicii actuale, va 
asigura sporirea neîntreruptă a 
avuției naționale, punerea lot 
rr,ai deplină in valoare a marilor 
posibilități de care dispunem in 
slujba Drosoerității națiunii noas
tre socialiste.

Stimați tovarăși.

Statutul internațional al țării 
noastre, in alte vremuri determi
nat de dominația capitalului 
străin sau de capriciile jocului 
dintre mariie puteri imperialiste, 
este astăzi statornicit exclusiv 
de orientarea partidului nostru 
si de voința suverană a poporu
lui strins unit și pe deolin solidar 
cu forța sa politică conducătoare 
— Partidul Comunist Român.

Republica Socialistă România 
este o forță conștientă și activă 
in cadrul tuturor țărilor socialis
te de care o leagă indestructibil 
comunitatea de orinduire și so
lidaritatea izvorită din principiile 
marxism-leninismului și ale inter
naționalismului proletar.

România socialistă este in ace
lași timp un membru activ al în
tregii comunități internaționale 
de state și ao-oare ale lumii.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul N ico I ce 
Ceaușescu, cu prilejul recentei 
aniversări jubiliare a Organizației 
Națiunilor Unite a exprimat in
tr-o înaltă ținută poziția politică 
cctuală a țării noastre, susținută 
cu hotărire de întregul popor, 
constantele dezvoltării ei viitoare 
pe plan internațional.

Egalitate in drepturi, indepen
dență, suveranitate, neamesîec in 
treburile interne, respect și avan
taj reciproc - acestea sint ba
zele pe care partidul nostru, 
România socialistă dezvoltă reia
tele sale de prietenie strinsă și 
cooperare cu toate țările socia
lite și pe toate planurile : poli
tic, economic, militar și cultural- 
stiințific. In același timp, Româ
nia socialistă in concepția coexis
tenței pașnice, înțelege să dez
volte relații de colaborare cu 
toate țările, indiferent de orin- 
duirea lor socială.

In conducerea operei de edifi
care a socialismului in România, 
Partidul continuă și desăvirșește

bogatele tradiții internaționale ale 
comuniștilor români, ale clasei 
noastre muncitoare. Partidul Co
munist Român militează neobosit 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale pe bazele marxism-leni
nismului, pentru unirea tuturor 
forțelor revoluționare și progresis
te ale epocii noastre. Constituie 
o adincâ satisfacție pentru noi 
să constatăm că relațiile partidu
lui nostru cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, cu alte 
partide și mișcări revoluționare și 
democrctice se dezvoltă și se 
adincesc. Pe această linie, pai- 
tidul nostru este hotărit sâ acțio
neze consecvent și în viitor, in 
interesul cauzei progresului uma
nității, al socialismului.

St:mați tovarăși.

Dind astăzi întreaga cinstire 
înaintașilor noștri, faptelor lor 
vrednice de recunoștință, sintem 
constienți câ cel mai înalt oma
giu oe care-l putem aduce me
moriei lor este continuarea nea
bătută a ceea ce am început, 
pentru necontenita înaintare a 
patriei, pentru ridicarea națiunii 
noastre socialiste pe noi trepte 
de civilizație și prosperitate, pen
tru luminoasele persDective pe 
care le deschide in fața Români
ei dezvoltarea pe calea socia
lismului, spre societatea comu
nistă.

Trăiască Partidul Comunist
Român !

Trăiască Republica Socialistă
România I

se

com-

poate inchipui mulțumirea 

sufleteas ă a acestor tineri 

interpreți care iși mp din 

timpul lor liber pentru a se 

perfecționa în ale ciniecului 

și jocului popular.

Succesul lor deosebit

daiorează. fără doar și poate, 

atit calităților interpretative 

de care dau dovadă cit și 

repertoriului abordat,

pus in cei mai mare parte 

din piese locale de o deose

bită originalitate și melodi- 

ciute. Este aici meritul pro

fesorului Gh. Popa care, in 

cei 17 ani pe care :-a 

rut in V ilea -Euiui ii 

tate de animator al 

muzicale, a adunat și 

lucrat zeci dc m Icdii 

dintre care unele au

in repertoriul unor cunoscuți 

soliști de muzică 

Sub bagheta 

și cunoscuta 

Merișoreanu 

nu de mult 

premiu peste hotare in re

pertoriul căreia se află mul

te piese locale de succes. 

Tot profesorul Gh. Popa este

vieții 

a p re
locate, 

intrat

populară, 

lui s-a format 

solistă Elena 

care a o'-.tinut 

un important 

hotare în

acela care, împreună cu Geo 

Bucur, a realizat spectacolul 

..Nunta din 

deosebit dc 

republican, 

un om cu 

de serviciu'1 

reușite și 

,.Mindră-i Valea Jiului".

At um profesorul Gh. Pop.> 

pregătește 

un nou 

sugestiv 

ringul", 

put 

nil 

rea 

se ; 
deja 

Constanța Mare, 

minic, 

Antonica 

astăzi și 

Speranța 

laru, 

Mint 

voci bune, native 

spunea Gh ,Popa — 

trebui să lucrăm 

nea vocală și la 

simțului ritmic", 

riul noului speet 

substanțial schimbat. îmbo

gățit. Amatorilor de cifre te

Valea Jiului", 

apreciat pe plan 

Era normal <a 

asemenea ..state 

să aibă atitea 

cu spectacolul

cu ..băieții" săi 

spectacol intitulat 

.Gintă Jiul și Pa- 

Pregâtirile au înce- 

incă de la începutul lu- 

octombrie prin depista- 

unor noi soliști care 

adauge clor „vechi" 

i cunoscuți. Alături 

Nicolac 

Viorica Brindixan

Luminaru.

Angliei

Avram, 

Gheorghița 

ca Antal.

bune,

să 

și 

de 

Si- 

și

se află 

Brinzan. 

Nuța S u- 

Badea și 

..Tot i a u 

— îmi 

dar va 

la emisiu- 

dezvoitarea 

Și repeito- 

acol a fost 

schimbat.

putem arăta ă noul reper

toriu cuprinde : 40 dc cin- 

tece populare pentru soliști 

vocali, 4 pentru grupe vo- 

cal-folcloriee. 3 pentru soliș

tii instrumentali, 4 piese 

penlru orchestră. Așadar, in 

loial 56 de piese noi, ma

joritatea cu specific local 

. ules". aranjate și prelucra

te dc Gh. Popa. Plinire ele 

amintim melodia care dă 

titlul spectacolului, apoi cîn- 

teccle -Tontoroiul". .Mindra 

m-as'eaptă pe-c fără". ..Mîn- 

dre-s horele la noi" și multe 

altele. Se pregătesc, de ase

menea, de zor nci 14 membri 

ai orchestrei și cele opt 

rc'-hi de dansatori, astfel 

ci' pină la 1 de embrie 

tul să fie gata. .Sperăm 

avem un succes tot atit

mare ca și cel pe care l-am 

avut pină ar um“ ne spune 

Ghcorghe Popa. Asistind la 

repetițiile noului spectacol i- 

vem toate premisele să fim 

convinși că aprecierea pu- 

bl’eului din Valea 

din județ pentru 

moșilor interpreți 

neni nu se va lăsa

8,45 Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica de diminea-

9.00 Matineu duminical pen

tru copii șj școlari.

