
moletmi dim toatî țările, uniți vai

♦

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația de chimiști din orașul

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXVIII Ni. 6 827 MIERCURI 13 OCTOMBRIE 1971 4 padini 30 bani

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara lârgită a Comitetului 
municipal de partid București

Sumgait — R.S.S. Azerbaidjană

Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului munici
pal și a activului de partid din 
București a dezbătut măsurile 
necesare in vederea îmbunătă
țirii activității poiitico-ideologi- 
ce, a ridicării nivelului con
științei partinice a comuniști
lor. pentru formarea conștiinței 
socialiste a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală. Consider 
că dezbaterea acestor proble
me — și măsurile care vor fi 
adoptate — vor avea rezultate 
poznrve in activitatea viitoare 
a Comitetului municipal de 
partid, a activului, a tuturor 
comuniștilor, se vor reflecta în 
îmbunătățirea întregii activități 
a organizației de partid din Bu
curești. (Aplauze pufcrnice).

In timpul discuțiilor, au fost 
evidențiate realizările însemna
te obținute de oamenii muncii 
din Capitală, sub conducerea 
organizației de partid. Fără în
doială, îndeplinirea cu succes 
a planurilor economice, dezvol
tarea invățâmintului, științei, 
culturii sînt fapte care vădesc 
capacitatea și forța de care dis
pune organizația de partid din 
Capitală. Ne bucură că, pe pri
mele 9 luni ale anului, oame
nii muncii din Capitală au de
pășit sarcinile prevăzute pen
tru această perioadă în planul 
pe 1971. De altfel, după cum 
știți. în întreaga țară, pe pri
mele trei trimestre ale aces
tui ari, ale actualului cincinal, 
s-au realizat cu succes sarci
nile privind dezvoltarea pro
ducției industriale, s-au obținut 
rezultate de seamă în agricul
tură. în toate domeniile de ac
tivitate. Putem spune că prin 
munca eroică a clasei munci
toare. a țărănimii, a intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, prind viață hotări- 
rile Congresului al X-lea al 
partidului privind făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, ridica
rea patriei noastre pe noi culmi 
de civilizație și progres. (A- 
plauze îndelungate).

Pe această bază, sîntem in
tr-adevăr îndreptățiți să ne pu
nem întrebarea: ce demon
strează realizările din primele 
9 luni ale cincinalului 1971— 
1975 In primul rind, putem 
afirma că ele evidențiază jus
tețea liniei generale elaborate 
de Congresul 'al X-lea al parti
dului, a hotărîrilor Comitetului 
Central al partidului, care — 
călăuzindu-se după concepția 
materialist-dialectică și istorică 
despre lume și aplicînd în mod 
creator adevărurile generale ale 
marxism-leninismului la condi
țiile concrete ale României — 
au trasat orientările pentru 
mersul înainte al poporului 
nostru pe calea făuririi noii o- 
rinduiri socialiste și comuniste.

In al doilea rînd, putem a- 
firma că aceste realizări de
monstrează capacitatea organi
zațiilor de partid, faptul că ele 
își îndeplinesc cu cinste rolul 
de forță conducătoare în to.ate 
sectoarele de activitate. Și toc
mai datorită acestui fapt po
porul nostru realizează cu suc
ces orientările și programul sta
bilit de Congresul al X-lea al 
partidului. (Vii aplauze).

In al treilea rind, toate a- 
cesle înfăptuiri subliniază încă 
o dată capacitatea creatoare a 
clasei muncitoare — clasă con
ducătoare a societății socialiste 
românești — a țărănimii și in
telectualității demonstrează u- 
nitatea de nezdruncinat a aces
tor clase și forțe sociale, a tu
turor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care 
înfăptuiesc neabătut politica 
Partidului Comunist Român, vă- 
zind in ea o politică ce cores
punde pe deplin năzuințelor vi
tale - Întregii noastre națiuni 
socialiste. (Aplauze puternice).

Subliniez acest lucru pentru 
că, dezbătînd problema activită
ții politico-ideologice, trebuie să 
pornim de la felul în care parti
dul nostru, conducerea sa re
zolvă sarcinile de bază ale dez
voltării societății noastre, în ca
re elaborează politica internă și 
externă a țării. Putem aprecia 
că faptele, viața, desfășurarea 
evenimentelor — atît interne cit 
și internaționale — demonstrea
ză în mod pregnant justețea li
nie; generale marxist-ieniniste a 
partidului nostru, ceea ce în
seamnă că avem într-adevăr o 
bună bază ideologică ți .politică. 
(Aplauze prelungite).

Pornind de la aceste consta
tări, putem aprecia că avem 
toate condițiile pentru a reali

za cu succes hotărîrilc Congre
sului al X-lea, pentru a par
curge în acest cincinal o etapă 
importantă pe calea construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a creării condițiilor 
necesare pentru trecerea la fău
rirea treptată q comunismului 
în România.

Stimați (ovarăși,

Organizația de partid a Ca
pitalei, cu cei peste 211 000 de 
membri ai săi, constituie o for
ță uriașă. In cadrul acestei or
ganizații își desfășoară activi
tatea mii. aș putea spune zeci 
de mii de activiști de bază ai 
partidului nostru. Aici,. in Bu
curești. se află atît organele 
centrale de partid, cît și con
ducerile organizațiilor obștești, 
guvernul, ministerele — deci 
forța politică principală a so
cietății noastre socialiste. De 
aceea. Comitetul Central acordă 
o atenție deosebită muncii or
ganizației și activului de partid 
din București: de aceea și. pre
tențiile Comitetului Central față 
de organizația de partid, de co
mitetul municipal de partid sînt 
mult mai mari.

In cadrul acestei ședințe tre
buie să ne punem întrebarea i 
cum răspund Comitetul muni
cipal, activul său, organizațiile 
de partid din Capitală sarcini
lor mari care le revin ? Desi
gur. nu este acum cazul să fa
cem o analiză multilaterală a în
tregii activități a comitetului 
municipal, avînd in vedere că 
ordinea de zi definește precis 
că ne ocupăm îndeosebi de ac
tivitatea politico-ideologică; 
dar, analizînd felul în care sînt 
realizate prevederile de plan 
în toate domeniile de activitate, 
nu putem să nu apreciem că 
organizația de partid a Capita
lei își îndeplinește in bune con- 
dițiuni sarcinile, că- ea constitu
ie una din cele mai puternice 
organizații, o forță de bază a 
partidului nostru. (Aplauze pu
ternice). Tn acest cidru putem, 
fără nici o îndoială, aprecia că' 
și în ce privește activitatea de 
educare ideologică, de dezvol
tare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii există o serie 
de rezultate. De altfel, aceste 
aprecieri sînt valabile pentru 
activitatea întregului partid, a 
tuturor organizațiilor; de partid 
din țara noastră.

Menționez acest lucru pen
tru că trebuie să privim lucru
rile într-o strînsă interdepen
dență ; dacă constatăm cu toții 
că avem realizări însemnate 
în toate domeniile, că politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru duce ia dez
voltarea cu succes a socialismu
lui in România, la întărirea co
laborării și prieteniei cu țările 
socialiste, cu partidele comu
niste, cu forțele antiimperialiste, 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială — și 
dăm o apreciere corespunzătoare 
acestor rezultate — apoi nu pu
tem să nu menționăm că toate 
aceste înfăptuiri sînt strîns le
gate și de faptul că am obținut 
sucese de seamă in ridicarea ni
velului politico-ideologic, a con
științei socialiste a oamenilor 
muncii. Pentru că, fără aceasta, 
nu ar fi fost și hu ar fi posibile 
rezultatele pe care le avem in 
toate domeniile de activitate. 
(Vij apluze).

