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Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa
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Constituirea Consiliului de conducere 
ui Academiei „Ștefan tihcorghiiT pentru 

pregătirea cadrelor de conducere a activității 
de partid, social-politice, economice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de .Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
primit vineri la amiază jx? 
vicepreședintele Republicii li
ni te Tanzania, Rashidi Mafa
ume Kawawa, care face o vi
zită oficială în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Manea Mănc.scii, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R,. 
vicepreședinte al Consiliului 
de stat. Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al. Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C.al P.C.R., 
Ilie Verdcț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent u| C.C. nl 
P.C.R.. prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile 
Patilincț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Crăciun, minis

trul Industriei ușoare. Petru 
Burlucu, adjunct ol ministru
lui afacerilor externe. Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R,,

Vicepreședintele Republicii 
Unite Tanzania a fost însoțit 
de P. Kisumo, ministru de stat 
pentru administrația regională 
și dezvoltarea rurală, A. 
Mwineyl. ministru de stat l<J 
președinția republicii, II. I. 
Mbilu, secretar național exe
cutiv al partidului Tanu, A. 
L. S. Mhina. comisar regional 
al regiunii Mara, Bw. E.
Mwangoka. președintele parti
dului Tanu pentru regiunea 
Mbeya.

in cadrul convorbirii care a 
avut loc a fost exprimată sa
tisfacția față de cursul ascen
dent pe care îl cunosc rapor
tul;:,’ romflno-tanzaniefte și s-a 
relevat dorința celor două sta
te și partide de a promova 
cooperarea pe planuri multi
ple. în interesul ambelor po
poare, al colaborării și păcii 
generale.

Au fost abordate probleme 
internaționale actuale, eviden- 
țllndu-se necesitatea sprijini
rii tinerelor state din Africa 
șl Asia, a tuturor țărilor în 
cuts de dezvoltare tn efortul 
lor spre întărirea independen
ței naționale, pentru dezvol
tarea lor economico-.socială. In 
același timp, s-a subliniat Im
portanța unirii tuturor forțe
lor antlimperlaliste In lupta 
pentru progres social și pace, 

întrevederea a avut loc în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate.

★
După convorbire, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a reținut 
la dejun pe vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania, 
Rashidi Mafaume Kawawa, șl 
pe celelalte persoane oficiale 
tanzaniene care îl însoțesc

In timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și vicepreședintele 
Republicii Unite Tanzania. 
Rashidi Mafaume Kawawa, au 
rostit toasturi.

In ziua de 8 octombrie a.c. 
a avut loc, în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general el Partidului 
Comunist Român, ședința 
de constituire a Consiliu
lui de conducere al A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a activității de 
partid, social-politice. economi
ce. și administrației de stat, or
ganizată Pe baza recentei hotă- 
rîri adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășii : Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Miron Constantinescu. Miu 
Dobrescu.

In funcția de președinte al 
Consiliului și rector al Acade

f

Cu vîniarea
tovarășului

Nicolae Ceaușescu
Cred că ați citit cu toții IIo- 

târîrea care a fost publicată 
și cunoașteți deci atit caracterul 
cit și obiectivele stabilite de 
Comitetul Executiv, noi
instituții de învățămint su
perior, de partid și de stat. 
Organizarea pe această bază a 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pornește de la cerințele asigură
rii cu cadre de conducere pen
tru diferite domenii ale muncii 
organelor de partid, precum și 
cu cadre de conducere pentru 
diferitele sectoare ale vieții eco
nomice și de stat. îmbinarea în
tr-o singură Academie a acestor 
laturi de activitate — care s-ar 
părea deosebite — pornește de 
la principiul care guvernează 
întreaga activitate din România, 
că forța politică conducătoare 
a societății românești este 
Partidul Comunist Român și. 
deci. în exercitarea acestui rol 
trebuie să asigure și pregătirea 
cadrelor necesare pentru îndru
marea tuturor sectoarelor de 
activitate. Pină la urmă, unul 
din factorii de bază care asigu
ră înfăptuirea liniei politice ge
nerale îl reprezintă cadrele, oa
menii : de aici și preocuparea 
Comitetului nostru Central de 
a realiza pregătirea unitară a 
cadrelor de conducere — de 
partid, de stat și economice — 
pentru toate domeniile de acti
vitate. De la aceste consideren
te am pornit atunci cind am 
hotărit îmbinarea tuturor aces
tor forme de pregătire a cadre
lor într-un singur organism, in 
această Academie.

In al doilea rînd. doresc să 
subliniez că nu este întâmplă
tor faptul că in conducerea A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de 
conducere a activității de partid, 
social-politice, economice și ad
ministrației de stat am numit 
pe președintele Academiei de 
științe sociale și politice. Se 
pornește de la un alt conside
rent pe care îl avem în vedere 
în organizarea întregii activități 
a invățămîntului din România 
— și anume al îmbinării invă
țămîntului cu cercetarea. cu 
viața, cu producția.

Avînd în vedere atit obiecti
vele Academiei de științe so
ciale cit și cele ale Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" este nece
sar să realizăm o strinsă unita
te intre aceste două activități. 
Am considerat că această uni
tate se poate înfăptui în bune 
condițiuni dacă președintele am
belor institute va fi aceeași per
soană, tocmai ținind seama că 
între invățămînt și cercetare tre
buie să existe o strinsă legătu
ră, aș putea spune, o contopire 
a acestor activități.

Rezultă de ai.i concluzia că 
unul din obiectivele principale 
de viitor ale Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" este de a lega strins

$i administrației de stat
mici ..Ștefan Gheorghiu', a fost 
numit tovarășul Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Academiei 
de științe sociale și politice ; 
prim-locțiitor al președintelui 
și director al Institutului pen
tru pregătirea cadrelor în pro
blemele conducerii social-politi
ce Ștefan Mocuța ; prorec
tor a! Academiei și director 
al Institutului Central de pre
gătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația 
de stat — Beiu Jean : prorector 
și decanul facultății de ziaris- 
T.cfe — Nestor Ignat; prorector 
și secretar al Comitetului de 
partid Balaure Florian : pro
rector — Kopandi Alexandru ;

procesul de învățămint cu mun
ca de cercetare și de a merge mai 
departe, asigurînd legarea am
belor activități cu viața, cu 
practica.

In general formarea cadrelor 
de conducere social-economice 
trebuie realizată in legătură or
ganică cu producția, pentru că 
nu vom putea pregăti cadre de 
conducere pentru economie Și 
pentru alte sectoare sociale dacă 
cei care vor urma cursurile A- 
cademiei nu vor ține o strinsă 
legătură cu uz.inele, dacă nu 
vor participa efectiv la activi
tatea de conducere a întreprin
derilor in cadrul procesului de 
invățămînt. Deci, va fi necesar 
ca în elaborarea programelor de 
invățămînt să găsim cele mai 
bune forme care să asigure în
făptuirea acestui obiectiv.

De altfel, după cum ați re
marcat și directorii celor două 
institute au o bogată experi
ență practică : unui este activist 
de partid, care a îndeplinit 
pină in momentul de față func
ția de secretar cu problemele 
de propagandă la un județ — 
incă nici n-a fost eliberat din 
această muncă — iar al doilea, 
tot un activist de partid, a fost 
și director de întreprindere și 
acum lucrează la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, avînd deci un contact di
rect cu problemele concrete ale 
economiei.

Am ținut ca Și prin aceasta 
să subliniem orientarea nouă pe 
care trebuie să o aibă atit in- 
vățămintul de formare a ca
drelor de conducere pentru ac
tivitatea de partid, cit și cel 
pentru formarea cadrelor de 
conducere in activitatea social- 
economică. De asemenea, in ce 
privește componența generală a 
Consiliului am avut in vedere 
necesitatea de a îmbina cunoș
tințele teoretice generale cu 
cunoștințele practice, experien
ța mai îndelungată a cadrelor 
vechi de partid și economice 
cu experiența cadrelor tinere, 
cu cei care lucrează nemijlocit 
in producție.

Desigur, această organizare a 
conducerii Academiei „Ștefan 
Gheorghiu* are importanța ei. 
dar numai ea nu va rezolva bi
neînțeles problemele. Depinde 
de felul cum va fi organizată 
activitatea conducerii /Academi
ei, de felu| cum vor fi elabora
te programele de invățămînt și 
cum vor fi ele transpuse in 
viață ; depinde de modul cum 
se va realiza îmbinarea învăță- 
mintului cu cercetarea, cu viața 
și cu producția, pentru ca o- 
biectivele stabilite de Comitetul 
Executiv să poată fi înfăptuite 
in condițiile cele mai bune.

La baza întocmirii programe
lor și a întregii activități de 
învățămint și cercetare trebuie 
să stea linia politică generală 
a partidului nostru, documen
tele Congresului al X-lea și ce

prorector Și director adjunct al 
Institutului Central de pregătire 
a cadrelor de conducere din e- 
conomie și Administrația de 
stat — Huliră Ervin. In biroul 
consiliului au mai fost numiți 
tovarășii Băduț Manea — secre
tar științific. Ion Niculescu — 
secretar științific, precum și 
tovarășii Constantin Popovici, 
Tudorel Postolache. Mihai Ana- 
stasescu și Gheorghe Dolgu.

Din consiliul Academiei mai 
fac parte tovarășii: Ștefan Voi- 
cu — redactor șef la revista 
„Lupta de clasă* ; Barbu Za- 
harescu — reprezentantul C.G 
al P.C.R. la revista „Probleme
le păcii și socialismului* ; Zîna 
Brîncu — membru al partidu
lui cu stagiu din ilegalitate, pro- 

lelalte documente de partid ca
re asigură aplicarea creatoare 
a legilor generale ale construc
ției socialiste in condițiile con
crete ale României, concepția 
materialist-dialectică despre lu
me și societate, teoria marxist- 
leninistă.

Consider că avem un cadru 
organizatoric corespunzător și, 
deci, putem să ne exprimăm 
convingerea că acest deziderat 
va fi tradus în viață in con
dițiuni bune, se va transforma 
intr-o realitate a învățămintului 
nostru de partid și economico- 
social .

Nu este, desigur, momentul 
să mă opresc acum asupra u- 
nor aspecte ale învățămintului 
de partid. Probabil că ar fi 
bine să o facem într-un timp nu 
prea îndepărtat. Avem, de alt
fel, o serie de rezultate bune 
in această privință. Cunoașteți 
cu toții cum s-a desfășurat de-a 
lungul anilor acest invățămînt, 
rolul său în formarea activiș
tilor de partid : știm însă și 
minusurile sale, inclusiv din ul
tima perioadă. De aceea va 
trebui să ne propunem să or
ganizăm in așa fel activitatea 
invățămîntului îneît să punem 
un accent mai mare pe pregă
tirea studenților Academiei pen
tru ca absolvenții ei de mîine 
să corespundă mai bine cerin
țelor noi pe care Ie pune con
ducerea de către partid a între
gii activități economico-sociale și 
politice din țara noastră.

Eu aș dori să adresez felici
tări din partea conducerii noas
tre de partid întregului Consi
liu. Biroului și președintelui, să 
exprim convingerea că măsurile 
adoptate de Comitetul Executiv 
in privința învățămintului so
cial-politic și de formare a ca
drelor de conducere în dome
niul activității economico-socia
le se vor materializa in scurt 
timp in viață. Sînt toate con
dițiile pentru acest lucru și a- 
preciez că înseși compoziția 
Consiliului de conducere ga
rantează înfăptuirea cu succes 
a politicii partidului în acest 
domeniu. Secretariatul Comite
tului Central, care îndrumă 
practic activitatea Academiei, 
trebuie să acorde mai multă a- 
tenție decît pină acum activi
tății acestei instituții spre a a- 
sigura înfăptuirea in cele mai 
bune condițiuni a Hotărîrii — 
și vă pot asigura că va face 
acest lucru. însăși aceste mă
suri constituie o dovadă că Se
cretariatul și-a propus să so 
ocupe mai serios de asemenea 
probleme hotărîtoare — pot 
spune — pentru dezvoltarea ac
tivității noastre.