10,00 Viața satului.

11.30 Amfiteatru muzical- 

12,00 De strajă patriei.

12.30 In reluare, la cererea 

telespectatorilor. Film 

artistic : „Golful Para

disului" — producție a 

studiourilor engleze. 

Selectiuni din Festiva

lul de muzică ușoară 

..Gondola de aur" — 

Veneția 1970 (ora 11.00). 

„Alină-te dor, alină" 

(ora 14,30). iși dau con

cursul : Maria Hutaciu, 

Viorica Flintașu, Gh. 

Palcu. Mihai Vasilescu 

și orchestra condusă dc 

Nelu Stan.

15,00 Emisiune in limba ma

ghiară.

16.30 Studioul „N“.

18.00 Liniare Patriei. Con

curs coral interjudețean. 

Participă județele Bis- 

trița-.Năsăud. Cluj și 

Mureș.

19.20 Desene animate.

19.30 Telejurnalul de seară. 

20.00 „România în 1 000 do

imagini". „Un oraș 

greu încercat — un o- 

raș in plină reconstruc

ție : Satu Mare".

20.20 Bun îi vinul ghiurghiu- 

liu. In distribuție : Mar

cel Anghelescu. Nicolae 

Brancomir. Coca An- 

dronescu. Valeria Ga- 

gialov Ileana Stana 

lonescu. Constantin Bre- 

zoanu. N. Gr Bălăn *s- 

cu. Mircea Constanti- 

nescu. Matei Alexandru. 

Deni. Râdulescu. Dumi

tru Rucârcanu. Dorin 

Dron. Ion Caramîtru, 

Mihail Stan. Val Săn- 

dulescu. Silviu Stăncu- 

lescu. Marian Hudac, 

Candid Stoica. Ion Bog, 

Nicolae Dinică. Șerhan 

Cantacuzîno. Irina Bîr- 

lădoanu. Georeeta Co- 

trubaș, sextetul „Can

tabile" și alții

22.20 Telejurnalul d<> noapte. 

22.35 Duminică sportivă.
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sa 

de

Jiului, și 

arta ini- 

petrosâ- 

așteptată.

18.00 Deschiderea emisiunii. 

-Scena și ecranul".

18.30 „Mindrulită din Bacău". 

19.00 ( e sint și ce frebuie să

fie centralele industria

le (emisiunea a I!-a).

19.20 I D01 d" seri — emisiu

ne pentru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară. 

20.00 V-.-i- 'a politică de Ion

Mărgineanir.

20.10 Teatru Foileton : „Răz

boiul celor două roze" 

(ID).

21,00 v’ ria fără nume.

22.00 'l e' îurnalul de noapte.

22.10 Telesport.

22 3’* \'re*Ț literară.

Pentru filateliști
In sala de lectură a Casei 

de cultură filaleliștii pot ur

mări in această dimineață, la 

ora 10. expunerea ..Istoricul 

dezvoltării filatelici" a lui 

Nicolae Popon.

(Urmare din pag. 1) 

respectiv I.G.L. — și nu de 
locatari. Acest lucru bineînțe

les e posibil de realizat in rno- 

naentul când întreprinderea de 
gospodărie locativă s-ar ocupa 

exclusiv de aprovizionarea cu 

cărbune a centralelor termice, 

(inclusiv gratificațiile de căr

bune ale salariaților C.C.P.), 

degrevînd asociațiile de acest

din«ul ne-a răspuns :

„calvar";

• Ini. aducerea la Ficeare

centrală termică a contoarelor

— ■■idicatoare de călduri A-

cc-ștea sînt aparate ' e pot mă-

sura și înregistra '' _b formă

de grafi ,, în fieca re serundă.

mod il de exploata r • a ' •-

lelor tcrml e. varia’.ia parame-

trilor de funcționa: e prin de-

i. ’-minarea simiiltar ..
tuluî de apă caldă g ntul ter

mos r.) și temperat;ni în inșta-

l.tie. cu ajutorul unui debit-

n> - u si a unor te . mo<' ■ men-

te '•-onținute în ap ■ .it.

Sugeririd introdt ea on-

ir .< r lo: -i r "C-gisiratoa la fir. a-

re -entrălâ tovarăș ul.ri Aurel

lancu. inginer șef adjunct al

I.G.I . a -e se ocupă di t de

exploatata celO’ 3 2 centrale

t : mi e .li’m*'-'.'. .:• a r-ărbuni

existente in Valea Ii

T.- -are 16 sînt i Petroșani),

funcționarea normală și econo

mică a centralelor termice, lu

cru care, in momentul de față, 

nu poate fi realizat în dauna 

căldurii din apartamente".

S-ar putea instala pină a- 

tunci in cile un apartament 

-etalon", pentru fiecare bloc în 

parte, și contoare de căldură 

mai ieftine numite „electroli

tice" ori cu .evaporare", mon

tate în spațiul dintre demen

ții radiatoarelor. S-ar putea e- 

videnția și prin acestea canti

tatea de tăldură livrată apar-

șoare, chiar confecționări de 

demente prefabricate) mai a- 

les pentru șantiere, ea se con

sideră in mod greșit... gunoi 

și este transportată pe halde 

la un preț de 20 lei/mc (pe 

apartament revine in medie 5,50 

tei pe lună). Trebuie arătat că 

numai la șantierul nr. 1 din 

Petroșani al T.C.II. a fost fo

losită o cantitate ce circa 3 000 

mc zgură de la centralele ter

mice în perioada anului 1969 

și. culmea, plata pe aparta

ment a rămas lună de lună

suplimentare. Cind un miner 

primește anual o gratificase de 

8x0.85 = 6,8 tone cărbune spă

lat, și cind pe un apartament 

se consumă in 12 luni (așa cum 

se consumă acum, exagerat) 