Poate însă, unii tovarăși vor 
pune întrebarea : dacă avem a- 
semenea realizări, inclusiv in 
domeniul muncii ideologico-po- 
litice, atunci de ce mai criticăm 
o serie de neajunsuri, de ce a 
mai fost necesar să se ia, de 
către Comitetul nostru Execu
tiv, măsurile cunoscute ?

Pentru a răspunde la această 
întrebare, ar trebui să ne re
ferim mai pe larg la o serie de 
caracteristici ale comuniștilor, 
ale partidului nostru, care în
totdeauna a acționat împotriva 
a tot ceea ce este vechi, peri
mat, a supus permanent criticii 
și autocriticii activitatea sa, a 
făcut și face din critică și auto
critică o lege a propriei sale dez
voltări, a însăși dezvoltării so
cietății mănești. Fără nici o 
îndoială, dacă nu am proceda 
astfel, n-am fi comuniști ; ar 
însemna să dăm dovadă de auto- 
mulțumire, de îngîmfare, să 
considerăm că nu mai avem 
nimic de făcut ; or. atunci am 
înceta de a mai fi comuniști, 
partidul nu .ji-ar mai putea în

deplini rolul de forță conducă
toare a societății, rol oare im
pune a pi'omova permanent 
noul, a asigura dezvoltarea con
tinuă a societății românești, 
tuturor laturilor activității so
ciale. (Aplauze puternice).

Tocmai de la aceste conside
rente principiale am pornit a- 
tunci cind am supus unei ana
lize critice stările de lucruri din 
domeniul activității politico-ide
ologice. Față de dezvoltarea ge
nerală a tuturor sectoarelor de 
activitate, și mai cu seamă față 
de creșterea uriașă a forțelor 
de producție ale societății noas
tre. se observă o anumită ră- 
mînere în urmă în ce privește 
munca politico-ideologică, de 
formare a conștiinței socialiste ; 
în fapt, începuse să se mani
feste tendințe de automulțumi- 
re. de îngîmfare, de a considera 
că putem face totul — și că es
te suficient să avem o hotărîre, 
pentru ca ea să se realizeze de 
la sine. Trebuie arătat că ase
menea stări negative de lucruri 
și-au făcut loc chiar la o se
rie de cadre și activiști de 
partid și de stat.

Există, de asemenea, anumite 
rămîneri în urmă și în ce pri
vește formarea cadrelor noastre 
pentru diferite sectoare de ac
tivitate. în felul în care aceste 
cadre înțeleg să-și îndeplinească 
în cele mai bune condițiuni răs
punderile încredințate de partid 
și de stat; sînt manifestări ne
gative, legate de o anumită slă
bire a spiritului de răspundere, 
de combativitate, în diferite do
menii de activitate.

Putem spune că și-a făcut 
ioc și o anumită subapreciere 
a importanței activității politi
co-educative, de formare a o- 
mului nou — constructor al 
socialismului. Pornind de la fap
tul că, într-adevăr, marea ma
joritate sau cvasiunanimitatea 
oamenilor muncii înfăptuiesc 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului nostru, unii 
tovarăși au început să spună: 
„Ce mai vrem, în definitiv ? 
Oamenii înțeleg lucrurile; de 
ce trebuie să mai desfășurăm o 
activitate atît de intensă de 
partid, politico-educativă ?“ Am 
arătat mai înainte că hotărî- 
rea cu care întregul nostru po
por înfăptuiește politica parti
dului este tocmai rezultatul ac
tivității politico-ideologice. de e- 
ducare a oamenilor, este ur
marea realizărilor obținute în 
acest domeniu — iar a admite 
să se dezvolte stările de lucruri 
negative la oare m-am referit 
ar însemna ca, treptat-treptat, 
să asistăm la o gravă rămine- 
re în urmă a activității poli
tico-ideologice, a ridicării nive
lului" general a] cadrelor noas
tre de partid și de stat, a con
științei socialiste a oamenilor 
muncii — ceea ce ar avea im
plicații negative' asupra între
gii activități de construcție so
cialistă din țara noastră.

Noi ne propunem să făurim 
o societate în care clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali
tatea. întregul popor participă 
in mod conștient la făurirea 
propriei istorii, a propriului vi
itor. Or, a crea condiții pentru 
o participare reală — și nu 
fictivă — la conducerea socie
tății presupune a făuri oameni 
cu o înaltă conștiință politică, 
în stare să înțeleagă toate pro
blemele care apar în dezvol
tarea economico-socială, națio
nală și internațională, să con
tribuie la găsirea căilor pentru 
a asigura mersul ascendent al 
societății noastre, la elaborarea 
unei politici corespunzătoare, a 
unei linii generale care să țină 
scama de condițiile în continuă 
schimbare.

Iată de ce a fost și este ne
cesar să supunem unei analize 
critice temeinice activitatea 
noastră în acest domeniu și să 
stabilim măsuri corespunzătoa
re pentru a preveni o rămînere 
în urmă, pentru a asigura un 
avlnt general în domeniul mun
cii politico-educative, ai formă
rii conștiinței socialiste, unind 
în acest scop, sub conducerea 
partidului nostru comunist, toa
te mijloacele și forțele de care 
dispune societatea noastră so- 
oialistă.

Este adevărat că aprobăm cu 
toții — și recunoaștem în toate 
împrejurările — rolul partidu
lui ca forță conducătoare; dar. 
de la acest adevăr general și 
pină la praotică există totuși 
o distanță. Mă refer acum la 
domeniile muncii politico-ideo- 
logice. Mai găsim însă oameni 

I

care spun : „Da, înțelegem acest 
rol, dar de ce trebuie oare să 
se amestece partidul și în do
meniul meu de activitate ? In 
definitiv, — zic unii — nu este 
suficient că accept și recunosc 
rolul conducător al partidu
lui ?" Ridic această problemă 
pentru că sînt chiar în sală 
comuniști care-și pun asemenea 
întrebări — și vrem să le cla
rificăm bine. De fapt, am mai 
avut prilejul să discutăm des
pre aceasta cu unii dintre ei. 
A accepta să fii comunist în
seamnă mai mult decît a re
cunoaște rolul conducător al 
partidului, pentru că acest rol 
îl recunoaște astăzi fiecare ce
tățean ai patriei noastre — și 
nu numai că-1 recunoaște, dar 
înțelege că fără partid nu este 
posibilă dezvoltarea societății 
românești, înțelege că, numai 
pe baza conducerii dc către 
partid a tuturor laturilor ac
tivității economico-sociale, Ro
mânia poate merge înainte pe 
calea socialismului și comunis
mului. se poate dezvolta ca stat 
independent și suveran ! (A- 
plauze puternice).

A fi comunist înseamnă mult 
mai mult, înseamnă că te-ai 
angajat în mod benevol, con
știent, să lupți împreună cu 
ceilalți membri ai partidului 
pentru înfăptuirea liniei parti
dului, a principiilor comuniste 
despre viață. Aceasta presupu
ne că în întreaga ta activi
tate, oriunde acționezi, trebuie 
să promovezi și să înfăptuie.ști 
în practică aceste principii. A- 
ceasta este o problemă — ca 
să spun așa — a „A.B.C.“-ului 
comunismului, A înțelege și a 
aplica linia partidului este o 
condiție elementară ce se cere 
oricărui om al muncii, orică
rui cetățean al țării noastre care 
vrea să fie membru al partidu
lui comunist. Iată de ce trebuie 
să înțeleagă toți tovarășii din 
toate sectoarele de activitate 
că a fi comunist înseamnă a 
lupta pentru cauza partidului 
acolo unde lucrează — în fa
brică, în cooperativă, în sat, în 
institut, în universitate, în școa
lă, iar pentru cei din teatru 
prin piesele pe care le inter
pretează, pentru scriitori prin 
cărțile lor, pentru artiștii plas
tici prin operele lor. Nu este o 
pretenție prea mare, ci mini
mă, dar fără de care nu poți 
fi membru al Partidului Co-i 
inunist Român. Și acest lucru 
trebuie înțeles de toți tovarășii I 
(Aplauze prelungite).