încă o dată, tovarăși, vă feli
cit și vă urez succes în acti
vitatea dumneavoastră 1 

fesor consultant la Academia 
„Ștefan Gheorghiu* ; Ion Rach- 
muth — membru al partidului 
cu stagiu din ilegalitate, pro
fesor la Academia „Ștefan 
Gheorghiu* ; Emanoil Florescu
— consilier la Consiliul de Mi
niștri, membru al partidului cu 
stagiu din ilegalitate ; Ion Glu- 
vacov — membru al Colegiului 
Central de Partid, membru al 
partidului cu stagiu din ilega
litate ; Iovanca Rudenco — 
membru al partidului cu stagiu 
din ilegalitate ; Ileana Răceanu, 
membru al partidului cu stagiu 
din ilegalitate ; Constanța 
Crăciun — membru al parti
dului cu stagiu din ile
galitate ; Ofelia Manole — 
membru al partidului cu sta
giu din ilegalitate; Ion Mețiu
— membru al partidului cu 
stagiu din ilegalitate ; Miu Do
brescu — membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. nl 
P.C.R.. șef de secție la C.C. al 
P.C.R. : Ion Cîrcei, șef de secție 
la C.C. al P.C.R. : Constantin 
Vlad — vicepreședinte al Aca
demiei de științe sociale și po
litice, director al Institutului 
pentru științe politice și studiul 
națiunii; Emilian Dobrescu, 
consilier la C.C. al P.C.R. ; Ște
fan Andrei, prim-adjunct de 
șef de .secție la C.C. al P.C.R. : 
Nicolae Ionescu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Ion St. Ion — vicepreședinte al 
Consiliului Economic ; Ion Dodu 
Bălan — vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste ; Mihai Martinescu — 
ministru adjunct la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini ; Gheorghe Moldovan, ad
junct al Ministrului agriculturii, 
industriei alimentare, silvicul
turii și apelor; Virgil Cazacu, 
priin-adjunct al ministrului în- 
vățămîijtului ; Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe ; Constantin Antip, ge
neral maior, secretar adjunct 
al Consiliului Politic Superior 
al Armatei și șef al direcției de 
propagandă ; Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C.: 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. ; Stelian Ionescu, mem
bru al Comitetului executiv al 
U.N.C.A.P. ; Cornelia Dinescu, 
secretară a Consiliului Național 
al Femeilor ; Ilie Rădulescu, se
cretar al Comitetului municipal 
de partid București ; Gheor
ghe Marinescu, secretar al Co
mitetului județean de partid 
Ilfov ; Constantin Marinov, se
cretar al Comitetului județean 
de partid Prahova ; Vasile Mu- 
șat, secretar al Comitetului ju
dețean de partid Argeș ; Ion 
Călinescu, secretar al Comitetu
lui județean de partid Dîmbo
vița ; Lina Ciobanu, prim-se- 
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 2 București ; Octa
vian Nistor, secretar al Comite

„Emoție in premieră" la Școala generală nr. 3 Dărănești: La clasa a 3-a se fac primiri de 
noi pionieri. Foto 1 Ion LICIU
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tului de partid al sectorului 1 
București ; Marin Enache, se
cretar al Comitetului de partid 
al Uzinelor «2'3 August" — 
București ; Ladislau Lorincz, 
doctor docent în științe juridice; 
Ernst Breitenstein, redaotor-șef 
adjunct la ziarul „Neuer Weg"; 
Marian Avram — muncitor la 
Uzinele „23 August" — Bucu
rești ; Magdalena Cojocaru, 
muncitoare la întreprinderea 
„Dacia*, București; Dumitru 
Hițoiu, muncitor la uzina „Vul
can", București ; Constantin Du- 
mitrache, directorul Uzinelor 
„Grivița Roșie* — București ; 
Constantin Borgeanu, profesor 
la Academia „Ștefan Gheor
ghiu" ; Constantin Moisuc, con
ferențiar doctor; Valeri u Ma
rinescu, director tehnic la 
C.E.P.E.C.A. ; Mihai Dumitres
cu. director de studii la 
C.E.P.E.C.A. ; Nicolae Teodores- 
cu, profesor universitar; Ni
colae Djamo, profesor universi
tar ; Gheoghe Joița, student; 
Ion Buga, student; Emeric Sza
bo, student; Eugenia Balog, 
studentă; Constanța Căpățînă, 
studentă.

Luînd cuvîntul tovarășul Mi- 
ron Constantinescu a arătat că 
în munca sa. Consiliul va ac
ționa pentru realizarea scopuri
lor stabilite de conducerea de 
partid și de stat, in privința for
mării cadrelor, pentru o cît mai 
strinsă legătură între învăță- 
mînt. cercetare, munca de 
partid, producție, pentru îmbu
nătățirea planurilor de învă- 
țămînt, a programelor, manua
lelor și lucrărilor didactice, mă
suri menite să asigure legarea 
nemijlocită a Academiei „Ște
fan Gheorghiu" de practica so
cială, de activitatea comitetelor 
județene de partid, a organiza
țiilor de partid din uzine, de 
la sale, din cooperativele agri
cole, din toate unitățile pro
ductive și culturale ale țării.

In continuare, vorbitorul a 
arătat • „Analizînd în mod cri
tic activitatea din cadrul Aca
demiei de științe sociale și po
litice, vom dezvolta o cit mai 
strinsă colaborare cu Academia 
„Ștefan Gheorghiu" astfel ca și 
pe această linie, indicația dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral, de a dezvolta cooperarea 
și colaborarea între cercetare și 
învățămint, între producție și 
munca de partid să fie realiza
tă în viață. Vom căuta ca Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" să 
desfășoare o activitate cît mai 
largă în viața social-politică și 
culturală a țării, militând pentru 
înfăptuirea programului parlidu. 
lui nostru.

Vorbitorul a exprimat, în nu
mele noului Consiliu, angaja
mentul de a depune toate efor
turile pentru îndeplinirea sarci
nii încredințate de conducerea 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit în cursul dimineții de vi
neri, pe tovarășul Jivko Jivkov. 
vicepreședinte a] Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, președintele păr
ții bulgare în Comisia Mixtă 
guvernamentală româno-bul- 
gară de colaborare econo-

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 8 octom
brie, la Palatul Consiliului de 
Stat, delegația militară a Re
publicii Austria, condusă de 
ministrul federal al Apărării 
Naționale, Karl F. Lutgendorf, 
care face o vizită oficială in 
țara noastră.

La primire au luat parte 
general de armată Ion l/niță, 
ministrul Forțeior Armate, ge-

REȚEAUA COMERCIALA A VULCANULUI 

fată în față cu 
CERINȚELE POPULAȚIEI

ESTE O REALITATE EVI
DENTA a zilelor noastre, de 
care pe bună dreptate sîntem 
mândri : ritmul înnoirilor ne 
depășește uneori imaginația. Se 
construiește foarte mult, pretu
tindeni. Pentru oameni, pentru 
continua îmbunătățire a condi
țiilor lor de viață, pentru ridica
rea ștachetei civilizației și bună
stării celor ce conturează azi, cu 
realism, imaginea zilelor lu
minoase de mîine, se constru
iește. Concomitent cu apariția, 
în peisajul eflorescent al așe
zărilor noastre urbane,, a unor 
adevărate microorașe — rod al 
destoiniciei unui popor harnic, 
sub îndrumarea unui partid 
încercat —, noi artere comer
ciale, noi mari magazine se a- 
daugă multiplelor valențe ale 
arhitectonicii romârtfiști, spo- 
rindu-î farmecul și îmbogă
țind-o...

...AM REGĂSIT VULCANUL, 
într-o zi răcoroasă de octom
brie incipient, pe același șeva
let al înnoirilor. Cadrul pictu
ral al noii magistrale a orașu
lui. cu un ansamblu de locuin
țe demn de invidia marilor cen-

Tovarășul Jivko Jivkov
mică și tehnico-șliințifică.

La primire au fost de față 
tovarășii Leonte Răutu, vice
președinte a] Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia Mixtă, Nico
lae Blejan, ambasadorul Româ
niei la Sofia.

A participat, de asemenea, 
Spas Gospodov. ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

Cu acest prilej, a avut loc 

Delegația militară austriacă
neral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului 
Forțelor Armate și șef al Mare
lui Stat Major, general-locote- 
nent Constantin Popa, adjunct 
al șefului Marelui Stat Ma
jor.

A fost de față Eduard Tschop. 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cordial cu 

tre urbanistice, cu o „perlă" 
de complex comercial, mărini
mos aprovizionat, ne-a apărut 
în aceeași perpetuă mișcare, 
completat de peisajul schele
lor și al meterezelor ce cresc. 
Sosiți să constatăm pulsul co
merțului vulcănean, să aflăm 
dacă rețeaua comercială a Vul
canului este — sau nu este — 
întrutotul adaptată la cerințe-" 
le mereu crescînde ale locuito
rilor, am fost nevoiți să obser
văm (pentru început) că mo
dernizarea activității în comerț 
oferă populației nu numai un 
mare volum de produse, de 
bună calitate, dar și condiții 
superioare de aprovizionare 
care, implicit, conduc la redu
cerea timpului de servire. Am 
văzut și-am cunoscut, în ma
gazinul alimentar nr. 58 de la 
complex, oameni, mulți oameni, 
locatari ai blocurilor din îm
prejurimi, exprimîndu-și satis
facția pentru mărfurile pe care 
le introduceau în sacoșe. Am 
înțeles atunci și marea bucu
rie pe care o iradia fața încer
catului și mereu tînărului res
ponsabil Petru Galea. în mo
mentul cînd îmi vorbea despre 
realizările magazinului, mereu 
la cele mai înalte cote (..Cel ce 
Se ocupă, cu mult interes, de 
înlăturarea aspectelor negative 
care se mai întîlnesc în servirea 
populației, nu se poate să nu 
aibă, în final, i succese. Nu se 
poate! E o lege... Cel ce se 
pretinde comerciant, lucrător în 
comerț dacă vreți, trebuie să 
știe, să aibă clar în minte fap
tul că el nu este un simplu 
spectator care așteaptă să fie 
întrebat de... sănătate, ci tre
buie să fie. cum să zic ?. un... 
organizator al procesului de 
desfacere. Vânzătorul trebuie 
să intervină, atunci cînd este 
necesar — și aș zice că aproa
pe mereu e necesar — în spri
jinul cumpărătorilor... Altfel 
nu faci nimic I Chiar dacă ai 
vad..."). Am înțeles și de ce. 
cu atîta greutate, a putut Petru 
Galea să pronunțe numele doar 
a două (cîte i-am cerut) vînză- 
toare. modele de conștiinciozi
tate : Maria Vlaicu Și Ioana 
Oneasă, iar în finalul convor
birii să încerce a mă determi
na să notez și alte nume I 
Pentru că, dacă nu întreg per
sonalul acestui mare și frumos 

o convorbire în cadrul căreia 
au fost abordate o serie de 
probleme privind relațiile mul
tilaterale româno-bulgare. S-a 
exprimat dorința comună de a 
dezvolta continuu aces’e rela
ții. în interesul popoarelor ro
mân și bulgar, al cauzei uni
tății țărilor socialiste și păcii 
în lume.

Primirea s-a desfășurat Ln- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

oaspeții. In timpul convorbirii 
au fost abordate probleme re
feritoare la relațiile bilaterala 
româno-austriece, relevîndu-se 
cu satisfacție evoluția lor favora
bilă. și s-a subliniat roiul con
tactelor prietenești dintre ie-, 
prezentanții armatelor din 
cele două țâri în ma: buna cu
noaștere reciprocă a popoare
lor român și austriac. De ase
menea, au fost abordate șl u- 
nele aspecte ale situației inter
naționale.

magazin s-ar strădui, întreeîn- 
du-se fiecare pe sine însăși, 
s-ar mai putea vorbi, oare, des
pre desfășurarea neîntreruptă 
și atit de intensă a vânzărilor, 
cu rezultate financiare în cres
cendo continuu, cu satisfacții 
durabile... de partea cealaltă a 
tejghelei, la cumpărători ?

AM PĂȘIT PRAGUL, in Vul
can, multor magazine — ade
vărate fresce ale permanentei 
griji a organelor de partid șl 
de stat, municipale și orășenești, 
de a răspunde solicitărilor 
populației orașului. La parterul 
blocurilor, în centrul orașului, 
pe drumurile de acces spre 
centrul orașului, în noile an
sambluri de locuințc-magazine 
la a căror țintită se pot aduco 
prea puține reproșuri (ce țin, 
de exemplu, mai mult de este
tica așezării în rafturi, de folo
sirea nu atit de intensivă a su
prafețelor, expunerea în înăl
țime fiind, la cele două maga
zine vechi din centru, textile 
și alimentar, întrucitva defici
tară). Pretutindeni, .magazine. 
Pentru a nu rămîne în umbra 
noilor spații comerciale, vechi
le magazine își măresc suprafe
țele. mai ales descongestionând 
anumite porțiuni din interior 
de activitatea de depozitare 
a/unor mărfuri de volum (ma
gazinul alimentar nr. 44), se 
construiesc (pe alocuri cu înce
tinitorul dar totuși...) noi spa
ții de depozitare (lucrările de 
construire a unui depozit de 
materiale de construcții. în spa
tele magazinului de metalo-ch;- 
mice. au fost atacate, după cum 
am aflat, foarte tîrziu, dar in 
prezent decurg in condiții 
bune), vor fi puse la dispoziția 
consumatorilor noi magazine 
(la Dealul Babii, fostul local 
a) căminului cultural va ti 
transformat în magazin mixt. 
I.G.L.-Ul a promis că, în tri
mestrul ultim al acestui an, 
magazinul va fi pus la dispo
ziția cumpărătorilor. Să ve
dem !).

„Dar nu numai atit — ne 
mărturisește Vasile Beteringhe, 
vicepreședinte al consiliului 
popular orășenesc, un cetățean

V. T.

(Continuare in pag. a 3-a)
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A v a n p r emie r ă

ȘTAFETA NEVĂZUTĂ
de Paul Everac

Piuedub ut tineretului
De cîteva zi le la cxploa- lor. s-a alcătuit un plan le-

tarea minieră Dilja a luat mat ic al viitoarelor „produ -
ființă din iniț iativa comite- ții" dîljenc. In general, mern-
tului U.T.C., un cincclub al brii cclui mai nou cerc al
tinerelului. Au fost cumpă- gemului din Valea Jiului și-au
rute aparatele necesare pen stabilit ca principal obiec-
tru activitatea ei neamatori- tiv realizarea unor scurl-me-

traje cu caracter instructiv 
și educativ. Nu vor fi negli
jate nici acele pelicule core 
contribuie Ia îmbogățirea 
noștințcîor profesionale ale 
angajaților exploatării.