maximum 4,7 tone cărbune atit 

pentru încălzire cit și pentru 

apă caldă menajeră, iar capi

tolul ..alte cheltuieli" repre

zintă incă 2 tone cărbune, se 

vede dar că unui miner ce 

lucrează in subteran nu ar tre

bui să i se rețină pentru căl

dură și apa caldă ce o con-

ÎNCĂLZIREA CENTRALĂ Șl
TEMPERATURA El INTERNĂ

-Idec-a o consider mlaur.dtă 

Am văzu! astfel de ontoare 

Inr-gistratoare în fun • : ;ne in 

timpul unui schimb dc expe- 

i ■ n'ă la Craiova. Pâr^-riie des- 

i . «te apara'c sin' numai 

(!• :'?ă. Introd'i "rm lor la

F • d r:re reat-atei: noas-

o -icp'-'-vte.-ță îr/.re -c.’-’' ’-'a- 

rc-j materială a foch.A- și

tre nu r fi g -o-s e de lo - . Tar

Ff ’ I ■■.' r î k ■~e s-a- c'.'ire o• re-

CUD'Ta ș-jr’ l’mp ;nv •- - ■ -

1i j e - fare. I’ acest caz.

p ba

param

diagram ■' ’.ar: ației 

rmic

fumiz-.il p( are o pr"7:r‘ă ■j-

to mat apa:ral-), am puica

tamentelor care se poate a- 

tunri ompara cu a -a co

mandată p in — ceea e su- 

g -am — p■ urile r rme ale 

ii. âlzirii.

★

Asp îe... Măsuri...

Șirul lor u mai putea < on- 

vnua. S-ar putea vorbi de nu

mărul nu mic de sa/ariafi ai a- 

soriațiilor și ai I.G.L.-ului - e se 

o -upă de încălzire și ale ăror 

salarii plătesc iot din su- 

m:-ie pentru încălzire .numite 

-alte laxe"/ ce le supo. tâ lu

nar locatarii.

S-ar putea vorbi de :yura 

p ocenila din ardere și are 

c prezi: tâ p Sie 20 la sută din 

cantitatea de cărbuni introdusă 

: fo j I • • : lor '• rm -

In lo. a ceasta să fie 

’• -lorifi'Uiă o.'/. a cost (mărar 

evacuarea si transportul) 

material i.'-.al de const:ție 

peni a n Măr . umpluturi, in- 

t ețir?. . cl .- 1; -r. . ■; -j . pro

vizorii, pa o.d'. pjr.iă i u-

a ■•■ași, deși șantierul 1 al 

T.C.H. a suportat 'heltuielile 

de evacuare a zgurii, inclusiv 

transportul. Or fi asociațiile de 

lot atari... asociații de binefa-

'.‘i . ? ! Da â salariații lor sau 

alții cred acest lucru, să fie 

pe buzunarul lor. nu pe al lo- 

■ atarilor. După cum ne infor

mează tovarășul Nicolae Sasu, 

șeful șantierului nr. 1 Petro

șani. in anul viitor zgura de 

la •-■ntralde term;, e ar putea 

fi folosită la exc uția panou

rilor mari (parțial, pentru ul

timul nivel) in care caz s-ar 

putea conta pe un volum de 

peste 8 000 mc utilizat 'a ma

terial de ' onstru, ție (după o 

prelucrare prealabilă).

Și modul in are se caleu- 

ă de răi re asociații, pe fie- 

/-■ p./lament in parte, cos

tul ir: ălzirii ar putea prilejui 

un ; îbie't de dîs uiie. Căci nu 

o dată au fost rri < ire lu-

■ îză direct in abataje și au

. ! >m..i că. pe lingă gi uifi- 

.■.i, au fost întăreați .u taxe

sumă in baie și bu. ătărie nici 

un singui ban in pius.

★

Se cuvine, in încheiere, să-i 

cerem iertare cititorului că 

i-am reținut atenția cu un ar

ticol lung. Nu ar fi fost ca

zul s-o facem, -.iacă cei care 

erau in drept și in... salariu 

s-o facă ar fi luat la timp mă

surile necesare menite să a- 

ducă in apartamente căldură 

mai multă și mai ieftină.

Desigur că — reTerindu-ne 

.și la rv s-a scris oii se va mai 

srrie — prin intermediul unui 

articol (și a unui singur autor), 

<■ mult prea greu să cuprinzi 

larg și, in același timp, pro

fund această mare problemă din 

Valea Jiului — încălzirea cen

trală. care folosește drept com

bustibil ărbunii. De aceea, Îm

părtășim întrutotul părerea to

varășului ing. Otto Abraham, 

dire torul economic-financiar al 

Centralei cărbunelui Petroșani

de a se forma o comisie mixtă 

.care sâ studieze și să verifice 

în ansamblul lor toate proble

mele legate de încălzire, să sta

bilească măsurile de cuviință 

pentru optimizarea sistemului 

de încălzire și a costului ei". 

.Sintem de acord să facem 

orice in cadrul legal, ne spu

nea dumnealui, in continuare, 

pentru îmbunătățirea situației 

existente, pentru reducerea 

costurilor și îmbunătățirea ser

viciilor către locatari".

Așa cum ne exprimam >i in 

prima parte a anchetei noas

tre — și așa cum sperăm că 

am reușit să dovedim — e po

sibilă. fără prea mull efort, 

reducerea prețului ăldurii și 

apei calde furnizate de centra

lele termice încălzite cu căr

buni '-ii pină la 5<> lei (ori cine 

știe, poate chiar mai mult) pe 

fiecare apartament și pe fie

care lună a iernii, menținind 

in gem-i artiiala metodă, do

tare și programare in exploa

tare a instalațiilor — calori

fer. E necesară insă in acest 

s op o preO' upare mai susținută 

din partea asociațiilor de loca

tari. T.G.I.. și consiliilor popu

lare. E necesar poate și un a- 

numt curaj îngemănat cu o 

responsabilitate <-re* ută fată 

de nevoile populației munici

piului nostru.

★

Nil ne-am referit nici la ief

tinirea prețului de cost al căr

bunelui, nici la introducerea 

termoficării ori a gazului me

tan. nici, mergind mai departe, 

la introducerea încălzirii elec

trice centrale. deși viitorul 

poete, tinînd scama de bogă

țiile incomensurabile ale sub

solului jian și ale splendorilor 

lui turistice ne va rezerva poa

te unele din aceste împliniri, 

in folosul cetățenilor care tră

iesc și muncesc pe aceste me

leaguri.

LUNI 9 NOIEMBRIE

In intim pi narea 
conferinței 

organizatei U.T.C.
Recent, tinerii din organi

zația U.T.C. a U.U.M.P. au 

colectat cantitatea de 30 to

ne fier vechi, indeplinindu-și 

astfel angajamentul economic 

la unul din obiectivele prin

cipale pe anul 1970.