In informarea prezentată de 
tovarășul Dumitru Popa, și în 
cadrul discuțiilor, au fost re
levate o serie de lipsuri. Nu 
aș putea însă să spun că s-a 
meî-s într-adevăr în profunzi
me în ce privește analiza unor 
mari neajunsuri care s-au ma
nifestat în Capitală; nu pot 
spune că s-a pornit tocmai 
de la ceea ce am arătat 
mai înainte, de la faptul că 
aici își desfășoară activitatea 
aproape totalitatea organismelor 
centrale care au rolul de a în
druma și conduce activitatea pe 
întreaga țară ; or, pretențiile 
noastre față de munca organi
zației din Capitală sînt la ni
velul acestei situații.

Dacă privim ceva mai îndea
proape felul în care își îndepli
nește organizația de partid a 
Capitalei sarcinile în diferite 
sectoare de muncă, am putea 
constata — de altfel în ședin
țele de partid de Ia ministere 
s-au și evidențiat aceste lu
cruri — că munca de partid în 
ministere a decurs la un nivel 
destul de scăzut, că atît comi
tetele sectoarelor dc partid, cît 
și comitetul municipal, nu au 
asigurat îndrumarea efectivă a 
acestei munci, nu au căutat ca 
organizațiile din aceste instituții 
centrale să-și îndeplinească ro
lul inscris în statut. Este ade
vărat, în statut nu este prevă
zut rolul de control asupra con
ducerii ministerului, dar organi
zațiile de partid din aceste in
stituții centrale au atîtea sar
cini și obligații, încât dacă co
muniștii și le vor îndeplini, a- 
tunci. fără îndoială, activitatea 
din ministere se va îmbunătăți 
radical. Nu vreau să vorbesc 
acum despre unele neajunsuri 
din activitatea acestor organi
zații — nu aceasta este tema a- 
dunării noastre — dar știm cu 
toții că există încă multe mani
festări de indisciplină, de lip
să de răspundere față de gos
podărirea și îndrumarea sectoa
relor respective, față de folosi

rea mijloacelor pe care statul, 
clasa muncitoare le pun la în- 
demină pentru a asigura pro
gresul mai rapid al societății 
noastre.

De ce să nu vorbim despre 
faptul că nu s-a făcut aproape 
de loc simțită prezența comite
telor de partid ale sectoarelor 
și a comitetului municipal la 
Uniunile de creatori ? Mă refer 
la organizațiile de partid, pen
tru că organizațiile de partid 
din aceste Uniuni sînt, de ase
menea, sub conducerea și în
drumarea Comitetului munici
pal din București. De ce să nu 
ne punem întrebarea : Cum a 
fost posibil să se manifeste ne
ajunsurile cunoscute la radio 
și televiziune, în cinematogra
fie, in teatru și așa mai depar
te .’ Acolo lucrează comuniști, 
și ei au obligația — cum au 
toți comuniștii — să înfăptuias
că principiile comuniste în 
munca lor, iar comitetele de 
sectoare și Comitetul municipal 
de partid trebuia să îndrume 
și sa asigure ca toți comuniștii 
din aceste domenii de activita
te să-și facă pe deplin datoria.

Deci, dacă privim lucrurile 
mai îndeaproape, vom constata 
că in însăși ședința de astăzi 
s-a trecut cu destulă ușurință, 
cu superficialitate, peste o serie 
de răspunderi și sarcini — iar 
unii tovarăși au crezut, poate, 
că este suficient să se dea asi
gurări, să se ia angajamente. 
De aceea, sînt de acord că nu 
trebuie să răspundem numai cu 
angajamente, ci cu fapte. (Vii a- 
plauze). Este necesar să trecem 
la activitate practică, să acțio
năm fiecare în domeniul său 
pentru a lichida neajunsurile, 
pentru a face ca munca noastră 
politico-ideologică, de formare 
a omului nou să se ridice la 
nivelul rezultatelor pe care le 
avem în dezvoltarea generală 
a țării.

De asemenea, nu putem trece 
cu vederea că au început să se 
înmulțească manifestările de 
carierism, de căpătuială, că, în 
locul grijii pentru interesele 
generale ale clasei muncitoare, 
ale țărănimii, ale tuturor oa
menilor muncii, unii încep să 
se îngrijească numai de ei, de 
familia lor. Nu e nimic rău 
dacă cineva se îngrijește de 
familia sa — noi punem, cum 
se' știe, un accent deosebit pe 
dezvoltarea și întărirea familiei 
— dar această grijă trebuie să 
se manifeste în contextul gene
ral al societății noastre și în 
strînsă unitate cu marea noas
tră familie — națiunea socialis
tă. Nu acceptăm și nu vom ac
cepta conceptul mic-burghez sau 
burghez, individualist, că „nu 
mă interesează ce se întîmplă 
cu alții", că totul este ca „eu 
să-mi asigur pentru familia 
mea cît mai mult", chiar dacă 
aceasta se face în dauna altora 
și chiar frustrînd, mai mult 
sau mai puțin, societatea, deci 
pe alți membri ai marii noas
tre familii.

Este necesar să vorbim și de 
aceste lucruri. De ce să ne fie 
rușine să lc discutăm cu acti
vul de partid ? Oare în Capita- - 
lă nu sînt asemenea manifes
tări ? Chiar în activitatea Con
siliului popular municipal sînt 
asemenea manifestări de favo
ritism. de aprobare a diferitelor 
intervenții și paraintervenții, de 
încălcare a legilor țării noastre. 
Dacă aș lua numai problema 
construcțiilor de locuințe, cred 
că am găsi sute și mii de ase
menea încălcări. De ce oare să 
nu vorbim de ele aici, în acti
vul de partid ? Aceasta este u- 
na din laturile principale ale 
răspunderii noastre, ale conști
inței și atitudinii socialiste în 
societate, ale eticii și echității 
sociale.

Deci, este greu 6ă apreciez 
că discuțiile de astăzi au mers 
la rădăcina problemelor și că 
au atras atenția activului de 
partid asupra unor stări de lu
cruri ă căror înlăturare trebuie 
să constituie o preocupare de 
seamă a comitetului de partid, 
a activului, a organizațiilor de 
partid. a tuturor organelor 
noastre de stat.

In țara noastră, în rîndul o- 
piniei publice se desfășoară o 
activitate intensă împotriva u- 
nor manifestări negative, anti-

(Continuare in pag. a 2-a)

Tovarășul Nic.i .e Ceaușescu, 
secretar general ul Partidului 
Comunist Român, a primit, 
marți dimineața, delegația dc 
chimiști din orașul Sumgait — 
R.S.S. Azerbaidjană, conducă de 
tovarășul Abb'tssaliev Subit Ka- 
sumovici, pritn-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid 
Sumgait, care se află in țara 
noastră la invitația secretarului 
general al partidului

Marți. 12 octombrie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialist'

Spectacolul de gală al Teatrului Academic
..Vladimir Maiakovski“ din Musciiva

Teatrul Academic „Vladimir 
Maiakovski" din Moscova, aflat 
pentru a doua oară în turneu 
în țara noastră, a prezentat, in 
seara zilei de 12 octombrie, pe 
scena Operei Române din Bu
curești, un spectacol dc gală cu 
piesa „Infrîngerea".