TfODOBA IIICKIII:
„Petroșaniui, 

pentru mine, 
e pulsul țării"

Recunosc. înainte <le a inâ hotărî s-o „deranjez" pe 
Teodora Lucaciu cu cîteva întrebări, m-am chinuit — nu 
putină vreme — cu o sumă de refrene preconcepute : dacă 
marca soprană a primei scene lirice românești, recoman
data de o carieră stabilizată la altitudinea stelelor de ma
ximă strălucire, se va dovedi un .monstru sacru' intangibil 
și inaccesibil ?; mă \a .servi' cunoscuta artistă, generos 
dotată, obișnuită in țară și peste fruntariile României cu 
atitea interviuri, care de care probabil, mai sentențioase 
sau mai oneste, cu cîte-un mic detaliu, care să-mi amor
seze, ulterior, fantezia, clasica fantezie gazetărească ?; sau 
îmi va sfărima. metodic și necruțător, toate intențiile, vi- 
rindu-mă intr-o implacabilă dilemă — un interviu cu Teo
dora Lucaciu ori ..iese" bine, ori nu .iese" deloc — și 
atunci ?.„ Nărăvit fiind, am îndrăznit totuși Și, dacă in 
cadrul ambiant atit de incandescent al scenei Teodora 
Lucaciu te emoționează, printr-Un timbru străbătut de 
umbre și raze jucăușe, in care consoanele se topesc ușor 
in tumultuoase trăiri, iar vocalele erup intr-un fortissimo 
tulburător, sau intr-un piano nuanțat și cald, in afara sce
nei dincolo de tensiunea complexului emoțional, in fața 
hlitz-ului și a creionului care se străduiește în a nu se po
ticni, creatoarea unor strălucite roluri in ..Boema". „Othello", 
in ..Paiațe' sau .Onegliio' nu este altceva decit o_ petro- 
săneancă.

— Spuneți-ne. mult stimată Teodora Lucaciu, ce în
seamnă pentru dumneavoastră Petroșaniul ?

Consideram gheața spartă și așteptam satisfăcut. O în
clinare înceată a capului urmată de un suits larg, în care 
descifram și nostalgie și reproș, m-au readus urgent pe... 
pămint. Am păstrat nostalgia — pentru că o înțelegeam — 
și-am insistat, să pricep reproșul:

— E o întrebare simplă. Foarte simplă. Și totuși cit de 
grea! Nu știu cum să-ți explic E ceva ciudat In orice colț 
de lume m-as afla, cind mă gindesc la țară, mă gîndesc la 
Petroșani. Și mi se intiinplâ asta atit de des... Cunosc bine 
acest oraș, l-am străbătut cu piciorul toate străduțele, îm
prejurimile. Realmente, simt o vie emoție cînd vin acasă...

— Acasă! Reveniți atâ’ de rar pe aici 1
— Nu pentru c-aș fi lipsită de dorinți sau de chemare. 

Timpul insă... Și e-atit de departe acest oraș de căile melc 
obișnuite Bar, să știi că e o sărbătoare pentru mine cînd 
vin acasă .

— Iar acasă?
— Dar ce vrei ? Dumneata cine știe de unde ești ! 

Petroșaniul. pentru mine, c pulsul țării. E inima mea. Sînt 
inindră și nu scap nici cea mai mică ocazie să afirm că 
sini din Valea Jiului. Regret, să știi, regret foarte mult că 
mi-am jignit publicul... Ai văzut ce-a fost in sală ?

— L-ați jignit ? 1
— Da Prin neparticiparea la unele concerte-specta- 

cnlc anunțate aici.
— A. da, știu...
— Nu știi nimic! Sint convinsă că sala ar fi arătat 

altfel mai încărcată— Dar nu eu sint de vină. Și totuși 
trebuie să port in suflet atita tristețe, știind că oamenii 
end că i-am păcălit. Sînt eu vinovată că Opera nu și-a 
ținut cuvintul, anunțind concerte pe care apoi le-a con
tramandat și susținind că Teodora Lucaciu e bolnavă? N-am 
fost bolnavă, scrie acolo că n-am fost bolnavă! Și cere 
iertare din partea mea publicului—

— Că oricind voi fi solicitată, voi veni. Dar. aș vrea 
să te mai rog ceva !

— Da. Poftiți !
— Ai putea să influențezi participarea. La Hunedoara, 

acțiunea aceasta a fost îndelung salutată de siderurgiști. 
Am fost primiți neașteptat de bine. Am fost flatați, ne-a 
bucurat mult participarea masivă, care denotă o preocupare 
spirituală antrenantă

I 
I

I
I

I

I
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Astăzi ■ primul gong vo vesti o 
noua stagiune teatrală dar și în
ceputul unei etape de reviriment 
artistic in vioța Teatrului ..Valea 
Jiului", in spiritul reafirmării cre
dinței noastre in menirea scenei 
de a fi tribună a unor dezbateri 
contemporane. Căci cea de o 
XXIV-o stagiune a teatrului nos
tru debuteoză sub semnul adezi
unii plenore o colectivului la 
vastul program de educare o oa
menilor muncii elaborat de partid, 
și ol unei orientări fecunde pe 
linia misiunii ce-i revine în etapa 
istorică o construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Deschizătoare de drumuri pen
tru teatrul nostru in actuala sta
giune este piesa lui Paul Everac 
„Ștafeta nevăzută", lucrare în
scrisă de noi în fruntea reperto
riului pentru problemotico sa 
majoră, pentru calitățile sole de 
substanță și realizare artistică. In 
căutarea pasionată a pulsului 
epocii. Paul Everac scormonește 
adine in ființa morolă a omului 
contemporan, dind la iveală pro
bleme vii din dialectica realită
ții. Dezbaterea pe care ne-o pro
pune autorul in piesa „Ștafeta 
nevăzuta" vizează o nouă etică 
a muncii, prezentă în cadrul 
transformărilor petrecute in ulti
mul timp in psihologia și în rela
țiile specifice societății noastre.

Individul ongrenat in colectivitate 
se simte beneficiar al unor acte 
anterioare și pregătește in ace
lași timp elanuri viitoare.

Eroul. Anghel Dobrian, recent 
numii in postul de director al 
ur,t: fabrici moderne, constată că 
succesele obținute la scurt timp 
după instalarea lui și care-i sint 
atribuite in mod firesc, aparțin 
de fapt într-o măsură considera
bilă predecesorului său, înlăturat 
ca incapabil din postul de con
ducere. Refuzul lui Dobrion de 
a-și însuși meritele altuia se con
juga cu neclintita sa hotărire de 
a-l reabilita pe cel ultragiat. In 
rezolvarea conflictului propus, 
autorul acordă un loc de impor
tanță primordială activității co
muniștilor, muncii de partid. în
suși eroul este un activist care a 
preluat o muncă de conduceie 
economică și care solicită spri
jin de la tovorășii săi in elucida- 
reo unor probleme. Conștiințo 
responsabilității și îndatoririlor 
față de viitor precizează identi
tatea etică a lui Dobrion și im
plicit aruncă lumină asuo’Q mo
dului in care apare și se cinso- 
lideozo noua morală.

Transpunerea în limbej scenic 
a partiturii dramatice, cu accent 
pe concentrarea dranio'isniului, 
pe claritatea expunerii ideilor, a 
stat in otenția regizorului artistic

ol spectacolului, Marcel Șoma, 
dar și o fiecărui interpret in 
porte.

Deplina izbutire o figurii erou
lui fiind o calitate incontestabilă 
a piesei, cctorului Valer Donca 
care-l intiupeoză sccni'. l a reve
nit snrc:nn desJfrîrii creat are a 
unei partituri deosebite in care 
mișcarea ideilor personajului pre
zintă o importanță de prim or
din.

Emoția e nedisimu'ată acum, 
cind interpreții — notăm ca vasta 
distribuție benei" ia/ă de aportul 
întregului colectiv — iși valorifica 
propriile observații asupra erou
lui contemporon, după o etapă 
de neliniști creatoare consumate 
in repetiții fructuoase.

Nutrim speranța ce publicul 
ne va seconda printr-o participare 
entuziastă și nosivă. De altfel e 
timpul ca succesul c!e casă să 
devină un corola’ cl lărgirii ne
contenite o orizontului cultural 
al spectatorilor.

Optimiști și reoliști. in același 
timp, am dori ca veșnicii întîr- 
ziați să-i ocoslcze pe cei prevă
zători cu inoportuna întrebare : 
„N-aveți un bilet in plus ?".

Zenobia ILIEȘ, 
secretar literar 

al Teatrului „Valea Jiului"
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Clubul din Petrila si
9

..inventivitatea culturală
Mișcarea culturală de masă 

este un fenomen cure nu se 
desfășoară la voia întâmplării, 
ci se supune, obedientă, acelo
rași legi ale rațiunii, acelorași 
prevederi de moment sau de 
pei-speetivă. Și aceasta datorită 
finalității sale — omul, educa
rea lui prin intermediul fru
mosului, utilului ele. lată pen
tru ce planurile de activitate, 
planuri lunare, sint absolut ne
cesare. dictate nu de birocra
tism. ci de nevoia de a avea 
o privire generală și lucidă a- 
supra culturii.

Fiecare club sau cămin cul
tural își are planuj său. De
falcat pe zile, uneori și ore ei :. 
La o privire superficială, e dc 
toată frumusețea. La o analiză 
temeinică descoperi, cu surpri
ză, tot felul de fisuri ale slruc-

— Nici un „ia noi**! Eu știu cum e aici, la noi. Oa
menii vin. sint tentați ora matinală n-a fost niciodată un 
impediment. Publicul insă trebuie urnit. Dacă pentru un 
film western tăceți afișe kilometrice și pentru un concert 
de dimensiunile acestuia aruncați acolo, pe-un perete, un 
anunț microscopic, e firesc ! Și nu numai asta— Preocupare, 
preocupare continuă, consecvență, perseverență, căutări și- 
insistență Poate că bunul gust a

— Sau Trebuie format I
— Dacă te referi la tineret 

tineri in sală?
— Cam... Șt
- Ei. ‘ 

sarcina mea 
penlru tineri In fine 1

— Aveți un impre- 
vreun personaj la c—

— Da. Ultimul.
— E-aterîna Teodoroiu ?
— Deocamdată. Fină la următorul rol! Nu înțelegi? 

îmi iubesc in egală măsură eroinele dar cel mai mult pe 
ultima. Ultima a fost și cea din „Fata cu garoafe', din „Apus 
de soare-, din .Răscoala'.

— Dar publicul îl iubiți ?
— Întotdeauna am ținut la un lucru : să-mi respect 

publicul, să respect spectacolul in care cint.
— Ce a îndepărtat. in ultimul an. Opera Română de 

un real succes in țară ? .
— Multe. Ne facem autocritica. O programare nejudi- 

c-ioasă. un repertoriu nu prea bine ales, public insuficient 
stimulat, o propagandă deficitară, tineret ținut departe de 
spectacolele de operă.. Să-ti mai enumăr motive ?

— Nu. Cum sînt văzuți artiștii Operei Române peste 
hotare ?

— Sintem pretutindeni apreciați. Pentru că sintem emi
sari ai unei țâri cu mare prestigiu în lume și pentru...

— Valoarea...
— Dacă știi, de ce mă mai întrebi ?
— încheiem, deci ?
— Da. Și vezi cum scrii. Țin atit de mult 

zamăgesc publicul din Petroșani Ai grijă !
Cred c-arn avut. Sper.

cum este...

amorțit!

Așa-i că n-au prea fost

aici e-aici ! Aici e „grosul" muncii... Dar asta nu-i 
Deși aș cînta cu parcă o mai mare plăcere 

lntreabă-mă altceva...
~Jonant palmares de succese. Există 

care țineți în mod deosebit?

,ă nu-mi de-

Viorel TEODORESCU
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Pe ecrane

FILMUL 
ROMÂNESC

ASE
DIUL

Al doilea război mondial 
s-a terminat, aducind cu sine 
mari prefaceri sociale: o 
orinduire — capitalismul — 
iși trăiește ultimele clipe de 
care se agață cu disperare, 
cu incrincenare. O nouă așe
zare — mai dreaptă, mai u- 
mană, mai bună — socialis
mul. se impune prin voința 
maselor, prin spirituj lor de 
forță, prin dîrzcnia luptei lor, 
prin înțelepciunea cu care 
sint conduse de partid in a- 
ceastă bătălie plină de vic
torii, dar și de sacrificiii.

„ASEDIUL", filmul regizo
rului Mircea iMureșan, după 
un scenariu de Corneliu Leu, 
cu Ilarion Ciobanu, și Mihae- 
la Mihai in rolurile prin
cipale — este o pagină din 
această luptă, o pagină din 
multele ale istoriei noastre 
de după 23 August 1944. o 
pagină din destul de puține
le încă scrise pină acum de 
către cinematografia noas
tră, despre această tumul
toasă și deschizătoare de noi 
orizonturi pentru poporul 
nostru, epocă a biruinței so
cialismului in România.

Mihacla Mihai, Ilarion 
Ciobanu și Sandu Sticla- 

ru în „Asediul".

Barbu Gheorghe Vulcan. 
Foarte tânguitoare poezia du- 
mitale. „Intoarce-te și revino* 
(sic !), mai degrabă o roman
ță foarte feminină. Cred că 
sînteți la vîrsta poeziei, dar 
ea vîrsta, nu vă legitimează 
ca poet Ce-ar fi dacă toți 
tinerii s-ar apuca să scrie 
versuri atunci cind sînt pă
răsiți de iubit(ă) ? Dacă mai 
aveți încercări asemănătoare, 
păstrați-le pentru albumul 
personal. E mai discret.

Rus Vasile, Paroșeni: De 
acord că versurile dv. sînt 
izvorîte dintr-un suflet sincer 
și curat ; dur nu se ridică

turii, lot felul de activități, ca
re de care mai incolore.