Acțiunea a fost întreprin

să de uteciști în intîmpina- 

rea conferinței organizației 

U.T.C. de la U.U.M.P. care 

se desfășoară astăzi în sala 

Casei de cultură din Petro

șani.

Pentru ornamentarea cu arbuști
Vineri G octombrie a. c. a 

avut loc o acțiune de mun

că voluntar-patrioticâ orga

nizată din inițiativa Comite

tului U.T.C. de la Școala ge

nerală nr. 4 Petroșani. La 

a. castă acțiune organizată 

in cartierul Vasilc Boaită, 60 

ce elevi ai școlii au lucrat 

Ja săparea a 50 de giopi pen

tru plantarea de arbuști or

namentali.

PROGRAMUL I: 5,05—6,00 

Muzica dimineții: 6.05—9,30 

Muzică și actualități; 7,00 

Radiojurnal; 9.30 Revista li

terară radio; 10,10 Curs de 

limba engleză; 10,30 Pagini 

din opera „Motanul încălțat" 

de Cornel Trâilescu; 11 05 

Radio-Prichindel; 11.45 Sfatul 

medicului; 12,00 Cîntecul e 

pretutindeni; 12.30 Intilnii-e 

cu r" 1 pOpU)ară și inter

pretul preferat: 13.00 Radio

jurnal; 13,10 Avanpremieră 

cotidiană; 13,22 Melodii de 

H. Mălrneanu; 13.45 Din 'in- 

tecelc și dansurile popoare

lor: 14.00 Compozitorul sâp- 

tăminii; 14.30 Emisiune mu

zicală pentru ostași: 15.00 

.Muzică populară: 15.20 C'O- 

n;. a săptămînîi muzi ile; 

15.40 Piese de cslr..'-lu: l,:(>0 

Radiojurnal: 16.20 Xrii lin 

operele lui Gheoiche Dumi

trescu; 16.30 Revista econo

mică: 16.45 Mu/i-'ă or IA: 

17.05’ \nt ’’na tinerelului: 17 3') 

Interpr.le de ieri și de /i 

ale ciniecului popular olle- 

nes -: 17.50 Poșta radio: b'l 00 

Re unoașteți interpreții ? — 

muzică ușoară: 18.30 Pagini 

simfonice nemuritoare: 1900 

Gazeta radio; 10.30 Ansam

blul artistic . lî->*- -. Ră

mână"; 20.05 Tableta de Ș".a- 

ră: 20.10 M' lorecital Ni

colae Nițescu: 211.20 \rghez •.- 

na: 20.25 Solista serii : Ev a 

DemanzvR: 20.4.5 Teatiu ra

diofonic: 21.50 Valsuri: 2200 

Radiojurnal: 22.20 Sport:

22.30 Concert de seară: 003— 

5,00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Voi. m- 

brie : Vrăjitorul (!)—11 no

iembrie); PETRILA: Salariul 

groazei (8—lo no'emoi ■'.■>; 

LONEA — Minerul: Mr a 

romanță de vară (9 -11 no

iembrie); VULCAN : Mă ru

liu (9—11 noi mbr ic); i IL 

PEN1 — Muncilc esc: Răz- 

bunâlorul (10—11 na . inii: ■).
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MOSCOVA

VA DISCUTA

MOSCOVA 7. - Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
tronsmite : Dis-de-dimineațo, ca
pitala Uniunii Sovietice a cunos
cut animația morilor sărbători. 
Din toate colțurile orașului au 
început să se scurgă spre Piața 
Roșie coloane compacte de oa
meni oi muncii, spre a participo 
la demonstrația cu prilejul celei 
de-a 53-o aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Piața Roșie. împodobită săr
bătorește cu steagurile Republi
cilor Unionale, era dominata de 
un mare portret ol lui Vladimir 
liici Lenin, iar zidul dinspre Piața 
Roșie ol Muzeului de istorie era 
acoperit de un uriaș panou, ilus
trând hotărireo oamenilor muncii 
sovietici de a intimpina congresul 
ol XXIV-lea al P.C.U.S. cu noi 
și mari succese in activitatea lor.

La ora 10,00, in tribuna de la 
Mausoleul lui Lenin din 
Roșie iși fac apariția

la
Piața 

_ ,T. _______ __ , _ Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
ol P.C.U.S., Nikolai Podgornii, 
membru al Biroului Politic ol 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, membru 
ol Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R S.S., și alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

In tribuna rezervată oaspeților 
din străinătate, invitați să par
ticipe la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 53-a oniversore a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, se aflau membrii de
legației Consiliului Generol 
A.R.L.U.S . condusă de Ion Cos
mo. membru al C.C. ol P.C.R. 
prim vicepreședinte ol Comitetu
lui Executiv al Consiliului Popu
lar al municipiului București.

Generalul colonel E. Ivono.'ski, 
șeful garnizoanei orașului 
cova,. comandantul trupelor 
trictului Moscova, decorat 
ordinul Lenin, __
trului apărării al U.R.S.S., A. 
Greciko. mareșal ol Uniunii Sovie
tice, că trupele sint pregătite 
pentru parada militară.

Ministrul apărării al U.R.S.S., 
A. Greciko, trece in revistă tru
pele si le felicită cu prilejul ma
rii sărbători.

In cuvintul său. ministrul apă
rării al U.R.S.S., mareșalul Uniu
nii Sovietice, A. Greciko, a relie
fat semnificația deosebită pe 
care o capătă in acest an săr
bătorirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, oniversore 
ce coincide cu centenarul naș
terii întemeietorului P.C.U.S. și al 
statului sovietic, Vladimir llici 
Lenin, și cu pregătirile pentru 
apropiatul Congres, al XXIV-iea 
ol Partidului Comunist ol Uniunii 
Sovietice. El s-a referit apoi la

Mos- 
dis- 

cu 
raportează minis- 
al U.R.SS..

importantele realizări ale U.R.S.S. 
in dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, in ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii. Greciko a tre
cut in revistă, totodată, unele 
aspecte ale activității internațio
nale o Uniunii Sovietice. In în
cheie e. mareșalul Greciko a vor
bit despre atenția acordată de 
P.C.U.S. și statul sovietic întăririi 
capacității de apărare a U.R.S.S.

In acordurile imnului de siat 
al U.R.S.S., răzbat salve de salut. 
Inceoe parada militară. După 
tinerii toboșari, elevi oi Școlii 
militare de muzică, prin foța tri
bunei trec cursonții academiilor 
militare „Frunze", „Lenin, „Dzer- 
jinski". Prin fața tribunei se pe
rindă apoi trupele de desant, 
tancuri amfibii purtătoare de 
rachete, tancuri aeropurtate și, 
perfect alineate, trupe de infan
terie marino, de grăniceri, elevi 
ai școlilor militare „Nahimov", 
unități ale diviziei „Taman", ma
șini remorcind tunuri grele și 
„Katiușe", rachete uriașe cu mai 
multe trepte, cu combustibil so
lid.