La spectacol au asistat to
varășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu-Mizil, Uic Verdeț. 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leon te Răutu. Gheor- 
ghe Stoica, Ștefan Voitec, losif 
Banc, Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu. 
Mihai Gere, Ion Ioniță, cu so
țiile.

Se aflau, de asemenea, în sală 
membri ai C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești,

Noi descoperiri arheologice

!
!l

Cercetătorii Muzeului Săla
jului continuă săpăturile ar
heologice pe teritoriul foste
lor castre romane din județ. 
La Romita au fost dezvelite, 
dincolo de incinta cunoscu
tului caslru, zidurile unei noi 
construcții romane, neobișnu
ite prin proporții și formă. 
Aici au fost găsite fibule, ace

U.U.M. Petroșani. Montanii Ștefan Harkay surprins de o- 
bicctivul aparatului in timpul reparării unui milivoltinetru.

Foto: I. LICIU

îndrumat în permanență de 
către Comitetul de partid al
E.M.  Aninoașa, comitetul U.T.C. 
al minei organizează numeroa
se acțiuni interesante cu carac
ter inslructiv-educativ. Printre 
acestea se numără și întîlnirile 

Din delegație fac parte Sverd
lov Rafail Sapsaevici, directo
rul Combinatului chimic, Abdu
laeva Sahazada Iusuf Kîzi. la
borantă la Combinatul chimic, 
Mulallimov Mutalllm Radjab, 
operator la Combinatul chimie.

La primire, au luat parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ni-

Ziaristul italian Enzo
România, a primit pe ziaristul 
italian Enzo Botliza. de la co
tidianul „Coirierc della sera" 
din Milano, căruia i-a acordat 
•in Interviu.

La primire au fost de față 

personalități ale vieții cultu
rale și artistice, ziariști, Un nu
meros public.

Au luat parte V. S. Tikunov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, șefi ai misiunilor diplo
matice, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

Asistența a înlimpinat cu pu
ternice și îndelungi aplauze so
sirea în lojile oficiale a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. a ce
lorlalți conducători do partid și 
de stat.

Piesa ..Infrîngerea". dramati
zare în două părți după cu
noscutul roman cu același titlu 
a’ lui Alexandr Fadeev, evocă 
un episod eroic din anii răz
boiului civil, este, în esență, un 
poem dramatic despre Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie. Realizat într-o formă ori
ginală de reprezentație muzi- 
cal-populară. spectacolul narea
ză marșul legendar al unui de
tașament de partizani care, a-

de păr din os și bronz pla
cate cu aur, monede, cera
mică. La castrul de la Bu
ciumi au fdst descoperite ar
me romane necunoscute pînă 
acum, împreună cu numeroa
se obiecte din bronz și cera
mică. un frumos cap de fe
meie din teracotă, reprezen- 
tînd probabil o divinitate.

I N T I L N I R E
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din Valea Jiului. 
O asemenea întîlnire va avea 
loc între tineri și comunistul 
Aron Cristeaf In cadrul întâlni
rii Aron Crislea le va vorbi u- 
teciștilor despre condițiile de 
muncă și de viață ale tinerilor 

colue I moocu. adjunct de șei 
de secție la C.C. al P.C.R.. Di- 
niitrie Ancuța, secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R

A participat, de asemenea, 
V. S. Tikanov, ministru consi
lier, însărcinatul cu afaceri ad- 
irlerlm ul Uniunii Sovietice 'a 
București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Bettiza
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al
C.C.  al P.C.R.. Constantin Mi- 
tea. consilier la C.C. al P.C.R.

If.turi de trupele Armatei Roșii, 
a luat parte la lupta împotriva 
dușmanilor interni ai puterii so
vietice. pentru alungarea inter- 
venționiști'.or străini.

Spectacolul s-a bucurat de o 
primire călduroasă. In repetate 
rînduri, asistența a aplaudat 
ir. del ung. răsplătind astfel mă
iestria interpretativă. înalta ți
nută scenică a colectivului ac
toricesc.

In timpul pauzei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți con
ducători dc partid și de stat, 
s-au întreținut prietenește cu 
R. Ekimian. directorul Teatru
lui Academic .Vladimir Maia- 
kovski", cu regizorul principal 
al teatrului, Andrei Goncearov, 
cu interpreți de frunte ai co
lectivului, felicitîndu-i călduros 
pentru valoroasa realizare ar
tistică a spectacolului.

Artiștilor sovietici le-au foști 
oferite flori din partea condu
cerii de partid și de stat.

(Ager preș)

Tot aici s-au găsit cești da
cice, alături de ceramică ro
mană. precum și o serie de 
geme și camee, pietre de inel 
cu incrustații care serveau 
nobililor romani drept sigi
lii. Muzeul Sălajului posedă 
în prezent o colecție de 67 
geme și camee.

(Agerpres).

Pe seama 
productivității 

muncii
Rezultatele activității din sec

țiile F.F.A. „Viscoza" Lupenj pe 
cele trei trimestre trecute din 
acest an sînt ilustrate”®pe gra
fice printr-o suită de depășiri 
la principalii indicatori econo
mici. Planul producției de fire 
a fost realizat în proporție de 
100,3 la sută —■ eu o depășire 
de 0,3 procente a nivelului pla
nificat la firele de calitate A, 
iar la producția globală și la 
producția, marfă realizările în
trec cu 2.3 și, respectiv 2,2 pro
cente prevederile de plan.

In aceeași perioadă produc
tivitatea muncii a crescut cu 2.2 
la sută față de planificat, fapt 
pozitiv ce trebuie subliniat cu 
pregnanță întrucît atestă im
portanța pe care muncitorii, in
ginerii și tehnicienii fabricii o 
acordă creșterii productivității 
muncii, obținerii de sporuri în
semnate de producție p? sea
ma acestui indicator.

Intre lucrătorii din secțiile 
„Viscozei" care se străduiesc, la 
locurile de producție, să valo
rifice rezervele de creștere a 
productivității muncii, să spo
rească producția firelor de mă
tase artificială pe o bază efi
cientă se numără muncitorii i 
I. Sîrbu și Șt. Mateescu de la 
instalația de preparare chimică,
D. Roșoiu și I. Suveloiu de la 
filatură, Ana Logican. Maria 
Moldovan și Constanța Ascun
sei nu de la secția finisaj tex
til și mulți alții.

M. BLENDEA 
corespondent

din Valea Jiului în trecut și 
azi. Intîlnirea a fost inițiată în 
colaborare cu comitetul comu
nal al U.T.C.

Gheorghe BEDOVAN. 
membru al Comitetului U.T.G.

E.M. Aninoașa
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Carnet cultural
vulcănean

(Vrm

ou Tost câteva intervenții bune, 

portante. dar peste o serie de 
lucruri s^a trecut superficial, 

probleme nici nu ar exista. 
Cum ne putem propune să li
chidăm neajunsuri despre care 
pu vorbim, pe care nici nu le 
înțelegem Cum putem declara 
că vrem să dezvoltăm activita
tea noastră de educare în spi- 
rtal etici- și echității comunis
te dacă nu știm ceea ce 
vrem, ce ne propunem ? Eu 
m-am uitat și in planul de mâ
njii al Comitetului municipal, 
dar nici el nu răspunde cerin- 
te‘«>r mari ce se pun astăzi în 
lata organizației de partid din 
Capitală.