Dar, să concretizăm, pentru 
a nu Jăsa impresia unor căută
tori de nod în papură. Pentru 
exemplificare apelăm la planul 
clubului din Petrila, o colecție 
inepuizabilă de activități care, 
în ultimă instanță, demonstrea
ză cu îmbelșugare o anume i- 
dce vetustă despre munca cul
turală și rostul ei în contem
poraneitate. In această lună — 
octombrie — conducerea clu-» 
bului (director Ștefan Nagy) a 
propus — și s-a aprobat — un 
plan ce cuprinde nu mai puțin 
de 9 (nouă) conferințe și expu
neri — la care se mai adaugă 
alte cîteva, mascate, ce nu poar
tă această titulatură, dar în e- 
sență tot didacticiste răinîn. 
Aproape zilnic locuitorii din a- 
cest oraș pot participa la o con
ferință. expunere, masă rotun
dă. ș.a.m.d.

Acest plan este izvorît dintr-o 
concepție foarte rigidă privitoa
re la activitatea culturală de 
masă Se ignoră faptul că efici
ența actului cultural-cducativ 
este asigurată de îmbinarea a 
două elemente : instructivul și 
atractivul. Instituțiile de cultu
ră care n-au găsit formula po
trivita de unire armonioasă a 
acestor două caracteristici, eșu
ează în tentativele lor de a a- 
trage omul. Clubul din Petri
la ilustrează acest postulat. Nu
mai cu jocuri (șah, remmy etc), 
la care pensionarii vin și fără 
a fi „mobilizați" de director sau 
altcineva, nu-și justifică existen
ța.

Cc-i drept e drept i de a 
Petrila am primit, în curs de 
un an, tot felul de promisiuni, 
cure de care mai ademenitoare: 
se înființează teatrul de păpuși, 
opereta, corul, brigada artiști â 
de agitație și cile .și mai cite. 
Cele mai multe au rămas însă 
simple promisiuni sau înființări 
feștfviste. fără sevă și efemere. 
De un an de zile am tot primii 
asigurări că această abundență 
de conferințe și expuneri va 
fi înlocuită cu alte forme cul
turale, mai atractive. Iată-Ie — 
tot conferințe. Efectul Ior se 
poate constata cu ușurință.

La noi în țară este promovat 
cu consecvență dialogul cu o- 
mul. creator și beneficiar de 
valori materiale și spirituale. 
La clubul din Petrila nu se 
observă această atitudine de 
apropiere față de om. această 
curiozitate — care trebuie să 
caracterizeze pe orice activist 
cultura] — de a afla ce doreș
te. spre ce se îndreaptă prefe
rințele locuitorului. Și astfel 
activitatea, deși are un plan 
(bineînțeles, formai și unilate
ral), se desfășoară ocolind o- 
mul și problematica lui. Iar 
omul, da, omul ocolește și el 
clubul.

Inventivitate... In curs de un 
an inventivitatea clubului e a- 
pi .«ape nulă. Este momentul po
trivit ca la Petrila să se caute 
un răspuns la întrebările : pen
tru cirtf este făcut clubul ? Nu 
cumva pentru om ? Și daca da, 
cum i-a servit și cum ii serveș
te pe locuitori ?

T. SPATARU

AFIȘAJUL
cartea de vizită

a acțiunii

la un nivel poetic corespun-! 
zălor. Cultura literară vă e 
deficitară ; încercați să o 
completați prin lecturi di
verse și bine alese.

de imagini noi și ș-j :ante în 
brdine poetică — o cred un 
5ext de muzică ușoară. .\ș- 
Jept și eu de la dv. o lărgire 
a orizontului inspirației.

POSTA LITERARAș
Lorcdana C, Petroșani. 

Personal n-am nimic impo- 
triva versurilor sentimentale 
dar pentru o mai mare lim
pezime, le trec în sfera „mi
cii’poezii". „Așteptare" — ca
re are, ce-i drept, un anume 
fior, dar fără forță, lipsită

Aurel Cimpcanu, București. 
„Angajamentul" dv. îl apre
ciez mult doar în sens strict 
literal și prea puțin literar.

Prea firavă transfigura
rea poetică, prea școlărească, 
prea mult clișeu. Ați meditat 
vreodată la dificultățile ex

presive ale. poeziei patrioti-

Nichifor Dumitru, Petrila. 
Sînteți același cu Postumius ? 
Foarte stranii versurile. De 
ce scrieți balade și nu piezii 
mai scurte, dar închegate ? 
Mai multă exigență și mai 
multă lectură, stimate cores
pondent

Ion Cujbescu, Pitești. 
Pseudonimul e baie ales, dar 
alegoria destul de precară. 
Dacă ați fi mai pe-aproape 
am anul a-o puțintel, dar
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Actul de cultură, indiferent 
de profil, pornește de la afiș, 
de la felul cum acesta este con
ceput de grafician, de la felul 
cum este scris și afișat. Căci 
e foarte greu să mai admitem 
in etapa actuală afișul impro
vizat, scris de mină aidoma o- 
fertelor de vînzare-cumpărare 
sau schimb de locuință. Un a- 
semenea afiș nu impune, nu 
dă o ținută adecvată acțiunii 
pe care o recomandă, are un iz 
de diletantism.

.Cum e afișul, așa-i ■ și ac
țiunea" își spune oricine para- 
frazind un vechi dicton. Și rea
litatea confirmă în peste 90 la 
sută din cazuri.

Deși am avea, multe de spus 
și despre aspectul grafic al mul
tor afișe, ne vom opri la ope
rațiile. aparent simplisime. scris 
și afișat.

Opțiunea noastră pentru com
pletarea corectă este una din 
cele multe. Cea pentru afișaj, 
la fel. Acesta însă se face la 
ora actuală, in municipiul nos
tru, haotic. Pe zidul de lingă 
biroul de copiat acte din Pe
troșani. pietonul — grăbit prin 
definiție — vede expuse peste 
10 afișe anunțând acțiuni în 
diferite zile și la diferite ore. 
La cîteva minute distanță, ră- 
inîne doar cu imaginea a două, 
trei. Panoul de lîngă parcul 
poștei este parcă mai unitar.

Să nu mai vorbim de afi- 
șierele din beton pe care zac 
afișe rupte de cind lumea. Dar 
e bine -că sînt și așa. Aduc 
totuși aminte de ceva. Nu ace
lași lucru îl putem spurre des
pre agenția Teatrului „Valea 
Jiului". Pe lingă faptul că se 
pierde intre cele două „altare 
bachice". ea nu mai dispune de 
o firmă ușor vizibilă, atractivă 
(barem ca cea a galanteriei), 
l'nde-s pliantele volante de altă 
dată ? Dar marile fotografii 
ce-o încadrau ?

rile de la intrarea in luaîer 
nimic. dar absolut nimic, au 
vorbește despre menirea clădi
rii Nici cel puțin un afiș nu 
anunță că avem de-a face cu o 
instituție de cultură.

Nu mai spunem că afișele 
sînt puse, încă, și-n locuri ne- 
permise și, de obicei. în mod 
preferențial, de pildă, cum s-a 
întâmplat cu cele cu soliștii de 
muzică .populară Dolănescu și 
Ciobanu.

Exemplele ar. putea continua. 
Ne punem legitime întrebări i 
Nu s-ar putea să se afișeze ac
țiunile (spectacol, concert, con
ferință etc.) într-o anumită or
dine, să zicem de la stânga spre 
dreapta în funcție de ziua ți
nerii lor? Sau nu s-ar putea 
face grupaje, ca cele din fața 
Casei de cultură, cu afișe:e u- 
nei acțiuni, în așa fel, încîi s-o 
deosebi ască de alta care va 
urma ?

Considerăm că cele două mari 
instituții de cultură din Petro
șani (Casa de cultură și. in spe
cial. Teatrul .Valea ’ Jiului-, 
căci la ele ne referim), și-ar 
putea programa afișajul nu nu
mai pentru acțiunile lor. ej și 
ixmtru cele ale invitaților.

Recentele hotărîri ale parti
dului nostru în domeniul mun
cii politico-ideologiee de masă 
cuprind referiri și la rolul ne 
care-l are materialul de propa
gandă. Să nu uităm că afișul 
este unul din aceste materiile 
Și că el trebuie să devină o 
armă eficientă în răspîndire'a 
ideilor noastre. Sintem convinși 
că printr-un afișaj corespunză
tor va spori numărul de parti
cipant! la acțiunile de toate ge
nurile, fapt care va duce și 
la elevarea acestora sub toate 
as|>eciele. Iar estetica orașului 
nu va avea decît de cîștâgal.

1. MIRCEA

Teatrul, cure nici firmă n-are, 
c cenușiu. Vizitatorii orașului, 
insă chiar și mulți pelroșăneni, 
pot trece pe lingă cl fără să-l 
afle, fiindcă in afara decoru
rilor îngrămădite sub purtalu-

P. S. Ne bucură faptuj că a- 
cum, în ajunul celor două pre
miere cu .Ștafeta nevăzută* și 
.Interesul general", afișajul este 
cel pe care-l dorim, dar încă 
ou s-u făcut lot ce era ne esar.
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PUBLICATE
Se va furniza căldura

necesara

PE URMELE MATERIALELOR

nunii i

SPORT • SPORT • SPORT
conduc- 
măsură. 
păinînt

din partea 
Petroșani i 

ocazia repa-

Starea de corodare a 
telor s-a constatat pe 
ce erau dezgropate din

cun- 
a apel 
porțiuni

Instantaneu din biroul secției 
tîmplărie a I.l.L. Petroșani.

„Răspuns
mslru din 21
in care se 

canalele < 
lor dc la centralele termice 
din cartierul „Aeroport" sini 
încă descoperite, am primit ur
mătorul rfispuns 
conducerii l.G.L.

„In acest an, cu 
rațiilor executate la instalațiile 
de încălzire centrala din carti
erul Aeroport — Petroșani, am 
fost nevoiți să înlocuim 
duetele dc transport

menajere pe

lucrări' er 
Halfi, 

conductele 
corod.i'c fost înlocuite în 
întregime ql canalele termic? 
acoperite eu pâmînl pe (.cu mai 
mare porțiune. întreaga por
țiune de canal terin.c .i ■' m c 
s-au executat lucrări \ a fi a- 
eoperită cu pămînt, redînd zo
nelor verzj dm cartier aspectul 
inițial și asigurînd âidma ne
cesară apartamentelor deservite 
în condițiunî optime".

TOMURI E

16.15 Deschiderea 
Emisiune in 
mană.

18.no Bună seara. 
Bună seara,

19.15 Publicitate.

ITINERAR SPORTIV

19,30 Telejurnalul se scară. 
20,00 SăpfAmina inlcrnuțiomi 

13.
20.10 Tclc-cnciclopcdia.
21,05 Film serial : „Alomiș- 

tii' Episodul III.
22,115 Tclediverlisment. Dic

ționar muzical-ilistrai - 
tiv. Litera C. Calborcn- 
nu George, Caropol 
Anda, Caragiu l'omn. 
Colescu Octavian. Cio- 
licli Giuli, Constantin 
Nicti,

22,35 Telejurnalul dc noapte. 
Sport.

22,45 Finala Cupei Davis la 
tenis de ci mp : S.ll.A, 
— România. Partidele 
din priina zi.

In toate unitățile
O.C.L. Alimentara

ATENJIA 
CUVENITA
PREVENIRII

INCENDIILOR

FOTBAL
In seria a VIl-a a diviziei C 

<Jc fotbal se dispută mîinc ur
mătoarele partide: Știința Pc- 
troș-mi — Minerul Molru (teren 
„Jiul", ora 11) și Minerul Lupeni
— M.E.V.A. Tumu Severin (te
ren .Minerul", ora 11).

Campionatul județean progra- 
mc-iză în seria „Valea Jiului* 
Jr.tilnirile : Preparatorul Lu
peni — Minerul Aninoasa (se 
dispută astăzi la ora 18); Mine
rul Vulcan — Constructorul Lu- 
fx’ni; Gloria Hațeg — Paringul 
Lenea; Minorul Lupeni — Pre
paratorul Petrila: Slreiul Baru
— Utilajul Petroșani; Minerul 
Uricani — Energia Paroșeni.
HANDBAL

Etapa a VI-a a campionatului 
diviziei B dc handbal femi
nin programează la Petroșani 
tnlilnirea dintre echipele Jiul 
și Sparta Mediaș fteren .Jiul",' 
ora 11).

In d<ichidere la ora 10, se 
disputa întîlnirea 'xttntre echi
pele Școala sportivă Petroșani

— Sănătatea Păclișa, din cadrul 
campionatului județean mascu
lin. Un alt moca din campio
natul județean se desfășoară la 
Petrii», ora 11. și opune for
mațiile Jiul din localitate și 
Dacia Orăștie.
N 1VOMODELISM

Pe lacul de navomodelism al 
C. S. Jiul Petroșani începe azi, 
la ora 16. un concurs amical 
de teleghidate, la care parti
cipă echipe din București, Bra
șov, Deva. Giurgiu, Reghin și 
Timișoara. Orașul Petroșani este 
reprezentat dc maeștrii sportu
lui Leontin Ciortan și Frederic 
Csaszur. și de tînărul Vasile 
Sereș. Întrecerile continuă mîi- 
ne,' de la ora 9.
LUPTE LIBERE

Sala de sport din Petrila (fos
tul local al restaurantului 
.Transilvania*) găzduiește la 
ora 10 campionatul de califi- 
< are pentru divizia A la lupte 
libere. Iși dispută șansele for
mațiile : C.S.M. Reșița. Metalul 
Oloiul Roșu și Jiul Petrila.

rețeaua
(Urinare din pag. 1)

• NI RNEERG 8 (Agerpres). — Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit la Numberg meciul internațional amical 
de fotbal dintre selecționatele olimpice ale R. F. a Germa
niei și U.R.S.S. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de .ega
litate : 1—1 (1—1).