După parada sportivilor, începe 
marea demonstrație a oomeni- 
lor muncii. „Cauza lui Lenin tră
iește și învinge", aceasta este 
lozinca pe care trei care ale
gorice o prezintă în grafice, măr
turisind succesele remarcabile re
purtate de Uniunea Sovietică în 
domeniile industriei, agriculturii 
și științei. Core alegorice 
zintă, de asemenea, marile 
rii dobindite de U.R.S.S. in 
rirea cosmosului.

Cu prilejul celei de a 
aniversări a Marii Revoluț 
cicliste din Octombrie, C 
tului Central al P.C.U.S., 
diului Sovietului Suprem, Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. le-ou 
fost odresote telegrame și me
saje de salut in care se apre
ciază importanța crucială o Re
voluției din Octombrie, sînt ex
primate sentimente de admira
ție față de înfăptuirile remarca
bile obținute de popoarele Uni
unii Sovietice, se urează noi 
și importante succese în opera 
de construire a socialismului, în 
întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare.

In mesajul adresat Prezidiului 
Sovietului Suprem si Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Comite
tul Permanent ol Adunării 
prezentărilor Populari din 
treago Chină «i Consiliului 
Stat ol R.P. Chineze se c 
că diverqențele de 
dintre China și Uniunea Sovieti
că nu trebuie să împiedice cele 
două țări să mențină și să dez
volte relații de stat normale, ceea 
ce ar corespunde aspirațiilor 

.popoarelor chinez și sovietic, in
tereselor întregii omeniri.

pre- 
victo- 
cuce-

Re

de 
arată 

principiu

Corespondenlul 
Georges Doseai, 
La ambasada ro- 

Paris a avut loc o 
de presă cu prile- 

„Isto- 
originile

PARIS 7 
Agerpres, 
transmite : 
mână din 
conferință 
jul apariției volumului 
ria României, de la 
sale și pină în zilele noastre" 
(editura Horvath, colecția „Is
toria națiunilor europene"). 
Aceastâ amplă lucrare științi
fică, de peste 500 de pagini, 
cu 80 de ilustrații și hărți, a 
fost întocmită de un colectiv de 
specialiști români in frunte cu 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, aca
demician Constantin Daicoviciu 
și Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei Româ
ne. Volumul a fost tradus in 
limba franceză de un colectiv 
condus de Georges Castellan, 
profesor la Universitatea din 
Paris - Lvincennes, care sem
nează și prefața.

Schimburile

comerciale

ale Poloniei

cu țările

Piefei comune

7 (Agerpres).

CONSILIUL DE SECURITATE
AL O. N. U.

PROBLEMA RHODESIANĂ?
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Reprezentanții a cinci țări — 
Burundi, Nepal, Sierra Leone, 
Siria și Zambia — au cerut 
simbătă convocarea Consiliului 
de Securitate al O.N.U. pentru 
discutarea problemei rhodesie- 
ne. Ei au depus, o dată cu 
prezentarea cererii, un proiect 
de rezoluție în această proble
mă, recomandînd Consiliului de 
Securitate să ceară Marii Bri
tanii de a nu recunoaște indc-

pendența Rhodesiei pină cind 
in această țară nu va fi con
stituit un guvern care să re
prezinte majoritatea populației. 
Proiectul do rezoluție reafirmă 
sancțiunile contra regimului 
minoritar al lui Jan Smith, 
stabilite prin hotărîri anterioa
re ale O.N.U.

In cercurile de la O.N.U. se 
apreciază că reuniunea Consi
liului de Securitate ar putea 
începe marți.

Sifuafia Mwială
dies Marea Britanic

CHILE

VARȘOVIA
Convorbirile comerciale progra
mate pentru decembrie între 
Polonia și țările Beneluxului, vor 
constitui etapa finală a tratati
velor purtate de partea polone
ză cu țările Pieței comune, care 
au dus la încheierea unor acor
duri economice pe termen lung 
cu Franța, Italia și R.F. a Ger
maniei, relatează agenția PAP.

In prezent, continuă agenția, 
țărilor Pieței comune le revine 
aproape 40 la sută din comerțul 
polonez cu țările capitaliste dez
voltate. In anul 1969, schimburi
le comerciale dintre Polonia și 
aceste țări s-au ridicat Ia peste 
700 milioane dolari, mareînd o 
creștere de aproximativ 55 la 
sută în comparație cu anul 1955. 
Totuși, în intervalul amintit, pon
derea exportului polonez in ță
rile respective o scăzut de la 
11,7 la sută în 1965, la 9,8 la 
sută în 1969. Unei dezvoltări nor
male a schimburilor comerciale 
dintre Polonia și țările Pieței co
mune i-au dăunat în primul 
rind politica discriminatorie a 
C.E.E. in problemele exporturi
lor poloneze.

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Situația socială s-a agravat sen
sibil in cursul ultimelor zile 
în Marea Britanie. Guvernul 
conservator trebuie să facă față 
revendicărilor tot mai presante 
din partea unui număr cres
când de muncitori care, la fel 
ca minerii, au anunțat că sint 
gata să înceteze lucrul în spri
jinul cererilor lor de mărire a 
salariilor. Cercurile guverna
mentale pretind că satisfacerea 
acestor revendicări ar provoca 
o presiune inflaționistă, trecînd 
însă sub tăcere faptul că pre
țurile au manifestat, în ulti
mele luni, o tendință perma
nentă de creștere.

In momentul de față au for-

mulat cereri de mărire 
lariilor 250 000 de muncitori 
necalificați care lucrează in 
spitalele de stat și 299 000 de 
mineri care au și declanșat o 
serie de greve perlate.

Presa londoneză interpretea
ză acordul realizat 
consiliile locale 
municipali, prin 
capăt grevei ce 
săptămini. drept 
al politicii economice a cabine
tului Heath. Majoritatea ziare
lor scriu că acceptarea sporirii 
salariilor lucrătorilor munici
pali constituie o victorie pen
tru sindicate și o lovitură dată 

ui. care a susținut că 
eda in fața greviștilor.

a

joi intre 
și salari ații 

care s-a pus 
a durat șase 

un serios eșec

SANTIAGO DE CIULE 7 (A- 
gețpres). — Corespondență de 
la Eugen Pop : La 6 noiembrie, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită la C.C. al Partidului Co
munist din Chile. El a fost 
primit de Lui' Corvalan, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Chile. Oscar Astudillo, secre
tar general adjunct, și de alți 
membri ai conducerii partidu
lui. Tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a transmis din partea 
C.C. al P.C.R. și, personal, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
felicitări pentru victoria elec
torală și urări de noi succese 
Partidului Comunist din Chile, 
în lupta pentru consolidarea 
acestei victorii și realizarea 
programului de guvernămint al 
Unității Populare.