Nu am auzit aici prea multe 
lucruri despre desfășurarea ac
tivități; din învățământ, deși în 
București sînt concentrate a- 
proape o treime din institutele 
**v mvâțămînt superior și o bu
nă parte din învățămîntul lice
al și de cultură generală. Este 
adevărat — am mai vorbit des
pic aceasta — s-au luat un șir 
de măsuri, dar nu se poate 
spune că in Capitală lucrurile 
au fost soluționate, și acum am 
putea să stăm liniștiți. Cu toa
tă aprecierea bună pe care o 
d im rezultatelor obținute in ac
tivitatea de învățământ, trebuie 
să spunem că în acest domeniu 
i-au manifestat și continuă să 
existe neajunsuri serioase. Nu 
putem trece peste lipsurile pe 
eare le avem in acest sector — 
wi-am referit recent la ele Și nu 
mă mai opresc acum asupra 
V>r — și mă așteptam ca în ca
dru] activului de partid aseme
nea probleme să fie analizate 
Snlr-uu mod mai concret

Fină la urmă, putem spune 
că lipsurile din activitatea edu
cativă se resimt într-o oare
care măsură și în munca or
fanelor noastre de partid și do 
stat. în felul îs cane activiști 
A- partid și de stat Ași înde
plinesc îndatoririle pe care le 
au, în atitudinea lor față de 
•avutul obștesc, față de guspo- 
•dărirea întreprinderilor, a insti
tuțiilor ce ie sînt încredințate 
ți — dacă m-aș referi la Ca
pitală — în gospodărirea și în
treținerea Capitalei. De aceea, 
dezbătând problemele activității 
mî ogtee. măsurile care trebuie 
hiat»-, se impune să avem în 
vedere și repercusiunile pe care 
•ceste neajunsuri le au în toate 
«’«•toanele de activitate, precum 
ți faptei că uneori sînt negli
ja e sau soluționate cu âncelă- 
cca’.ă problemele ridicate de 

-'te largi populare.
lată, tovarăși. o serie de 

Mări de lucruri negative care 
arată că in activitatea politico- 
ideolocicâ. in munca de for
mare a conștiinței socialiste a 
camenilor muncii s-au manifes
ta’ lipsuri importante — și, 
dacă nu vom interveni cu toată 
fermitatea pentru înlăturarea 
ter. ele pot avea consecințe 
deosebit de dăunătoare. de gra
ve asupra activității de edifi
care a societății noastre socia
liste. De aceea, punîndu-ne pro
blema îmbunătățirii muncii po- 
3 ’ico-ideologice. a ridicării con
științei socialiste a oamenilor 
muncii, avem în vedere că tre
buie să trecem cu hotărî re la 
3 ♦eludarea Lipsurilor in toate 
sectoarele de activitate. Să fa
ct-m ca organizația de partid 
d n Capitală să fie un deta
șament de frânte în lupta îm
potriva a tot ceea ce este ne- 
«aliv, pentru promovarea nou
lui. adueîndu-și și în acest do
meniu al muncii politico-educa- 
<i-'e o contribuție de seamă la 
activitatea partidului nostru. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși,

Au trecut trei luni de la 
adoptarea hotăririlor Comitetu
lui Executiv privind îmbună
tățirea activității ideologice-po- 
litice. După cum este cunoscut, 
in întreaga Vară au avut loc 
largi dezbateri: se poate spune 
că întregul partid și întregul 
nostru popor au aprobat cu 
însuflețire aceste măsuri, văzând 
fin ele © expresie a preocupă
rii și grijii partidului pentru 
crearea celor mai bune condi
ții pentru mersul înainte al Ro
mâniei pe calea socialismului 
și comunismului. Plenarele co
mitetelor județene de partid,

— așa cum

prs't'rțme de măsuri pentru în- 

nivclului muncii ideologice, c- 
durați ve s-a vorbit mult, s-a 
s i i-s muM. Desigur, despre a- 
oi-ista s-ay mai putea vorbi — 
și, fără îndoială, că se vo mai 
vorbi — s-ar putea scrie, și se 
va scrie mult. Nu Va trebui să 
consideram aceasta o compa
rer. >ă credem că, o dai A cu 
inclwiorea adunărilor dc activ 
de partid și, ulterior, a Plena
rei Comitetului Central, am ter
minal cu munca ideologică și 
trebuie să ne apucăm de ull- 
■ eva. De altfel, activitatea po- 
litico-ideolugicâ nu poate fi tra
tată 5n nici un foi ca o acti-

griculturâ problemele nn se 
mai rezolvă în campanii, pentru 
că anul agricol începe de la 
1 ianuarie și se termină la 31 
decembrie, și numai acel gospo
dar, acel lucrător in agincul- 
tuiă care ține scama de aceasta 
fixe treabă bună. Este în sală 
președintele Academiei de Ști
ințe Agricole — întrebați-! oe 
înseamnă agricultura de astăzi! 
(Aplauze prelungite). Cu atît 
mai mult nu pot fi rezolvate în 
campanii problemele activității

Trebuie să înțelegem că a- 
cum sînt necesare măsuri con
crete. acțiuni practice pentru a 
traduce in viață hotărârile Co
mitetului nostru Central, pro
gramele de măsuri elaborate in 
acest scop de activele de partid 
din județe și din Capitală. La 
aceasta trebuie să concure toa
te forțele pe care le avem.

îmi paie rău că aici nu .s-a 
vorbit de loc de Academia de 
Științe Politice și Sociale, care 
a fost creată tocmai pentru a 
impulsiona, pentru a introduce 
un spirit nou în domeniul ac
tivității ideologice, pentru a des
fășura o intensă și permanentă 
muncă în sfera științelor socia
le. Consider că această Acade
mie trebuie să-și facă mai pu
ternic simțită prezența în viața 
noastră ideologică, în dezvolta
rea gindirii sociale din Româ
nia, in clarificarea numeroase
lor probleme teoretice, de prin
cipiu, încă insuficient aprofun
date.

P-entru rezolvarea marilor sar
cini din domeniul activității 
ideologice este necesar să în
cepem prin îmbunătățirea mun
cii Comitetului municipal de 
partid, a comitetelor de sectoa
re, a activului de’ partid. Pînă 
la urmă, de felul cum aceste 
organisme vor acționa pentru 
realizarea în practică a măsu
rilor depind lichidarea neajun
surilor și îmbunătățirea muncii 
poiilico-ideologice din Capitală.

In primul rînd. Biroul comi
tetului municipal de partid și 
birourile comitetelor de sectoa
re trebuie să fie ceva mai ac
tive. Ap trebui să se înțeleagă 
clar că atât comitetele de partid 
de sectoare, cit și Comitetul 
municipal nu sînt niște orga
nisme reprezentative care doar 
participă la unele adunări sau 
aprobă anumite rapoarte și dări 
de seamă, ci sânt organisme vii 
de muncă, ele purtând răspun
derea întregii activități. Biroul 
este un organism executiv al 
comitetului. Răspunderea pen
tru întreaga muncă de partid 
din Capitală o poartă Comite
tul municipal — și aș putea 
spune că nu se simte cum tre
buie prezența Comitetului mu
nicipal in conducerea întregii 
activități de partid din Bucu
rești. Trebuie să începem cu 
aceasta, tovarăși 1 Fiecare mem
bru al comitetului municipal 
să înțeleagă că are obligația 
să îa_ parte activă la înfăptui
rea în viață a hotăririlor de 
partid și de stat în sectorul în 
care lucrează în Capitală.