Q BL'ENOS AIRES 8 (Agerpres). — A treia partidă a 
meciului de șah dintre marii maeștri Robert Fischer și 
Tigran Petrosian s-a încheiat remiză la mutarea a 33-a. 
Astfel, scorul continuă să fie egal (1,5—1.5).

Partida a 4-a a meciului se va disputa duminică 10 oc
tombrie. *

campionatul
mumcipa

Opt echipe de volei au luat 
startul într-o nouă ediție a 
campionatul’» municipal. Prima 
etapă a programat partide deo
sebit de disputate, a scos .a 
iveală buna pregătire unor 
jucători, eclipsa de formă a 
altora. Iată re.-ultatele: Liceal 
Uricani — Paringul Lonea 
1—3 ; Minerul Lupeni — Jiul 
Petroșani 3—1 : Paringul Petro
șani — Știința Petroșani 0—3 r 
Energia Paroșeni — Costructu-

rul Livezeni 3—1. Pentru eta
pele viitoare se impune mai 
multă preocupare la antrena
mente atît din partea jucători
lor, cit și, a antrenorilor și in
structorilor sportivi. Sîmbătă, 
sînt programate meciurile > Mi
nerul Lupeni — Liceul Uricani; 
Paringul Lonea — Energia Pa
roșeni ; Jiul Petroșani — Pa- 
rîngul Petroșani ; Constructorul 
Livezeni Știința Petroșani.

Paralel cu rezolvarea proble
melor comerciale zilnice — bu
na aprovizionare și servire a 
consumatorilor, aplicarea regu
lilor de igienă și curățenie în 
unități etc. —, de o atenție a- 
parte trebuie să se bucure res- 
l>ectarca întocmai a măsurilor 
de prevenire a incendiilor în 
fiecare magazin, depozit etc.

Conducerea O.C.L. Alimentara 
Pelro.șan', cu sprijinul comisiei 
tehnice P.C.l. a avut mereu in 
vedere acest lucru, acordînd o 
atenție deosebită in această di
recție. Pentru fiecare unitate 
au fost trasate, la timpul po
trivit, sarcini corespunzătoare, 
specifice cu obligația de a fi 
aplicate întocmai, iar controlul 
aplicării lor s-a făcut cu aten
ție și responsabilitate. De re
ținut este faptul că, personal, 
directorul întreprinderii, iov. 
C. Davidovici, a luat o serie 
de măsuri, prin care, in cel 
mai scurt timp, vor fi reme
diate o scrie de defecțiuni la 
instalațiile electrice, executînd 
instructaj de serviciu cu toți 
electricienii de întreținere și 
vitrinierii. Considerăm că prin 
•acest instructaj va fi înlătu
rată o cauză foarte frecventă 
a incendiilor — scurtcircuitele.

In sezonul rece acționează 
multiple cauze de incendiu. în 
marea ’.or majoritate ca urmare 
a neglijenței. De aceea învă- 
țînd din experiența anilor tre- 
cuți cînd, in marea lor majo
ritate, incendiile au fost, cau
zate de utilizarea sobe’.or 'sau a 
coșurilor de evacuare a fumu
lui în stare defecta, folosirii 
diferitelor aparate electrice (re
șouri, radiatoare etc.), dc ma
nipularea neglijentă a focului 
deschis, de neglijența fumăto
rilor, precum și de încălcarea 
altor reguli elementare dc pre
venire a incendiilor cum ar fi 
lăsarea fără supraveghere a so
belor, -sau lăsarea focului a- 
prins in ele după închiderea 
magazinelor, aruncarea certușii 
cu jăratec la intîmplare, insta
larea hecorespunzâjoare a re
șourilor sau a radiatoarelor e- 
lectrice precum și lăsarea aces
tora în prize etc. Este necesară 
o intensificare a acțiunilor de 
popularizare a regulilor de pre
venire a incendiilor în rîndurile 
tuturor saîariaților, fo!osindu-se 
în acest s^op toate mijloacele.

Șefi de magazine și depo
zite !

Conform instrucțiunilor M.A.I. 
nr. 362/1963 și nr. 180/1969 ale 

purtați întreaga respon
sabilitate pentru organizarea 
pazei contra incendiilor, de lo
calurile Și bunurile încredința
te. Pentru înlăturarea din timp 
a cauzelor producătoare de in
cendii, este necesar să se pună 
accent pe următoarele :

niuncă, pentru a depista și în
lătura orice cauze care or pu
tea provoca incendii;

• sobele de încălzit (in spe- 
< ia! cele metalice) se vor ve
rifica și instala conform nor
melor p' i la o distanță co
respunzătoare față de rafturile 
cu mărfuri, precum șl burla
nele metalice;

g instalațiile electrice sâ fio 
verificate in amănunțime luîn
du-se măsuri pentru înlăturarea 
defecțiunilor 
(iilor;

sau împrovi7a-
DACA nu 

la timp — ne 
Stîlpeanu, 

nr.

„COMENZILE, 
Sl NT ONORATE 
spunea Gheorghe 
responsabilul magazinului 
68 de melalo-chimice, secretar 
al organizației de partid din 
cadrul magazinelor O.C.L. pro
duse industriale Vulcan —. de
geaba se mai onorează! Dacă 
există ceva greutăți in munca 
noastră, apoi acestea constau 
numai in maxima întîrzierc cu 
care ne sînt onorate comenzile. 
Comenzi făcute la timp 1 Și 
doar 40 la sută din ele ne sînt 
onorate I De cc ? Se motivează 
că nu există mijloace de trans
port suficiente... Și-apoi, nu ne 
trimit articole mărunte, care 
se caută : șuruburi, articole de 
sport — unelte de pescuit, pie
se pentru biciclete —. cultu
rale — filme, hîrtie foto, mu
zicuțe, acordcoane —, unifor
me școlare de toate mărimile, 
jnături, borcane ș.a.*.

Motivarea neonorării la timp 
a comenzilor cu lipsa mijloa
celor de transport părîndu-ni-se 
neplauzibilă, am cercetat și am 
constatat, fără prea multă di
ficultate, că este vorba de cu 
totul altceva. Ce ? Tncă nu știm. 
Faptul însă că. la sfîrșiturile 
lunilor august și septembrie 
— în cîteva zile, deci — in 
magazinele O.C.L. .produse in
dustriale din Vulcan a intrat 
marfă în valori mai mari docil 
în întregul rest al lunilor de
notă că, pe undeva, ceva scîr- 
țîie. Și scîrțîie rău de tot !

FĂRĂ PRETENȚIA DE A 
SUSȚINE că am notat. în aces
te rînduri, întregul arsenal de 
realizări obținute, pe solul trai
nic al prezentului socialist, în 
rețeaua comercială a Vulcanu
lui, . și fără a ne gîndi măcar 
|?ă am „ridicat pătura* de pe

toate deficiențele care ar exis
ta în acest domeniu, oferin- 
du-le, celor ce le doresc urgent 
lichidate, în toată nuditatea 
lor, nț exprimăm speranța că 
din aceste notații, dacă vor că
dea sub lupa atenției celor 
indilruiți cu coordonarea Și or
ganizarea comerțului în Vul
can (ne referim, firește, și la 
conducerile O.C.L..-urilor, 
T.A.P.L și C.L.F.) pol fi extrase 
cîteva semnale al căror țiuit 
„critic" vulcănenii, se pare, nu 
mai doresc să-l asculte.

In Vulcan exista inufțî lucră
tor; din comerț care-și fac cu 
conștiinciozitate datoria, me
reu preocupați de responsabi
litatea pe care-o au (Vă reți
nem atenția cu alte cîteva 
nume ; Viorica Doica, Victor 
Avram, Georgeta Voain, Elena 
Chiceanu, Florina Drăghici), 
lucrează pe rețea oameni pa
sionați, al căror deosebit pro
fil civic nu poale fi contestat, 
dar... Pentru ridicarea nivelu
lui de servire și a formelor 
moderne de desfacere a măr
fii sint necesare incă masuri pe 
linia îmbunătățirii pregătirii 
și îndeosebi a educării cadre
lor, există incă loc pentru în
tărirea disciplinei muncii, pot 
fi mult ameliorate relațiile a- 
provizionare-desfacere, se put 
manifesta mai larg inițiativa 
și talentul pentru a se contri
bui mai in plin ia ușurarea și 
scurtarea procesului de vînzare 
pentru ridicarea productivității 
muncii. Numai astfel, comer
țul socialist din Vulcan va pu
tea contribui mai din plin 
înfăptuirea principalului țel 
politicii partidului nostru — 
dicarea necontenită a nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Nu i-am interpelai pe cei cițiva 
..vizitatori", întrucît berea pe 
care-o consumau ne îndemna 
să credem că vom afla aceleași 
mulțumiri. La „Straja", în ma
gazia din spatele barului, am 
fost neplăcut surprinși să gă
sim, acoperit de praful anilor 
și mîncat de rugină, un aparat 
de umplere a sifoanelor, ne
folosit niciodată — după cum 
a ținut să precizeze haimana — 
dc cel puțin 7 ani (!!?). Into
lerabila lipsă de preocupare 
pentru punerea în funcțiune a 
acestui aparat (pentru care nu 
estc necesară absolut nici o in
vestiție), înlr-o perioadă în care 
capsulele pentru autosifoane 
sînt atît de greu de găsit și 
cînd locuitorii orașului reclamă 
utilitatea unei sifonării, e stri
gătoare la cer. Oare, directorul 
T.A.P.L.-ului este >n cunoștin
ță de cauză de existența acestei 
„uitate" surse de venituri, a 
acestui atribut al necesităților 
vitale, care a renunțat demult 
să-și strige... dreptul la viață, 
mocnind in neputință ? Am 
vrea să aflăm, în curînd, apa
ratul zguduit din nou de bucu
ria intensei folosiri, mulțumit 
că e util oamenilor...

Legată de . restaurante — și 
nu numai de acestea, ci și de 
existența tuturor marilor W 
gazine ale Vulcanului — este 
și problema firmelor și a re
clamelor luminoase. După cum 
am fost informați la 
popular, responsabilul 
nui magazin din oraș 
mindri că a șters 
dintre... noapte și zi, 
o firmă fosforescentă. In rest, 
blazoanele frumuseții, atracti- 
vității magazinelor orașului, în 
fapt de seară, sînt... sublime, 
dar lipsesc cu desăvîrșire. Și 
cit farmec dau acestea înseră
rii, și orașului, și pietonilor pe 
ale căror fețe ar tremura lu
mini albastre și roșii și verzi 
și-n ale căror gînduri s-ar a- 
socia imaginea unui Vulcan în 
perpetuă înflorire cu cele ale 
marilor citadele urbanistice ale 
civilizației I Dacă toți vulcăne- 
nii ar dori ca orașul lor să 
fie din ce în ce mai frumos! 
Dacă...

pînâ 
al 

orașului.

Vulcanului preocupat 
dăruire de bunul mers 

tuturor treburilor 
Magazinul nr. 25 de confecții 
va cunoaște in curind o totală 
înnoire, se va asfalta spațiul 
destinat grădinii de vară „Stra
ja* incă in acest sezon. Și to
tuși, deși avem atilea realizări, 
deși in general populația ora
șului nostru e mulțumită de 
aprovizionarea magazinelor, mai 
avem și nemulțumiri. Sintem 
foarte suparăți, de exemplu, 
că am vrut să amenajăm pe 
lingă restaurantul „Cocoșul de 
aur* o grădină de vară, s-a 
făcut documentația, la insis
tențele noastre s-a pornit cu 
avizările, dar lucrurile s-au 
împotmolit. Și timpul a trecut ! 
Așa de greu se urnesc unii to
varăși !... La „Intim", de ase
menea. Am dorit, erau adică 
necesare, ceva renovări, s-a a- 
probat totul, dar nu mișcă ni
meni nici un deget I Și mai 
există deficiențe. Laboratorul 
de cofetărie este intr-o stare 
deplorabilă, mai sînt cîteva u- 
nități alimentare nezugrăvite, 
unde domnește oarecum murdă
ria. conducerea C.L.F. nc-a în
chis două unități — cele din 
Crividia și Morișpara — ca 
nerentabile, au fost luați ges
tionarii noștri și au 
la Lupeni...*

RESTAURANTELE
NULVI, la acea ură 
s-au expus privirilor

al 
la

ale

fost duși

VCLCA- 
nmtinală, 

noastre, 
în majoritatea privințelor, sa
tisfăcător întreținute și condu
se. La braseria „Intim”, la 
..Straja" (bufet și restaurant), 
la ..Cocoșul de aur*, curățenia 
trona in toată plinătatea ei. 
Ne gîndim, oare să se fi 1 >cut 
o radicală cotitură în înțelege
re;! menirii localurilor de ali
mentație publică — atît din 
partea consumatorilor cit și din 
cea a saîariaților acestor uni
tăți comerciale — sau „pulsul" 
clienților era încă intr-un sta
diu de redusă „accelerație* ? 
Despre aprovizionare, cei cu 
care am vorbit nu ni s-au 
plîns. Mulțumiți, toți mulțu
miți. Dacă și „clientela" ar fi 1

consiliul 
doar ti
se poate 
diferența 
instalînd la 

al 
ri-

RADIO
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• paza contra incendiilor la 
locul dc muncă să se asigure 
temeinic, prin instruirea per- 
manen’ă a tuturor saîariaților;

verificarea amănunți'â a 
stării de funcționare a materia
lelor de stingere a incendiilor 
(slingătonrele etc.) luîndu-se mă
suri de protejare a lor împo
triva înghețului — și de cu
noaștere a mînuirii lor de că
tre ’ntreg personalul salariat;

• nu se va admite folosi
rea de radiatoare, reșouri elcc- 
trice instalate prin magazine, 
magazii rafturi, tejghele. în sco- 
pif încălzirii.