Tovarășul Luis Corvalan a 
exprimat mulțumiri călduroase 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. și C.C. 
al P.C.R. pentru mesajul de 
felicitări și urările adresate.

Intre tovarășii Gheorghe Ră
dulescu și Luis Corvalan a a- 
vut loc o 
în cadrul căreia 
părți s 
bunele
cele două partide, contactele 
și vizitele reciproce să se dez
volte și mai mult in viitor.

Tovarășul Gheorghe Rădules-

s-a

convorbire cordială, 
de ambele 

a exprimat dorința ca 
relații existente între 

partide.
reciproce

mult

cu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației oficiale r 
mâne la festivitățile de insta
lare a noului președinte chi
lian. Salvador Allende, a avut 
o întrevedere cu secretarul ge
neral al Partidului socialist 
din Chile. Aniceto Rodriguez. 
Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a trans
mis din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R.. felicitări pentru succesul 
politic obținut de coaliția parti
delor de stingă și urări de suc
cese noului guvern al Unității 
Populare, pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare eco
nomică a țării, pentru consoli
darea independenței și suvera
nității naționale. Din partea 
sa și a conducerii Partidului 
socialist, Aniceto Rodriguez. a 
exprimat mulțumiri călduroase 
C.C. al P.C.R.. secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român pentru felicitările și u- 
rările adresate.

Intre Gheorghe Rădulescu și 
Aniceto Rodriguez a avut loc 
o convorbire cordială. în care 
ambele părți și-au exprimat 
dorința de dezvoltare a rela
țiilor prietenești existente între 
cele două partide.

La convorbire, care s-a 
fășurat intr-o atmosferă 
dială. au participat George 
covcscu. prim-adjunct al 
nistrului afacerilor externe.

Dumitrescu

10-

rul României la Santiago do 
Chile.

In cursul șederii sale la San
tiago de Chile, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a avut o 
întrevedere și cu Orlando Can- 
tuarias, ministrul minelor, în 
cadrul căreia au fost examinate 
perspectivele de dezvoltare a 
relațiilor de cooperare econo
mică și tehnico-științifică exis
tente intre cele două țări. La 
discuții au participat George 
Macovescu. Vasile Dumitrescu 
și Eraclie Milițescu, reprezen
tantul „GEOMIN" în Chile.

★

La 6 noiembrie, delegația o- 
ficială română, condusă de 
Gheorghe Rădulesou, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. care a participat la fes
tivitățile instalării noului 
ședințe chilian, a părăsit 
tiago de Chile, plecind 
patrie. La aeroport, erau

pre-
San- 
spre 
pre- 

zenți Alcides Leal, din partea 
guvernului chilian. Rene Con- 
chi. ambasador, atașat pe lin
gă delegația română, Rene Ro
jas. directorul protocolului. Mi
nisterului Relațiilor Externe, și 
alți funcționari superiori. Au 
fost de față Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul României la San
tiago de Chile, și membri ai 
ambasadei.

SOCIETATEA SINUCIGAȘA (V)
Dacă ritmul actual al po

luării apei și aerului și al de
frișării pădurilor va continua, 
spun oamenii de știință, pină 
in anul 2000 marja de sigu
ranță a oxigenulpi riscă să 
se îngusteze în mod critic. 
Dr. Berkner, care pare a fi 
cel mai alarmat dintre ei, 
spune printre altele că omul 
nu-și va modifica vechile o- 
biceiuri și vechile atitudini 
decît sub imperiul unei forțe 
irezistibile. El se teme că a- 
ceastă forță ar putea fi foa
mea, boala și violența.

Poluarea costă, depo
luarea costă mai mult

în an- 
tot mai 

rezolvat. Diferiții a-

Problema poluării 
samblul său devine 
greu dc 
genți ai poluării există și tre
buie să existe, într-o măsură 
tot mai mare, proporțională 
cu dezvoltarea industrială. 
Primejdiile poluării sint uni
versal recunoscute, dar se fa
ce prea puțin pentru înlătu
rarea lor.

In acest 
pare a fi 
vicios. Pe 
rea costă 
rile pe care le provoacă. S-a 
calculat că in S.U.A.. de e- 
xemplu, pe lingă nota de pla
tă pentru curentul electric, 
fiecare familie plătește, invi
zibil. cite 60 dolari

domeniu, omenirea 
intrat intr-un cerc 
de o parte, polua- 
mult, prin pierde-

pentru acea poluare a aeru
lui care rezultă de pe urma 
producției de curent electric; 
iar pentru poluarea aerului 
in ansamblul său. pierderile 
revin, în S.U.A., la circa 200 
dolari de persoană pe an...

Pe de altă parte, măsurile 
ce s-ar putea lua pentru pu
rificarea artiTilui sau apei, 
sau neutralizarea agenților 
poluanți, sint legate de mari 
cheltuieli. S-a preconizat, de 
exemplu, ca fiecare întreprin
dere industrială să suporte 
cheltuielile necesare pentru a 
menține ..puritatea" ei, urmînd 
să amortizeze aceste cheltuieli 
pe calea prețurilor de vînza- 
re a produselor sale. Unele 
mari firme ar fi chiar dis
puse să treacă pe această ba
ză la măsuri pentru evitarea 
poluării, pretinzînd, în mod 
logic, garanția că firmele con
curente indigene sau străine 
vor lua măsuri similare și 
vor încărca, la rîndul lor. pre
țul propriilor produse. Ar fi. 
deci, necesară o acțiune in
ternațională concertată, care 
de fapt ar avea drept rezul
tat scumpirea în lanț a nu
meroase produse, pe seama 
consumatorului.

Purificarea reziduurilor li
chide sau gazoase industriale 
ar fi încă cea mai ușoară. 
Problema se complică, in ter
meni economici, in sectorul 
traficului aerian și terestru. 
Ea se complică mai mult în

privința lichidării deșeurilor 
și gunoaielor. In S.U.A., de 
exemplu, anual sint aruncate 
la gunoi 7 milioane automo
bile. 30 milioane tone de 
hîrtie, 48 miliarde de cutii 
de conserve, fără a mai vorbi 
de sticle, materiale plastice 
etc.