Este necesar, de asemenea, 
să ridicăm rolul activului de 
partid, să înțelegem că mici un 
comitet că nici un om, ©ri cit 
ar fi el de capabil, nu poate 
să soluționeze cu snores pro
blemele’ pe care le are de re
zolvat fără a se sprijini în 
munca sa pe un larg activ de 
partid în toate domeniile de 
activitate, și mai cu seamă în 
domeniul muncii polhico-ideo
logice. In Capitală avem multe 
forte în stare să acorde un 
ajutor uriaș comitetului muni
cipal, dar ede nu sînt folosite 
cum trebuie, pentru că nu se 
apelează în măsură suficientă 
la acest activ de partid.

Este, de asemenea, necesar să 
fie luate măsuri în vederea îm
bunătățirii muncii și ridicării 
rolului organizațiilor de partid 
îr. toate întreprinderile și insti
tuțiile. Atât acolo unde este pre
văzut dreptul lor de control, 
cit și unde acest drept nu este 
înscris formal, organiza’, iile de 
pnrtâd poartă răspunderea pen
tru activitatea poliBeo-ideolo- 
gică, pentru bunul mers a) in
stituției respective; ele răspund 
de felul în care comuniștii 
puși in diferite munci de răs
pundere își îndeplinesc înda
toririle. Organizațiile de partid 
au obligația sâ tragă la răspun
dere, să controleze și să în
drume munca pe care comu
niștii o desfășoară in toate sec
toarele de activitate.

Realizarea măsurilor de îm
bunătățire a învățământului de 
partid, a activității politice de 
masă, a întregii munci ideolo
gice nu este posibilă decît cu 
participarea largă a tuturor co
muniștilor. Numai în măsura în 
care Comitetul municipal de 
partid va ști să unească efor
turile acestui detașament uriaș 

de 211000 de comuniști, va pu
ica inte-adevăr să obțină re
zultate bune in aclivitatea sa. 
Eu cunoec bine organizația de 
pi-rtid din CtepiteW, ștk> re for
țe arc și sîn>t convins că. ao- 
țw.nxxl cu fermitate, comunișitii 
din București vor putea sâ li- 
ch’deze, intr-un scurt timp, 
neajunsurile care s-jiu manifes
tul. -Sâ farem ca Bucureștiul, 
Ciptate patriei noastre, să dc- 

,''ă și din punct de vedere 
al activității politico-idcologice 
un puternic centru cure sâ in- 
1 uențe/e întrer .< țarii (Aplau
ze i>reJunRi(c).

Este necesar să dezbatem 
foarte serios problemele poli
ticii partidului și statului nos
tru, diferitele fenomene noi ca
re apar în viața socială, spre 
a le face înțelese de membrii 
de partid, de toți cetățenii. pa
ta iei noastre. Până la urmă, 
vorbind de activitatea ideolo
gică, este necesar să asigurăm 
tocmai înțelegerea fenomenelor 
noi. pentru a ști ce poziție tre
buie să adoptăm față du ele.

Este îmbucurător că pr ible- 
mt-k? generate a te politicii, in
clusiv ale politicii externe, sînt 
bine înțelese; dar sînt și o se- 
j ie de alte fenomene — ce 
apar continuu în viața socie
tății noastre — care nu sînt 
aprofundate; nu ne oprim su
ficient asupra lor, nu le dezba
tem îndeajuns în partid și în 
instituțiile noastre, nu înarmăm 
în măsura cuvenită pe comu
niști. pe oamenii muncii cu în
țelegerea clară a transformării 
societății, pentru a putea fi ast
fel participant conștienți, activi, 
la făurirea noii orânduiri so
ciale. M-am referit ]a unele din 
aceste probleme cu prilejul în
tâlnirii cu activul de bază din 
iulie și nu doresc să mă o- 
presc acum asupra lor. Vorbind 
de activitatea ideologică, tre
buie să pornim de la ’ aceste 
probleme, ele trebuie sâ sl?a 
în centrul învățământului de 
partid, al tuturor formelor mun
cii ideologice Vreau să mențio
nez și cu această ocazie că 
munca de însușire a unei edu
cații înaintate, comuniste, este 
vastă, multilaterală, ea însem
nând însușirea a tot ce a creat 
mai bun, mai valoros cunoaș
terea umană.

Este oare astăzi posibil pro
gresul societății fără fizică, fără 
biologie, fără chimie — ca să 
nu mai enumăr și alte ramuri 
ale științei ? Este de înțeles 
pentru toată lumea că educa
ția, formarea conștiinței socia
liste presupun tocmai cunoaș
terea cuceririlor științei înain
tate. Numai înțelegerea și cu
noașterea marilor descoperiri 
ale omului, însușirea noilor cu
ceriri ale științei — care, în 
epoca actuală, a revoluției teh- 
nico-științifice, transformă ra
dical întreaga omenire, modul de 
a înțelege diferitele fenomene 
sociale — vor putea să dea o- 
mului înaintat orizontul de ca
re avem noi nevoie, o con
știință comunistă. Eu aș putea 
spune că aceasta este o cerință 
generală pentru toate sectoare
le. inclusiv pentru cele ale crea
ției literar-antistiee. Numai în
țelegerea implicațiilor mari ale 
revoluției tehnico-științifioe a- 
supra dezvoltării sociale va pu
tea să dea omului de artă, de 
literatura, dc muzică dimensiu
nea nouă, perspectiva nouă a 
riitoniliri și îl va putea pune 
în condiția de a crea corespun
zător epocii în care trăiește, 
cerințelor viitorului spre care 
se îndreaptă omenirea. Vorbind, 
deci, de activitatea de ridicare 
a conștiinței generale a socie
tății noastre, trebuie totuși să 
începem cu științele de bază, 
care dau adevărata conștiință 
a omului despre capacitatea lui. 
despre faptul că în el stă acea 
forță în stare să modifice, să 
transforme natura, dar și să 
se transforme pe el însuși, cum 
arătau Marx și Engels. Aș pu
tea spune că una din lipsurile 
noastre în activii taica ideologică 
o constituie tocmai faptul că nu 
suficient și nu în măsura cores
punzătoare înarmăm societatea, 
membrii societății, tineretul 
nostru mai cu seamă, cu în
țelegerea acestor realități.

Ia al doilea rând, este ne
cesar totuși să se înțe
leagă — deși, intr-adevăr, s-ar 
părea că de mult s-a Înțeles 
in întreaga lume acest adevăr 
— că factorul principal in so
cietate îl constituie munca și că, 
până la urmă, așa cum spunea 
Engels, chiar Și omul este re
zultatul muncii. Prezentul omu
lui este rezultatul muncii, viito
rul omului va fi rezultatul 
muncii — desigur, munca am
plificată cu toate cunoștințele 
și descoperirile tehnicii. Deci, 
pina la urmă, munca rămîne 
factorul de bază al educației, 
al formării omului, al progre
sului social. La noi, sini oameni 
oare nu înțeleg nici măcar acest 
adevăr elementar, care conside
ră munca o corvoadă, o rușine, 
ceva nedemn de ei. O lipsă a 
învățământului nostru constă și 
in felul în care această proble
mă fundamentală este abordată 
din punct de vedere filozofic, 
teoretic, pentru a fi cit mai bi
ne înțeleasă.