Nu uitați 1 încălcarea preve
derilor H.C.M. 2 285/1969 atrage 
după sine severe sancțiuni ma
teriale de la 
lei.

1000 lei la 3 000

t • !

toamnâ-iarnâ celeIn perioada 
mai multe incendii se produc 
datorită :

© sobelor greșit instalate, 
supraîncălzite și lăsate cu foo 
in ele după închiderea magazi
nelor:

@ coșurilor de evacuare a 
fumului necurățite, neizolate de 
părțile combustibile ale plan- 
șeelor și acoperișurilor;

@ reșourilor. radiatoarelor e- 
lectrice instalate necorespunză
tor sau uitate în priză 
închiderea magazinului;

® burlanelor metalice 
late de rafturi sau alte 
riale combustibile:

după

neizo- 
mate-

Staicu BALOI

(Urmare din nr. 6 822)
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Intre timp, de capitală se 
apropia o coloană de camioa
ne și automobile pline cu o- 
fițeri, soldați și studenți din 
organizațiile naționaliste. Toa
tă această campanie se nu
mea ..Corpul național kami- 
kadze”; participanții jurară 
să moară pentru Japonia și 
împărat, convinși fiind că 
jertfirea lor va aprinde en
tuziasmul războinic al po
porului. Participanții la acest 
marș erau înarmați și con
duși de Căpitanul Sasaki din 
detașamentul de gardă din 
Yokohama.

Detașamentul de kamidadze 
a înconjurai clădirea în care 
se afla primul ministru. Cu 
moartea acestuia, după păre
rea lor — trebuia să înceapă 
.răz.boiul pentru eliberarea 
Japoniei". .Primul ministru 
Suzuki se află la locuința lui 
din Marujama* fu răspun
sul soldatului care stătea dc 
gardă in fața porții.

La ora 4 dimineața clădi
rea radiodifuziunii era ocu
pată de insurgenți. In stu
dioul nr. 13 un ofițer și doi 
soldați încercau să înceapă 
emisia. In acel moment, un 
tehnician ii anunță că s-a dat 
semnalul de alarmă aeriană. 
„Ne este interzis să începem 
emisiunea in timpul bombar
damentelor" le explică el mi
litarilor. Cu cîteva minute 
înainte de ora 5 in clădirea 
radiodifuziunii intră maiorul 
Hatanaka. însoțit de un lo
cotenent și doi soldați. el a 
pătruns in studioul 2 și ame- 
nințindu-J cu un pistol pe 
crainic i-a cerut să-i cedeze

microfonul in timpul buleti
nului de știri. Dar acesta a 
refuzat spunînd că in timpul 
alarmei aeriene nu se poate 
transmite nimic la radio fără 
permisiunea corpului răsări
tean de armată, iar in afară 
de aceasta, dacă emisiunea 
va fi transmisă pentru în
treaga țară, va trebui să se 
ceară retranslația stațiilor lo
cale. Cu pistolul intr-o mi
nă și textul în cealaltă. Ha
tanaka stătu o clipă să se 
gindească ce e de făcut.

La reședința primului mi
nistru telefonul sună ca un 
semnal de alarmă. Hadzime 
Suzuki, fiul acestuia, ridică 
receptorul. „Soldații încearcă 
să dea foc casei dv., zise o 
voce pe care Suzuki o re
cunoscu ca fiind a ofițerului 
de poliție. Anunțați-1 pe ta
tăl dv. cit se poate de repe
de". Fiul iși anunță tatăl și 
se urcară imediat intr-o ma
șină care începu să gonească 
pe o șasea ce ducea in a- 
fară de oraș.

Generalul Anami, intr-o că
mașă albă și-a așezat toate 
ordinele și medaliile pe al
tarul familiei — „tokonoma". 
Pentru săvirșirea sinuciderii 
rituale — seppuku — el a- 
lesese o terasă. Ingcnunchiat, 
Anami iși înfipse pumnalul 
in pintece apoi in artera Ri
tului.

La porțile palatului impe
rial, generalul Tanaka stătea 
de vorbă cu comandantul 
Hoga, șeful gărzii insurgente. 
El ii explica că ordinul nr. 
584 este un fals, că generalul 
Mori a fost omorit și să-i ce
deze conducerea detașamen-

tului. Colonelului Iloga i s-a 
ordonat să-și trimită solda- 
ții înapoi in cazarmă. In 
drum spre bibliotecă, gene
ralul Tanaka se intilni cu 
șambelanul curții. .Poți să te 
liniștești — l-a încredințat 
Tanaka — s-a terminat cu 
complotul".

In studioul 
mintă maiorul 
sunat dintr-o 
Hatanaka luă 
auzi vocea unui ofițer care 
i-a comunicat că soldații ma
sați in curtea palatului s-au 
retras in cazărmi, ofițerii 
s-au înarmat și sînt conduși 
de generalul Tanaka iar paza 
palatului este asigurată dc 
corpul de armată răsăritean. 
Punînd telefonul in furcă ex
clamă : „S-a sfirșit. Nu mai 
am ce face aici". Și adresin- 
du-se ofițerilor do alături : 
„Puteți să vă imprăștiați !“

La 7 dimineața, căpitanul 
Sasaki a incendiat casa pre
ședintelui Consiliului de stat, 
Hiranuma, fără să încerce să 
afle dacă există cineva înă
untru. Camioanele începură 
din nou să huruie pe șosea, 
înapoi spre Yokohama.

Primul ministru ii puse pe 
fiu| său să întrebe pe șeful 
politiei Sakomidzu ce se in- 
limplase. Abia acum află șe
ful guvernului japonez eveni
mentele care tulburau țara 
in ajunul demisiei sale.

La 7,21 stația de radio a- 
nunța că la amiază va fi 
transmis un document regal.

Intre timp, locotenent-co- 
Joneliil Takamoto din corpul 
de poliție militară a primit 
o veste proastă. Doi ofițeri,

undc se fră- 
Ilatanaka a ră- 
dată telefonul, 

receptorul și

unul pe un cai Și altul pe 
motocicletă, răspindeau niște 
manifeste in fața palatului 
regal in care populația era 
chemată să nu accepte capi
tularea. Takamoto a ordo
nat ca imediat să fie arestați 
instigatorii. Aceștia erau ma
iorul Hatanaka și locotenent- 
colonelul Siidzaki.

Plăcile cu documentul re
gal fură trimise în cea mai 
mare taină la stația de ra
dio. Jandarmeria luă asupra 
sa paza palatului, a institu
țiilor oficiale și a centrului 
de radio.

17 personalități politice 
s-au adunat din nou în adă
postul de sub biblioteca im
perială. Trebuia îndeplinită 
o formalitate : consiliul de 
stat trebuia să fie anunțat 
de hotărirea guvernului pri
vind capitularea. Era ora 11 
dimineața. Trecuseră 24 de 
ore pină ce această hotărire 
să fie luată.

Pentru- maiorul Hatanaka, 
războiul se terminase cu o ju
mătate de oră in urmă, cînd 
în fața palatului imperial iși 
trăsese un glonte in cap. 
Cițiva metri mai departe. 
Siidzaki făcuse același lucru. 
Piața din fața palatului era 
plină de singe și corpurile 
neînsuflețite ale ofițerilor. 
Maiorul Hoga s-a împușcat 
in fața mormintului genera
lului Mori ; se spunea că ge
neralul Tanaka i-ar fi dat 
acest ordin. I.a 11,30 radio 
Tokio transmitea mesajul 
împăratului.

«Măria sa împăratul — spu
se crainicul — va da citire 
unui mesaj adresat poporului 
japonez*. Se auzi imnu] ja- 
ponez iar după o scurtă pau
ză — vocea împăratului Hi
roki to,

.Către bunii și credincioșii 
noștri supuși..."

PROGRAMUL I ; 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 8.00 Sumarul presei;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri: 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Miorița; 10,00 Buletin de 
știri; 10,30 Din țările socialiste: 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Melodii de Edmond Deda; 
11,15 Radioclub turistic; 11,30 
Program de cînlece;

Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal: 13.15 .Avanpre
mieră cotidiană; 13,30 Radio- 
divertisment muzical; 15.00 
Buletin de știri: 16,00 Radio
jurnal; 17,00 Știință, tehnică. 
fîKilezie; 17,30 Concert de 
muzica populară; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Tableta de seară: 
20,05 Zece melodii preferate; 
20.40 Știința la zi; 20,45 La 
hanul melodiilor; 21,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radio- 

22,30 Caruselul ritmu- 
22,55 Moment poetic; 
Caruselul ritmurilor 

(continuare)

g cenușii cu jar aruncată la 
itîmplare;

® neglijența fumătorilor.
Prevenirea incendiilor nu pri

vește numai pe alții, este în 
primul rînd problema 
voastră personală.

Să ne obișnuim a 
normele de prevenire 
diilor.

Paza bună trece primejdia 
rea I

dumnea-

respecta 
a incen-

(Sfirșit)

@ executarea unui control a- 
mănunțit, la toate locurile de

MATERIAL PUBLICITAR

Te -cu ubca£
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Sesiunea
Adunării Generale de securitate

APARIȚIA LA TOKIO 
A VOLUMULUI
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cuvîntăriie. articolele și interviurile 
tovarășului Mcoluc

TOKIO 8 — Coresponden
tul Xgcrpres, Florca Țuiu, 
transmite: Editura .Kobun- 
sha* din Tokio a scos recent 
de sub tipar volumul ..O po
litică dc pace șt colaborare 
internațională", cuprinzând o 
culegere dc texte din cuvîn
tăriie. articolele și interviu
rile Tovai a <ului Nicolae 
Ceaușescu precedată de o 
amplă prezentare biografică 
a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului dc 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

In nota adresată cititorilor 
japonezi, editorul relevă pro
gresele României din ultimul 
sfert de secol, perioadă în 
care .această țară s-a aflat 
continuu sub seninul deveni
rii și autodepășirii", a cunos
cut o dezvoltare complexă, 
multilaterală, evidențiindu-se, 
totodată, pe plan extern prin 
.luările sale de poziție ener
gice și constructive în prin
cipalele probleme internațio
nale". „De toate aceste tran
sformări spectaculoase — re
marcă editorul — este legat 
indisolubil numele președin
telui Nicolae Ceaușescu*.

In prima parte a volumu
lui. intitulată sugestiv .In 
mijlocul poporului", traducă
torul textelor și îngrijitorul 
ediției, cunoscutul publicist 
Goichi Kusano, punctează 
principalele momente din vi
ața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se evocă, 
rînd pe rînd, anii copilăriei, 
ucenicia, primii pași în miș
carea muncitorească revolu
ționară, participarea activă la 
lupta antifascistă, pentru răs
turnarea dictaturii antones- 
ciene Și întoarcerea armelor 
împotriva coaliției hitleriste, 
la înfăptuirea adîncilor prefa
ceri din perioada construcției 
socialiste. Autorul subliniază 
contribuția creatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii interne și 
externe a partidului și statu
lui nostru, la promovarea 
noului și dinamizarea activi
tății în toate sectoarele vie
ții sociale. „Investit cu cele 
mai înalte răspunderi 
partid și în stat — scrie Go
ichi Kusano —, Ceaușescu a- 
re posibilitatea de a-și pune 
în valoare puternica sa per
sonalitate, slujindu-și cu pa
siune și talent patria. Popu
laritatea și simpatia de care 
se bucură, atît în țara sa, cît 
,și peste hotare, sînt o recu
noaștere a meritelor sale ex
cepționale. a inteligenței și

Ceaușescu
i creatoare pe care lc 
poporului său, ideilor 
ale progresului și

în

energie 
dedică 
nobile 
păcii'.

Cititorului Japonez ii sînt 
prezentate ample extrase din 
asemenea documente funda
mentale ca rapoartele la Con
gresele al IX-lca și al X-lea 
al P.C.R., raportul asupra pro
iectului de Constituție a Re
publicii Socialiste România, 
cuvântarea la sesiunea jubili
ară consacrată celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
României, articolele .Rolul 
conducător al partidului în 
etapa desăvîrșirii construcți
ei socialiste" și .România și 
securitatea europeană”. Selec
ția oferă posibilitatea cunoaș
terii, în modul cel mai auten
tic. a concepției și opțiuni
lor Partidului Comunist Ro
mân și ale statului nostru în 
cele mai arzătoare probleme 
ale contemporaneității: ra
portul de forțe pe plan mon
dial ; rolul națiunii în lu
mea modernă ; internaționa
lismul socialist și dezvoltarea 
mișcării comuniste și munci
torești, a frontului democrat- 
revoluționar, antiimperialist; 
extinderea și intensificarea 
colaborării dintre toate țările, 
indiferent de orînduire socia
lă, pe baza principiilor dreptu
lui internațional; securitatea, 
dezarmarea, renunțarea la fo
losirea forței și la amenința
rea cu forța ; perspectivele 
păcii și progresului.