încă mai grea este proble
ma asanării și „reînvierii" la
curilor și apelor curgătoare. 
Există diferite proiecte — in 
R.F.G.. în Suedia — care ar 
putea fi realizabile — cu chel
tuieli mari în bani și timp — 
pentru lacuri avînd o supra
față de... 1 000 m2. Dar in ca
zul unor lacuri ca Erie sau 
Michigan sau al mărilor și o- 
ceanelor lucrurile devin uto
pice.

O altă problemă pentru ca
re deocamdată nu se între
vede perspectiva unei soluții 
este cea a purificării faunei 
marine de diferiții produși to
xici. Oamenii de știință au 
făcut sugestivul calcul că, da
că astăzi s-ar pune definitiv 
capăt împră.știerii mercurului 
sau derivatelor lui, ar trebui 
să treacă 100 de ani pină ce 
în pești nu se vor mai găsi 
urme de mercur...

Omul, spun specialiștii, in
fectează și destramă natura, 
fără a avea vreo rețetă pen
tru restabilirea ei.

După stabilirea 
relațiilor 

diplomatice 
dintre Italia 

si R. P. Chineză
ROMA 7 - Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Puicea tran
smite : Stabilirea relațiilor di
plomatice normale intre Italia 
și Republica Populară Chineză 
a trezit un larg ecou 
în cercurile politice și parla
mentare, în rindurile 
publice italiene. Se scoate în 
evidență, îndeosebi, faptul că, 
adoptind o astfel de măsu.ă, 
guvernul italian a dat curs 
unui larg curent de opinie ce 
s-a manifestat constant în a- 
ceastă țară de mai mulți ani. 
Intr-o telegramă a Comitetu
lui Central al P.C.I., adresată 
C.C. al P.C. Chinez, se spune : 
„Cu prilejul recunoașterii Repu
blicii Populare Chineze de 
către guvernul italian - obiec
tiv pentru care comuniștii și 
forțele de stingă au luptat con
stant în acești 21 de ani - 
dorim să vă transmitem, îm
preună cu profunda noastră 
satisfacție, angajamentul nos
tru de a continua lupta pentru 
a se restitui Republicii Popu
lare Chineze drepturile ce-i re- 
vin în codrul Organizației Na
țiunilor Unite, urările pentru o 
mai amplă și fructuoasă dez
voltare a relațiilor de prietenie 
dintre țările și Doooarelor noas
tre".

Intr-un mesaj adresat P.C. 
Chinez, Tullio Vecchietti, se
cretar general al P.S.I.U.P., a 
făcut cunoscut că P.S.I.U.P. va 
continua lupta pentru ca Italia 
să sprijine restabilirea dreptu
rilor leaitime ole R.P. Chineze 
la O.N.U.

Fiorentino Sullo, lider 
Partidului democrat-creștin, 
declarat, intre oițele : 
pozitiv faptul că Italia 
noaste Republica 
Chineză. Aceasta înseamnă că 
am ieșit dintr-un complex care 
adesea ne-a împins să acțio
năm numai cind convenea al
tora... Trebuie să continuăm să 
mergem pe această cale". El 
a exprimat părerea că Italia 
or putea începe un dialog si
milar și cu alte țări, 
care R.D. Germană 
Vietnam.

opiniei

pozitiv

©■ Președintele Braziliei, ge
neralul Garrastazu Medici, a or
donat eliberarea „suspecților" 
arestați săptămina trecută, scrie 
ziarul „O Stado de Sao Paulo", 

„foarte apropiate 
securității

citind surse 
de organele 
nale“.

națio-

Două bombe 
au explodat...

al
□

.Este 
recu- 

Populoiă

g Turcia a informat vineri 
Organizația Mondială a Sănă
tății că epidemia de holeră, de
clanșată la 13 octombrie pe 
teritoriul său, s-a stins. Minis
trul sănătății publice a decla
rat că nici un nou caz de ho
leră nu s-a mai înregistrat de 
la 26 octombrie.

® Vineri, au luat sfirșit la 
Geneva lucrările Consiliului 
Ministerial al Asociației Euro
pene a Liberului Schimb, cea 
de-a doua grupare economică 
vest-europeană din care fac par
te Marea Britanic. Danemarca, 
Norvegia, Austria, Elveția, Sue
dia, Portugalia, Finlanda și 
Islanda.

©■ Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane, l-a primit pe Tikiri 
Banda Illangaratne, ministrul 
comerțului interior și exterior 
al Ceylonului, conducătorul de
legației guvernamentale ceylone- 
ze aflate în vizită in R. D. Ger
mană.

Reprezentanții guvernelor 
R. P. Polone și R.S.F. Iugosla
via au semnat la Varșovia pro
tocolul comercial 
două țări pe anul 
prevede o sporire 
blu a schimburilor 
polono-iugoslave cu 
față de nivelul anului în

dintre cele 
1971, care 

în ansam- 
comerciale
18 la sută 

curs.

...succesiv la autogara cen
trală din Tel Aviv, provocind 
moartea unei persoane și ră
nirea altor 35.

Printr-un comunicat oficial 
dat publicității la Beirut, orga
nizația palestiniană „Al As- 
sifa" iși asumă responsabilita
tea acestei acțiuni.

In urma exploziilor, mențio
nează agențiile de presă, po
liția israelianâ a reținut, pen
tru a fi anchetate, aproximativ 
1 000 de persoane.

A fost extrădat

© Vineri au început in Bun
destag dezbateri asupra proiec
tului de lege privind noul sis
tem de reglementări financia
re in cadrul Comunității Eco
nomice Europene. Cancelarul 
Willy Brandt a declarat că gu
vernul său este in favoarea 
lărgirii rapide a C.E.E.

Reafirmind că „politica R.F. 
a Germaniei se bazează pe A- 
iianța atlantică și pe comuni
tatea europeană", Brandt s- 
pronunțat, totodată, pentru 
Europă a renunțării la fort 
și a cooperării între popoare

@ In preajma celei de-a 17-a aniversări a proclamării 
independenței Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului și președinte a! Frontului Național Unit al Cam
bodgiei (FUNK), a făcut o amplă expunere, in care s-a 
referit la principalele preocupări ale țării sale. Vorbitorul 
a arătat, printre altele, că țara sa și-a pierdut independența 
în 1863 și, după o luptă îndelungată împotriva jugului co
lonial francez, a recucerit-o în 1953, iar de atunci a desfă
șurat acțiunea de construcție, a dus o politică de strictă 
neutralitate, de independență și a obținut succese în dife
rite domenii de activitate.