Este, de asemenea, necesară 
lupta împotriva concepțiilor fi
lozofice retrograde. Lumea s-a 
dezvoltat în confruntarea dintre 
diferite concepții despre viață, 
ea se va dezvolta și in viitor 
în această confruntare. Dezvol
tarea societății demonstrează, 
zi de zi, ceas de ceas, minut de 
minut — pentru că astăzi cuce
ririle științei sînt de o aseme
nea amploare incit nu este mi
nut sau chiar secundă în care 
să nu apară pe plan universal 

t> cucerire științific A —- justețea 
concepției nule; uiJisl-dialectice 
despre viață și despre societate. 
Aceasta nu înseamnă insă că 
dezvoltarea materialismului dia
lectic și istoric a lost încheiată 
și că de acum nc putem mulțu
mi să repetfan niște adevăruri 
generale — cum fac unii din 
filozofii noștri. Este necesar să 
acționăm pentru dezvoltarea și 
îmbogățirea concepției noastre 
despre lume cu noile cuceriri, 
pentru a o ridica la dimensiu
nile noi ale cunoașterii științei 
și nu do a ne închina in fața 
unor citate Și a unor date în
vechite. Materialismul dialect ic 
și Istoric creează premisele 
pentru a înțelege mai bine pro
cesul dezvoltării sociale, feno
menele noi, pentru a interpre
ta realitatea, pentru a acționa 
in vederea transformării socie
tății și a omului. Nu aș putea 
spune că sîntem mulțumiți de 
felul în care realizăm acest lu
cru. lată — ca sâ nu merg mai 
departe — uncie aspecte asu
pra cărora este necesar să ne 
oprim, confruntând părerile, 
pentru a găsi căile în vederea 
dezvoltării .societății noastre.

In acest spirit trebuie privite 
și activitatea și locul uniunilor 
de creatori. Societatea noastră 
are nevoie de muzică, de poe
zie. de pictură, dc teatru. In 
viitor, cred că vom avea ne
voie de și mai multă muzică, 
dc și mai multă poezie; omul 
va avea mai mult timp liber, 
va simți și mai mult nevoia 
îmbogățirii sale spirituale. 
Trebuie însă să ne punem în
trebarea ; ce fel de artă și ce 
fel de literatură oferim socie
tății ? Asupra acestor lucruri 
am discutat de multe ori. In 
principiu, toată lumea este de 
acord — poate cu unele mici 
excepții — să se realizeze o 
artă corespunzătoare necesită
ților societății noastre. Cînd se 
trece la traducerea în fapt a 
acestui deziderat, se vede că 
înțelegerea sa este foarte di
ferită. De aceea, comitetul mu
nicipal, organizațiile de partid 
din uniunile dc creație au da
toria de a clarifica mai bine 
teoretic, principial, problemele 
ideologice ale artei, astfel ca 
toți creatorii să ajungă în ace
lași mod de înțelegere a valo
rii sociale educative a artei, 
rămînînd. bineînțeles, ca fie
care să scrie, să picteze sau să 
compună corespunzător capaci
tății și. talentului său. în for
ma pe care o crede cea mai 
potrivită. Fără îndoială, socie
tatea prezentă și viitoare, ca și 
cea trecută, are nevoie de tot 
felul de lucr-ărj de artă. Dacă 
vorbim de literatură, de pildă, 
un rol educativ .important au 
poeziile patriotice, poeziile po
litice — așa numitele „poezii 
manifest" ; dar în aceeași mă
sură cititorii apreciază poezia 
filozofică, precum și poezia de 
dragoste sau pastelul. Știți cu 
toții cu cită sensibilitate a 
descris Coșbuc în poezia sa via
ța satului. Este adevărat. pe 
alocuri, el a idealizat realitățile 
din vremea sa. Dar oare satul 
de astăzi nu mai poate oferi 
poetului subiecte de inspirație ? 
Nu e vorba, desigur, de a scrie 
la fej ca George Coșbuc, ci 
este voiiba ca poetul de azi să 
se aplece cu aceeași dragoste, 
eu aceeași înțelegere asupra a- 
cestei lumi, în cane societatea 
noastră a produs uriașe schim
bări revoluționare. Acesta este 
numai un exemplu, dar viața 
poporului este infinită în di
versitatea ei. Așa concepem să 
fie și arta. Eminescu însuși a 
scris și poezie filozofică, și re
voluționară, și patriotică, și po
ezie de dragoste. Vedeți, el nu 
a fost exclusivist. (Aplauze). 
Dar, indiferent ce a scris, ori
cine înțelege ce a vrut să spu
nă ! (Aplauze). Și când a reflec
tat asupra marilor probleme 
ale existenței, și cînd a cîntat 
iubirea, a scris pe înțelesul tu
turor, într-un limbaj poetic 
care face plăcere oricui. (A- 
plauzc). Toate lucrările literare 
și artistice clasice, care Ia noi 
sînt difuzate pe scară largă fie 
că tratează teme de mare pro
funzime sau teme mai minore, 
sînt scrise astfel încât să poată 
fi înțelese, să poată da o anu
mită satisfacție estetică citito
rului, privitorului sau ascultă
torului. De ce oare astăzi unii 
creatori ignoră acest lucru?

Cititorii din țara noastră sînt, 
de asemenea, în drept să se 
întrebe: prin ce trebjie sâ se 
manifeste arta românească ? 
Prin ce oare s-au remarcat în 
trecut și trebuie să se remarce 
creatorii noștri? Prin copierea 
și imitarea a ceea ce se face în 
străinătate, sau prin redarea 
vieții, a realităților poporului 
nostru ? De unde trebuie sâ se 
inspire un scriitor, un „m de 
artă ? Eminescu a răspuns la 
această întrebare în ..Scrisoa
rea a IlI-a" : „Nu se nasc glo
rii pc stradă și la ușa cafene
lei". Intr-adevăr, tovarăși, nu 
dc pe Calea Victoriei de la ca
fenea, se pol scrie romane, poe
zii și piese de teatru valoroa
se, ci trăind în mijlocul poporu
lui. in mijlocul clasei munci
toare, al țărănimii, intelectua
lității, acolo unde clocotește 
viața, (Aplauze prelungite). Și 
dacă mari scriitori aa Emines- ; 
cu nu admiteau ideea că genii
le sc nasc în cafenele, cu atît 
mai mult nu putem accepta a- 
semenea concepții în societatea 
socialistă. Este străină filozo
fiei noastre marxist-lenln'ste 
teoria că urla poale fi scrisă 
de oameni care, trăind departe 

dc viață, înțeleg viața ma1 hire 
ducii ceilalți muritori. (Aplau
ze). De unde ii poate wni a- 
eefistâ înțelegere unui om cure 
ignoră realitatea pământeană ? 
Din t ur Asemenea creuiori. 
(•re nesocotesc și nu ini.eleg 
viața dc pc pămînt, nu au <e 
căuta în partidul nostru si nici 
in uniunile dc creatori. (A- 
plnuz.c). Eu sini dc acord cu li
bertatea dc creație a a«-t;«rtului. 
Dar ți societatea este liberii să 
• leagă ceea ec-i place. P? sce
nele noastre, în librăriile noas
tre nu ti'eljuie s«ă-și tacă loc 
ceea ce societatea consideră vă 
nu servește intereselor salo. Li
bertatea trebuie înțeleasă în 
complexitatea c’ dialectică, ce 
înglobează atât interesele :ndi- 
vidulni, rit și interesele colec
tivității'sociale. Altfel se trans
formă în anarhic. Libert;)'? în
seamnă a înțelege realitățile 
societății și a acționa în sen
sul intereselor societății, ale 
națiunii tale. Aceasta înseamnă 
să fii cu adevărat liber 1 (A- 
plauzc prelungite).