In încheiere, sînt reproduse 
principalele capitole din cu
vîntarea ținută de președin
tele Consiliului de Stat in 
cadrul Adunării Generale a 
O.N.U. la a 25-a sesiune ju
biliară a acesteia, din expu
nerea făcută cu prilejul săr
bătoririi semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
precum și interviul acordat 
ziarului japonez .Yomiuri 
Shimbun" la l ianuarie 1970. 
Un grupaj de fotografii în
tregește, prin imagini repre
zentative. mesajul cărții.

Apariția volumului este a- 
preciată ca o nouă confirmare a 
interesului larg manifestat de 
opinia publică internațională 
față de politica internă și ex
ternă a României socialiste, 
față de personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. In 
același timp, recentul eveni
ment editorial se înscrie ca 
o contribuție prețioasă la ca
uza cunoașterii și prieteniei 
între popoarele Japoniei și 
României.
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a O. N. U
Dezbaterile 

politice 
generale

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Vorbind în cadrul dezbaterilor 
din z\dunarea Generală a 
O.N.U., reprezentantul Liberiei, 
Rudolf Grimes, s-a ocupat de 
situația din sudul Africii, con- 
damnînd atrocitățile comise de 
regimul de la Pretoria împo
triva populației de culoare și 
politica acestuia in Namibia.

Reprezentantul Irakului, Ta- 
lib El-Shibib, a consacrat cea 
mai mare parte a discursului 
său situației dîn Orientul A- 
propiat, insistând asupra încăl
cării drepturilor populației pa
lestiniene. El s-a pronunțat 
pentru restabilirea drepturilor 
Republicii Populare Chineze la 
O.N.U. și a combătut teoria ce
lor ..două Chine". Vorbitorul a 
sprijinit, de asemenea, propu
nerea privind convocarea unei 
conferințe generale pentru de
zarmare.

Luînd cuvântul în continuare, 
reprezentantul Ruandei, Fidele 
Nkundabagenzi, s-a pronunțat 
pentru încetarea războiului din 
Vietnam și pentru reducerea 
încordării în Orientul Apropiat. 
El a salutat contactele stabilite 
între organizațiile de Cruce Ro
șie din R.P.D. Coreeană și Co
rcea de sud. „Coreenii singuri 
trebuie să-și rezolve problemele 
lor", a spus vorbitorul.

In cuvîntul său, reprezentan
tul Noii Zeelande, Richard Mul
doon, a exprimat speranța că 
Franța nu va decide să efec
tueze o nouă serie de experien
țe ni’"ieare în Pacificul de sud. 

A

Întrevedere 
C. Mănescu- 

P. Harmel

Omanul 
al 131-lea membru 

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 8 (Ager- 

preș). — Adunarea Generală u 
votat joi în favoarea admiterii 
sultanatului Oman în Organi
zația Națiunilor Unite. Omanul 
devine, astfel, cel de-al 131-lea 
membru a] O.N.U. La actuala 
sesiune a Adunării Generale 
au fost admise în O.N.U. patru 
noi state — Bahrein, Qatar, 
Bhutan și Oman.

Canada este 
în favoarea 
restabilirii 
drepturilor 
legitime ale 
R.P. Chineze 

la O.N.U.
OTTAWA 8 (Agerpres). — 

Delegația canadiană la sesiu
nea Adunării Generale a Na
țiunilor Unite va vota în fa
voarea proiectului de rezolu
ție intitulat „Restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.', a 
declarat 
Mitchell 
munelor 
cizat că
vota împotriva oricărei moțiuni 
contrare acestui proiect de re
zoluție.

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
La sediul misiunii belgiene pe 
lîngă Organizația Națiunilor 
Unite a avut loc o întrevedere 
între Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei și Pierre Harmel, minis
trul de externe al Bel
giei. A fost efectuat un amplu 
schimb de păreri asupra pro
blemelor importante aflate pe 
agenda sesiunii Adunării Ge
nerale și au fost abordate as- 
pecie ale securității și cooperă
rii in Europa, perspectivele 
conferinței pentru securitatea 
europeană. Au fost, de aseme
nea, «examinate relațiile bilate
rale, constatîndu-se progresele 
realizate în acest domeniu.

Mari pierderi provocate dușmanului 
dc îor(clc patriotice smkvietnamcze
SAIGON 8 (Agerpres). — 

Forțele patriotice din Vietna
mul de sud au provocat, în ul- 
lirnele ■’Aplămîni, mari pierderi 
trupelor intervcnționisle ameri
cane și celor ale regimului sai- 
gonoz. După cum informează 
agenția de presă „Eliberarea", 
în Intervalul 25 august — 25 
septembrie au fost nimicite, nu
mai în regiunile centrale ale 
Vietnamului dc sud, efective to- 
talizînd 4 520 de soldați și o- 
fițeri inamici. între care 396 
americani, Totodată, pierderi 
grele au suferit, în urma ata-

IC

cucilor palrioților, și numeroase 
detașamente ale așa-numitelor 
.gărzi civile1* âaigoneze.

In perioada menționata, for
țele patriotice aud-victnaincze 
au distrus peste 200 de auto
camioane militare, 57 de trans
portoare blindate și 8 piese de 
irtilcrie. Patrioții au aruncat, 
totodată. în aer cinci eșaloane 
militare și o stație de radar 
și au provocat explozia unui 
număr de 55 000 de bombe și 
obuze din diferite depozite ale 
inamicului. Artileria antiaeria
nă a forțelor patriotice u do-

borit 26 de avioane inamice, 
iar artileria de cîmp a scufun
dat două nave inii Itare duș
mane.

Luptătorii forțelor de elibe
rare au mai capturat, in inter
valul amintit, 300 de piese de 
armament de diferite tipuri, 9 
stații de radio și o mare can
titate de echipament militar. 
A fost distrus un mare număr 
de lagăre de concentrare sal- 
goneze, precum și un număr în
semnul de puncte de sprijin ale 
forțelor americano-saigoneze.

excepționale
in Columbia

Gru p 
terorist 
arestat 
în Chile

SANTIAGO DE CHILE 
gerpres). 
a fost 
anunță 
tina, 
rectorului adjunct al comisiei 
de cercetări. Carlos Toro. Gru
pul terorist „se angajase ân- 
tr-o serie de acte criminale cu 
scopul de a crea o stare dc 
tulburări interne". amplasînd 
exploziv la reședințele unor 
conducători militari, în loca
luri publice și dezorganizând 
traficul. Carlos Toro a decla
rat că. la cererea guvernului, 
vor fi luate măsuri energice 
împotriva oricăror grupuri te
roriste care, prin actele lor, 
dezaprobate de populație, lo
vesc în interesele întregului 
popor.

8 (A-
- Un grup terorist 
arestat în Chile, 

agenția Prensa La- 
citînd declarațiile di-

SITUAȚIE ÎNCORDATĂ ÎN URUGUAY
MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 

— Cu mai puțin de două luni 
înaintea alegerilor generale, în 
Uruguay domnește o situație 
încordată ca urmare a recrudes
cenței activității grupurilor 
extrerriiste de dreapta și a 
înăspririi măsurilor represive 
instituite de guvern în cadrul 
„stării de urgență” decretate ca 
răspuns la răpirile efectuate de 
organizația clandestină „Tupa- 
maros*. Incidentele provocate de 
grupuri ale elementelor do 
dreapta în incinta Universită
ții din Montevideo au determi
nat autoritățile să suspende 
miercuri, pentru o perioadă ne
determinată, cursurile în nu
meroase instituții de învățământ 
din capitală. Activitatea în școli 
a fost, practic, paralizată în 
întreaga țară, după hotărârea 
profesorilor și a consiliilor de 
conducere de a declara o grevă 
de protest împotriva acestei 
măsuri și pentru sporirea alo
cațiilor necesare învățămîntu- 
lui.

Sindicatele lucrătorilor din 
presă au chemat la o grevă în 
semn de protest împotriva sus
pendării, la 29 septembrie, a 
apariției ziarului „La Idea', 
publicație a coaliției forțelor de 
stingă „Frente Amplio", care 
și-a desemnat candidații pro
prii la viitoarele alegeri. In- 
tr-un comunicat al Comitetu
lui dc coordonare sindicală se 
cere eliberarea deținuțilur po
litici Și ’’a persoanelor arestate 
în urma instituirii măsurilor 
de urgență.

In această atmosferă încăr
cată, se semnalează o serie de 
atacuri ale forțelor de dreapta 
asupra militanților și sediilor 
lui „Frente Amplio -. După curn 
informează agenția Prensa La
tina, în capitala uruguayănă se 
consideră că „activitatea tero
ristă a cercurilor de extremă 
dreaptă urmărește să tulbure 
climatul electoral și să pregă
tească terenul pentru o even- * 
tuală lovitură de stat".

BOGOTA 8 (Agerpres). — H 
capitala Columbians și în nu
meroase alte localități din țură 
au fost instituite joi măsuri ex
cepționale de securitate, ca ur
mare a unui atentat eșuat din 
partea unor necunoscuți asupra 
generalului Alvaro Valencia To
var, directorul Școlii militare 
din Bogota. Măsurile au foști 
hotărâte la o reuniune de ur
gență a guvernului cu partici
parea liderilor militari, prezi
dată de președintele țării, Mi- 
sael Pastrana.

Unități militare și de poliție 
au fost scoase în stradă pen
tru a opera cercetări în vederea 
descoperirii autorilor atentatu
lui, care, după ce au 
foc de armă automată 
mașinii în care se aflu 
rănindu-1 grav, au reușit 
pară de la locul crimei, 
tere militare survolează neîn
trerupt capitala, comunicând cu 
unitățile de cercetare. Pînă în 
prezent, nu au fost operate a- 
restări în rîndul unor persoane 
ce ar putea fi implicate în a- 
cest atentat.

deschis 
asupra 
Tovar, 
să dis- 
Elicop-

ministrul de externe 
Sharp, în Camera Co- 
a Canadei. El a prfe- 
delegația țării sale va

REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA : La Universi
tatea Humbold din Berlin circa 700 de studenți s-au adunat 
într-un miting de protest împotriva detențiunii nedrepte a 
militantei de culoare Angela Davis.

La miting a participat liderul populației de culoare 
din S.U.A., pastorul Ralph Abernathy, luptător neobosit 
pentru drepturile civile ale negrilor.

In foto : Pastorul Ralph Abernathy, vorbind.

WASHINGTON Anual. 
7j 000 de americani suferă de 
pe urma intoxicațiilor grave 
cauzate de folosirea pe scară 
largă in agricultură a insecti
cidelor. Lăvru ciudat, cercetă
torii au observat câ singurele 
care nu suferă de pe urma fo
losirii acestor insecticide sînt 
gâștele. care după o perioadă 
anumită devin... imune.

cial în provinciile Alep și Id
lib. Comunicațiile între locali
tăți au fost perturbate.

Echipe^ speciale au fost mo
bilizate în vederea salvării ce
tățenilor ale căror locuințe au 
fost Inundate.

Cîte nu se spun despre Cor
sica... La întrebarea i nCu ce 
se îndeletnicesc după părerea 
dv. corsicanii toată ziua ?' un 
călugăr mi-a răspuns: „Iși fac 
siesta și apoi dorm*. Judecă
torul din Nissa își permite să 
glumească în timpul unui pro
ces : „In genele acestor corsi
cani predomină cromozomii le
nei și vagabondajului*. Orice 
turist care sosește la amiază 
într-un sat de munte și vede 
pe țărani ațipind la umbra, pe 
bună dreptate exclamă : „Cită 
lenevie 1“.

Astfel apare Corsica în nu
meroasele istorioare unde sint 
prezentate întotdeauna clișee
le i faimoasa lene corsicariă, 
fraudele în alegeri, bătăile cu 
cuțite, repetarea ca o rugăciu
ne a cuvintelor „Napoleon, Na
poleon". bandiți ascunși in mă- 
răciniș, scrumiere eu imaginea 
losefinei, vendetta în spiritul 
lui Prosper Merimee.

Corsicanii, evident, știu des
pre aceasta și nu pot să nu se 
revolte. „Destul cu noi' — a- 
ceasta este denumirea revistei 
liceenilor din Bastia. In Corsi
ca locuitorii cons ‘eră că ve
chile clișee nu mm pot fi ac
ceptate. deoarece nici falsurile 
în alegeri, nici bătaia cu cuți
tele. nici vendetta nu sînt ca
racteristici exclusive ale modu
lui de viață corsican. Acestea 
sini doar manifestări concrete 
ale înapoierii seculare perpe
tuată pînă în zilele noastre.

Corsica este un departament 
al Franței. Ca subdezvoltare cu 
ea pot „rivaliza' doar două de
partamente franceze — Gers șl 
ILozere. Venitul mediu anual în 
Corsica este de 5 300 franci. 
Numărul locuitorilor este de 
180 000 (numai în 20 de ani in 
'Corsica au emigrat 100 000 de 
persoane). Populația activă a 
Co: sicii este de 51 000 de oa
meni, șomeri — 35 000 iar pen
sionari 23 000. Anual, din insu
lă emigrează 5 000 de locuitori.

Dacă la aceasta s-ar adăuga 
faptul că din fiecare 100 de 
franci primiți de corsicani, 56 
sînt din fondul de pensii și

subvenții, ne putem 
ce înseamnă o regiune 
voltată. Reformele 
s-au născut moarte, 
cu planul Clemenceau 
și sfîrșind cu „programul regio
nal corsican* din ultimii ani. 
In 1957 au fost înființate două 
„companii", avind ca obiectiv 
dezvoltarea producției agricola 
și crearea unei industrii a 
rismului ; ar fi trebuit să 
meze un „veac de aur" al 
rismului și agriculturii.