In prezent, a subliniat el, întreaga Cambodgie, de la 
nord, la sud, și de la est la vest, cu excepția Pnom Pcnli- 
ului, se află sub controlul ireversibil al forțelor populare 

■liberare națională. t
(Va urma)

® Retragerea forțelor palestiniene din capitala iorda
niană s-a încheiat simbătă, cu trei zile înainte de data pre
văzută. a anunțat un purtător de cuvînt al Comitetului 
Central al rezistenței palestiniene. Retragerea a avut loc 
in conformitate cu acordul de la Amman, încheiat între 
oficialitățile iordaniene și liderii palestinieni, în vederea 
estabilirii calmului in țară.

® Inginerul chilian, Julio 
Eduardo Fontecilla, arestat 
săptămina trecută la Lima de 
către poliția peruviană, a fost 
extrădat și adus la Santiago 
de Chile pentru a fi anchetat 
in legătură cu asasinarea fos
tului comandant al armatei, 
generalul Rene Schneider.

Guvernul a „clarificat 
pe deplin" cazul...

In urma alegerilor legislative 
parțiale care au avut loc in 
Statele Unite marțea trecută, 
au mai rămas a fi numărate 
voturile din citeva circumscrip
ții electorale și renumărate cele 
în care candidații au înregis
trat un număr aproximativ e- 
gal dc sufragii. Totuși, avînd 
rezultatele din marea majori
tate a centrelor de vot. presa 
americană și observatorii po
litici au trecut deja la ana
liza acestora, avansind o se
rie de concluzii care ni se par 
semnificative. Miza mare a a- 
legerilor, implic 2ții)c multipl“ 
ale rezultatului lor pe planul 
politicii interne și. în special, 
pe cel al relațiilor dintre Casa 
Albă republicana și Congresul 
dominat de democrați,

faptul că. într-un fel, partidele 
republican și democrat și-au 
împărțit victoria, nu însă în 
părți egale, sint elemente care 
conduc exponenții ambelor par
tide să facă declarații publice

dului democrat, este răsună
tor".

Mike ' 
joi ității 
a relevat
schimbat în

■■nsfield, liderul ma- 
mocrate cin Senat, 
că alegerile nu au 

mod profund ra-

favorabil lor, înaintea alegeri
lor. In prezent, democrații de
țin cîteva locuri de guverna
tor in plus față de republicani, 
lucru valabil și in ce privește 
compoziția adunărilor legislati-

democrat și-a revenit, in bună 
măsură, de pe urma înfrânge
rii suferite in alegerile prezi
dențiale din toamna 
1968. Atit succesele cit și eșe
curile politicii interne

anului

și cx-

. cel puțin 
îlegerilor preziden- 

Totodată, tre- 
rezul țațele 

alegerilor sint, in multe pri
vințe, o expresie a dorinței

compromisuri, 
în preajma al 
țiale din 197: 
buie subliniat că

SEMNIFICAȚIA ALEGERILOR DIN
prin care. fiecare revendică 
victoria. ,.Considerăm rezulta
tul alegerilor drept un formi
dabil succes11 al partidului re
publican, declara Ronald Zie
gler, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe. „Succesul demo
craților în alegeri, declara 
Lawrence O'Brien, președintele 
Comitetului Național al Parti-

portul de forțe existent înain
te in forul legislativ suprem 
al țării. In Senat, democrații 
au pierdut două locuri in fa
voarea republicanilor, insă au 
cîștigat 9 locuri in Camera Re
prezentanților. Totodată, au 
smuls republicanilor 11 manda
te de guvernator, răsturnînd, 
astfel, raportul de forțe, de-

presa și ob- 
trag
Casa

urmă- 
Albă

ve ale statelor.
In baza cifrelor, 

servatorii politici 
toacele concluzii : 
va trebui să depindă in mare
măsură pentru încă doi ani in 
înfăptuirea programului ci le
gislativ. de voința partidului 
de opoziție. Rezultatele alege
rilor au dovedit că Partidul

terne americane vor continua 
să fie atribuite aproape in e- 

ambelor partide, 
controlează forul 
celălalt forul le- 
planul relațiilor

gală măsură 
întrucît unul 
executiv, iar 
gislativ. Pe 
dintre Casa Albă și Congres nu 
se întrevăd schimbări esențiale, 
ci se așteaptă ca ambele par
tide să incline spre mai multe

S. U. A
poporului american de a se 
pune capăt războiului din Viet
nam. Numeroși candidați care 
au adoptat o platformă, libe
rală în care cereau încetarea 
războiului clin Vietnam prin 
retragerea imediată a tuturor 
trupelor din această țară, au 
marcat mari creșteri de voturi. 
De altfel, potrivit unui recent

sondaj Gallup întreprins în 
rindurile opiniei publice ame
ricane, 61 la sută din cei ches
tionați s-au pronunțat pentru 
retragerea tuturor trupelor 
S.U.A. din .Asia de sud-est pi
nă la finele anului viitor. Ob
servatorii politici consideră, de 
asemenea, că problemele in
terne ca situația dificilă a 
conomici țării, inflația, crimi
nalitatea, discriminarea rasială, 
și-au pus și ele amprenta, atit 
pe campania electorală cît și 
pe rezultatele alegerilor din nu
meroase circumscripții electo
rale.

© Guvernul Ecuadorului a 
anunțat că patru membri ai 
familiei lui Andres Cordova 
Galarza, fost candidat la ale
gerile prezidențiale din 1968, 
vor fi deferiți unui tribunal mi
litar pentru organizarea răpirii, 
la sfirșitul lunii trecute, a *o- 
mandantului forțelor aeriene 
ecuadoriene, generalul Cesai 
Rohon Sandoval. Comunicatul 
precizează că guvernul a .cla
rificat pe deplin" cazul răpi
rii generalului Sandoval, iar 
colonelul de aviație in retra
gere Andres Cordova Galarza 
a recunoscut că este principa
lul autor al acesteia.

La Quito s-a anunțat, de 
asemenea, arestarea in cadoul 
anchetei deschise asupra ră
pirii generalului Sandoval a 
fostului primar al capitalei, 
Jaime Del Castillo.

433 de arestări.

e-

C. ALEXANDROAIE, 
corespondentul Agerpres

• Poliția din provincia ca
nadiana Quebec a anunțat 
că a procedat la arestarea a 
încă patru persoane in cadrul 
cercetărilor întreprinse pentru 
depistarea autorilor răpirii ata
șatului comercial britanic, la
mes Cross, și ai asasinării fos
tului ministru provincial al 
muncii, Pierre Laporte. Purtă
torul de cuvînt al poliției a 
precizat că numărul total al 
arestărilor operate de la in
stituirea stării de urgență, la 
16 octombrie a.c., se ridică 
astfel la 433.
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