In ce privește turismul, 
niturile și cota-parte. au rămas 
minime — aproximativ 15 la 
sută. Este vorba de faptul că 
în locul unei dezvoltări a tu
rismului de masă (construirea 
de campinguri, orășele turisti
ce etc.) fondurile au fost in
vestite într-un „turism scump1* 
— în construirea unor hoteluri 
elegante, suficiente doar pen
tru un număr mic de clienți. 
Și nici un fel de credit pen
tru hoteluri mai ieftine. In a- 
fară de aceasta, corsicanii sînt 
complet străini de participarea 
la construirea de hoteluri, în 
timp ce marile companii finan
ciare au mînă liberă pe in.su1 ă 
cu oblăduirea și uneori chiar 
cu participarea bănească a au
torităților insulei.

In fond, mii de kilometri din 
litoralul corsican sînt proprie
tăți particulare ale monopo
lurilor : banca Bhorms, compa
nia Paquet", banca Rotschild. 
compania de stat „Air France' 
și compania „General transa
tlantic*. Hotelul „Sheraton" a- 
parține companiei americano- 
libaneze cu același nume ; ho
telul „Saint Ambrosio' aparți
ne unei firme belgiene.

Dezvoltarea turismului se lo
vește și de inexistența mâinii 
de lucru. Pe insulă nu există 
nici o școală care să pregăteas
că personalul de serviciu al 
hotelurilor; patronii angajea
ză in hoteluri oameni calificați 
de pe continent, mai precis din 
Italia.

Lipsa unei rețele comerciala 
locale, a școlilor pentru pre
gătirea personalului face ca

i magina 
slab dez- 
anunțatc 
începînd 
din 1908

tu- 
ur- 
tu-

ve-

turismul în Corsica să fie lin 
domeniu închis, limitat la cî- 
teva puncte unde au fost con
struite hoteluri de firmele con
tinentale. Un asemenea turism 
nu aduce venituri populației 
locale.

In sarcina companiei „Somi
vac" se află dezvoltarea agri
culturii. Ea a readus la exis
tență regiunile din porțiunea

litica dusă de „Somivac" în 
acest domeniu nu s-a schimbat.

Mulți ani, locuitorii Corsicii 
au cerut mijlpace 
pentru dezvoltarea 
insulei. Fondurile au fost in
vestite, dar corsicanii nu numai 
că nu au cîștigat nimic, dar 
nici nu au putut controla folo
sirea acestor subvenții. Ei au 
ajuns la concluzia că regiunea

îinanciare 
economiei
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răsăriteană a insulei care au 
avut de suferit de pe urma 
malariei. Subvenționînd pro
ducția pentru export, compania 
a favorizat sporirea produc
ției agricole.

Insă țăranii corsicani se în
treabă ; cine are de cîștigat de 
pe urma dezvoltării agricultu
rii în Corsica ? In primul rînd 
500 de mari moșieri dintre co
loniștii francezi fugiți din Al
geria după proclamarea inde
pendenței, care s-au instalat 
pe insulă.

In 1959, „Somivac** a început 
să prelucreze prime’e parc'.-le 
de pământ cu o suprafață de 
1 000 ha. In primul rînd, com
pania a avut nevoie de lucrări 
de ameliorați!. In acest timp, 
primii „repatriați** s-au ivit pe 
insulă și au cerut aceste par
cele : din 18 parcele pe care le 
deținea compania, 17 le-au fost 
predate. Anij au trecut, dar po-

lor a rămas tîn multe dome
nii așa cum a fost la jumătatea 
secolului trecut.

In Corsica nu există indus
trie (în afară de fabrica de 
tutun „Job-Bastos', cu o pro
ducție de 50 milioane țigări 
pe an). Adăugăm pentru com
parație că, în 1833, numai în 
regiunea Bastia existau 13 tă- 
băcării, trei întreprinderi meta
lurgice, 350 mori, 112 războaie 
de țesut etc. Transportul este 
foarte slab dezvoltat: două li
nii de cale ferată de 220 km in 
porțiunea de nord-vest a insu
lei ; 6 600 km de șosele, dinți e 
care 4 000 km cu o lățime de 
4 m ; în total șase nave 
care fac legătura insulei cu 
continentul în lunile de vară.

Rețeaua medico-san ilară este 
mai mult decît subdezvoltată i 
două spitale la Ajaccio și 
Bastia pentru întregul depar
tament ; 86 la sută din local:-

tăți nu au dușuri, iar 45 nu au 
conducte de apă.

Reformele introduse aici au 
eșuat, bogățiile turistice ale 
Corsicii au fost trecute în mîi
nile monopolurilor, țărănimea 
a fost sărăcită, industria lipseș
te. In Corsica mulți văd ceva 
asemănător unei situații de co
lonie : ultima colonie france
ză. De aici și sărăcia de 
insulă.

Indignarea locuitorilor 
uneori forme extreme; în 
timii zece ani în Corsica, s 
înregistrat 300 de ciocn’ri ar
ipate ; au fost ridicate barica
de la Porto nu mai departe de
cît în acest an. Cauza : autori
tățile au hotărît să închidă 
școala.

Intr-un, yolum recent apărut 
— „Insula jefuită" — este a- 
vansată ideea că nu sînt nu
mai jefuite bogățiile materiale 
ale insulei, ci sînt discreditate 
chiar și bogățiile ei culturale. 
.Arta corslcană nu s-a dez

voltat. In locul vechilor melo
dii guturale, sălbatece, se 
cîntă melodiile italienești dul- 
cege, gen Tino Rossi. în care 
este vorba despre mare Și va
luri — cu toate că niciodată 
corsicanii nu au iubit marea.

Colonizarea Corsicii nu s-a 
făcut brusc. Intre 1768 și 1820 
au avut loc ciocniri neîntrerup
te între corsicani și forțele de 
ocupație. Au existat și „colabo
raționiști". Clanurile corsicar.e 
au devenit un sprijin al sta
tului francez. Clan jrile există 
și în prezent. La alegerile în 
Corsica și astăzi sînt prezenți 
numeroși protejați ai clanuri
lor.

Cum s-au creat clanurile ? 
La început, crearea clanurilor 
trebuie căutală în obști medie
vale sătești : locuitorii unui 
sat s-au întrunit pent.u a numi 
pe supraveghetorii construcții
lor de irigații ; ei urmăreau de 
asemenea și distribuirea pășuni
lor De obicei acești suprave
ghetori erau țărani ma: înstă
riți : ei erau de altfel și șefii 
obștei.

Toți se străduiau să fie în

pe

ia 
ul- 

s-au

să
e-

a-

bune relații cu aceste persoane 
alese, le dădeau daruri. In 
schimb primeau sfaturi, protec
ție. Astfel s-au creat relațiile 
feudale care au evoluat peste 
veacuri sub formă de clanuri. 
Ele sînt cimentate de sistemul 
nepotismului, familiei, fără 
mai vorbim de dependența 
conomică.

Conducerea clanului trece
supra fiului celui mai mare din 
familie, care este trimis pe 
continent pentru primirea unei 
diplome (de regulă medicină 
sau drept). Titlul primit îi per
mite să domine restul popu
lației.

Șeful clanului susține relații 
bune cu reprezentanții adminis
trației ; uneori el „ține” în 
mîinile sale tribunalele locale. 
Iar autoritățile au nevoie, la 
rîndul lor. de favoritismul cla
nului pentru a rezolva unele 
neajunsuri cu populația locală. 
Aceasta este una din cauzele' 
existenței și perpetuării siste
mului clanurilor în Corsica.

Clanul se ocupă de toate ope
rațiile în campaniile electora
le și în toate mașinațiunile 
foarte răspîndite aici ■ urne cu 
buletine destinate mării, pro
tocolul „alegerii" comisiilor e- 
lectorale, dispariții de primari, 
buletine de vot trimise prin 
poștă etc.

Au existai multe, prea mul
te planuri și promisiuni : uni
versități în Corsica, rețea de 
șosele Și căi ferate, linii poșta
le maritime, învățămîn'. tehnic, 
ridicarea nivelului cultural al 
populației etc.

Muncitorii constructori, fero
viarii sînt amenințați cu șoma
jul : există mii de țărani și 
mici comerciant i nemulțumiți. 
Ei cer în primul rînd i oprirea 
înstrăinării pământurilor, crea
rea unor organe democratice de 
conducere și planificare pentru 
ca insula să poată să-și folo
sească resursele sale econo
mice ; asigurarea libertății co
merțului exterior al Corsicii : 
redeschiderea universității Car
te (care a rămas închi«n după 
evenimentele din nvii 1969).

® PARIS. Un medic pari
zian, specialist in O.R.I.. și-a 
tratat cu multă abnegație, timp 
de doi ani de zile, gazda care 
suferea de surzenie. După reu
șita tratamentului, gazda a dat 
dovadă de cea mai neagră nere
cunoștința. Ea s-a adresat au
torităților, cerind evacuarea din 
locuință a medicului in cauză. 
Motivul: medicul face prea 
mult zgomot atunci cind se 
află... acasă!

® ALGER. Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosâghin,. și-a încheiat 
vineri vizita oficială în Algeria, 
plecînd în Maroc — informează 
agenția PASS. L'a înche'erea 
vizitei. Alexei Kvsîehin și pre
ședintele Houari Boumediene. 
au semnat o declarație comună 
sovieto-algeriană.

$ VIENA. Duminică, in în
treaga Austrie se vor desfășura 
alegeri pentru Parlamentul fe
deral. In competiția pentru vo
turile celor 4 984 440 alegători 
se află patru partide s Partidul 
socialist, Partidul populist, 
Partidul liberal și Partidul co
munist.

In parlamentul anterior. 
Partidul socialist dispunea de 
81 de mandate dintr-un total 
de 165. formând un cabine» mi
noritar. Partidul populist, prin
cipalul partid al opoziției, de
ținea 78 mandate, iar P irlidul 
liberal — 6 mandate.

< DAMASC, 
țiale, care s-au 
timele 24 de ore asupra 
giunilor 
provocat

Ploile toren- 
abătut în ul- 

ro
din nordul Siriei, au 
mari inundații, în spe-
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9 PNOM PENH. In cursul 
atacului lansat asupra pozițiilor 
trupelor regimului Lan Nul, 
amplasate Ia Prek Thnol. for
țele de rezistență populară din 
Cambodgia au scos din luptă 
200 de soldați inamici — anun
ță agenția AKI. In cursul unei 
singure nopți, patrioții khmeri 
au distrus 110 vehicule mili
tare, între care 15 tancuri, o 
centrală electrică, alte obiecti
ve militare.

@ PEKIN. Agenția China 
Nouă anunță că, în urma con
sultărilor între guvernele R. P. 
Chineze și Tunisiei și pe baza 
dorinței comune a celor doua 
părți de a dezvolta relații prie
tenești. guvernul R. P. Chine
ze a hotărât reluarea activității 
ambasadei sale din Tunis. Un 
ambasador al R.P. Chineze va 
fi trimis la Tunis, menționează 
agenția China Nouă.

• ^BELGRAD. Prima scenă 
a capitalei iugoslave și-a inau
gurat stagiunea cu „Mutter 
Courage" de Berthold Brecht, a 
cărei punere în scenă a fost 
încredințată regizorului român 
Horea Popescu.

• LONDRA. Cei 94 de meș
teri. care, in armă cu 847 de 
ani. au bătut o serie de mo
nede din argint, la ordinul re
gelui Henric I. și cărora li s-a 
tăiat mina dreaptă datorită sus
piciunii ca ar fi folosit la tur
nare o cantitate prea mare de 
cositor, au fost... recent reabi
litați. Analiza ROențgen la care 
au fost supuse monedele în cau
ză a demonstrat că ele conți
neau o cantitate infimă din me
talul care le-a fost fatal meș
terilor englezi.

In Senatul S. U. A
WASHINGTON 8 (Agerpres). 

— Senatul S.U.A. a adoptat, cu 
majoritate de voturi, proiectul 
de lege care autorizează guver
nul să cheltuiască în anul fis
cal curent, 21 miliarde dolari 
pentru achiziționarea de mate
riale militare și pentru cerce
tări în vederea perfecționării 
armamentelor. Dezbaterile, care 
s-au desfășurat mai multe săp
tămâni, au prilejuit exprimarea 
unor critici severe la adresa po
liticii militare a Administra
ției, împotriva războiului din 
Vietnam.

Senatul a adoptat concomi
tent și amendamentul la proiec
tul amintit de lege care cere 
guvernului să retragă complet 
trupele americane din Vietnam 
în decurs de șase luni. Amen
damentul Mike Mansfield — nu
mit astfel după numele lide-

rului majorității democrate din 
Senat — este considerat un 
succes important a! adversari
lor din Congres ai războiului 
din Vietnam. Se cuvine amin
tit că Senatul a respins, tot
odată, un număr de alte amen
damente privitoare la războiul 
din Vietnam, între care cel care 
propunea interzicerea bombar
damentelor americane în afara 
teritoriului Vietnamului de sud 
și cel care fixa pentru 3 fe
bruarie anul viitor limita pînă 
la care urmau să fie retrase 
trupele americane din Asia le 
sud-est,

Legc.i cu privire la achizi
țiile militare constituie doar un 
element al bugetului militar al 
S.U.A., care însumează, pentru 
anul fiscal 1971—1972, început 
la 1 iulie a. c., aproape 80 mi
liarde dolari.
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