M-am referit la toate acestea 
pentru a înțelege bine că atît 
Comitelui municipal dc partid, 
cît și organizațiile de partid 
trebuie să-și îndeplinească atri- 
buțiunllc pe care le au. să ac
ționeze cu hotărîre în acest 
sens. Aceste probleme trebuie 
soluționate printr-o muncă po
litică intensă, nu recurgând ;a 
măsuri administrative. Nu este 
vorba de nici un fel de înr.nar- 
cere la trecut. Am răsouns la 
aceasta încă acum trei luni. 
Noi vrem să creăm viitorul și 
nu putem crea viitorul cu oa
meni rare ne trag înapoi — în 
trecutul întunecat — care vor 
să ne rupă de societate, cu oa
meni care nu-și înțeleg nici 
ijostul lor pe lume. Noi putem 
cr-ea viitorul numai cu oameni 
care înțeleg sensul dezvu;tării 
sociale, care sânt hotăriți să 
meargă înainte, împreuna cu 
partidul, spre făurirea connirfis- 
mului in România. (Aplauze 
puternice). Atunci când vuroim 
de necesitatea aplicâi-ij în lite- 
ratură a concepțiilor ’ noastre 
despre lume, cînd vorbim des
pre umanismul socialist — care 
pune în centrul întregii activi
tăți sociale omul, ridicarea sa 
spirituală și materială, ferici
rea Sa — aceasta nu înseamnă 
întoarcere la trecut 1 Trecutul 
este reprezentat de acei care 
vor să excludă — din literatu
ră. din artă — omul. viața, 
creația, aspirațiile sale, care 
vor să ne tragă înapoi spre li
terature) retrogradă a Evului 
Mediu. Ce noutate repi-ezintă 
arta ruptă de preocupările ®- 
mencșli ? .Asemenea teorii re
trograde au existat în trecut, 
în toate epocile istorice. Cei 
care gindesc astfel vor să ne 
întoarcă înapoi, nu acei care ne 
cheamă spre o artă pusă în 
slujba poporului, a comunismu
lui,, a fericirii omului. De o a- 
semenea literatură, de o ase
menea ar.lâ militantă are ne
voie poporul nostru. (Aplauze 
puternice).

In dezx’oltarea sănătoasă a 
vieții spirituale a poporului 
nostru, un rol important are 
Conriliul Culturii și Educației 
Socialiste, recent creaL Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste va trebui să-și îndepli
nească sarcinile mari care i-au 
fost încredințate de partid, să 
lichideze lipsurile existente în 
’trecut în îndrumarea vieții cul
tura l-artistice din țara noastră, 
să joace un rol -activ în crearea 
unei culturi socialiste, care să 
contribuie la elevarea morală 
a oamenilor, ]a educarea lor 
în spirit revoluționar.

Noi am criticat și vom criti
ca abuzurile, inechitățile socta- 
le, ilegalitățile. Nu Ie vom ad
mite și vom acționa cu hotărîre 
împotriva oricui ar încerca să 
promoveze asemenea stări de 
lucruri. Socialismul, democra
ția socialistă presupun respec
tarea riguroasă a legilor, a le
galității, participarea conștien- 

. lă, activă, a omului la condu
cerea societății, asigurarea con
dițiilor ca cetățenii să-și spu
nă părerea în toate probleme
le. Dar, problemele noastre sînt 
și problemele artei și literatu
rii, problemele generale ale 
culturii. Arta, literatura, învă- 
țămînlul. televiziunea, radioul 
nu constituie probleme doar 
ale celor care lucrează în aces
te domenii, ci ale întregii so
cietăți. Cei care activează în 
sferele respective sînt funcțio
narii societății — cum spuneau 
Marx și Engels. Ei nu sini pro
prietarii școlilor, radiole le vizi
unii, ai revistelor sau edituri
lor, ai uniunilor de creație. Ei 
sînt reprezentanții și slujitorii 
societății, ei trebuie să serveas
că poporul. Aceasta este con
cepția despic democrația socia
listă, în acest spirit trebuie să 
realizăm democrația în societa
tea noastră I Aceasta nu în
seamnă întoarcere la trecut, ci 
— dimpotrivă — înaintane spre 
viitor.

M-am referit la aceste pro
bleme, pentru că și aici s-a 
spus că unii nu înțeleg bine oe 
înseamnă trecutul și ce înseam
nă viitorul. Probabil că va tre
bui să discutăm mai mult și 
despre aceusta, deoarece unii, 
vorbind de viilor, se gîndesc 
la trecui. Și, vrînd cîteodată 
chiar să servească viitorul, 
prin faptul că nu înțelee din 
punct de vedere filozofic, prin
cipial, problemele, în fond ser
vesc trecutul. De aceea trebuie 
să discutăm deschis tuule aces
te lucruri, fără să se supere 

nimeni. A cec ta i stc dem.-H.ra- 
yxuiJ^lă I Nu putera in

clude ochii in fața realităților! 
Sâ dezlKiUin dcscliis toate pro
blemele, i u scopul de a lichida 
cajunsurile. dc a îmbunătăți 

munca, punind, totodată, cum 
.pune românul, omul potrivit 

l.i tarul! polrtejd. Jn ori»x’ «jer-tor 
dc activitate, astăzi poate lu
cra un om, miinc altul. Aces- 
t'-'a sînt tefiifc democrației go- 
< iaJistc. Dp ce trebuie să se 
Himtt cineva jignii cînd <®te 
criticat nu a lucrat prea 
bine, (â trebuie să muncească 
moi bine acolo unde este pus ? 
Aceasta osie valabil și pentru 
ministru, pentj-u directorul ăc 
Fabrică, penlru primii secre
tari. inclusiv pentru secretarul 
general a! partidului — pentru 
toată lumea, tovarăși I Putem 
rămîne în munca pe care nc-au 
incredințat-o partidul și* po
porul numai în măsura in care 
nc îndeplinim sarcinile. în mă
sura în care servim poporal 1 
Nu trebuie să ne închinăm în 
fața nimănui, numai în fața 
poporule- < Aplauze puternice, 
îndelungate).

Tată, tovarăși, o serie de as
pecte ale activității noastre i- 
deoloeice-cducative. ale munci: 
organelor Și organizațiilor dt? 
partid in diferite sectoare de 
activitate, pe care trebuie să le 
discutăm mai deschis Dacă 
trecem cu vederea peste nea
junsuri. dorind să menajăm a- 
numite susceptibilități, dăunăm 
însăși muncii, dezvoltării noas
tre. In felul acesta facem un 
rău și acelora care comit 
greșeli, care nu-și îndeplir 
nesc obligațiile. Necriticîn- 
du-i ]a timp, încep să se 
considere infailibili, să creadă 
că pot face ce vor, că nimeni 
nu se poale atinge de ei. In 
felul acesta facem rău și so
cietății. mersului nostru înain
te. Trebuie să înțelegem că nu
mai dezbătînd și abordînd des
chis problemele vieții noastre 
sociale — atît ceea ce este buri, 
cît și ceea ce este rău — iră- 
gînd învățămintele necesare 
pentru munca de viitor, putem 
asigura iriersu] nostru înainte. 
Am spus la început că aceasta 
constituie caracteristica dc bază 
i societății noastre, a partidu
lui nostru — și trebuie ca ea 
sâ devină oaraotcriâtica de zi 
de zi a activității în toate do
meniile: atunci, multe neajun
suri despre care am discutat 
astăzi nu vur mai exista. Mer
sul nostru înainte va fi de a 
mie de ori mai rapid, cu re- ■ 
zultate mai bune și astfel vom 
reuși să asigurăm înfăptuirea 
cu succes atât a programului 
elaborat de Congresul al X-Jea, 
cît și a programelor de viitor 
privind ridicarea patriei noas
tre pe noi cuilmi, pe culmile 
comunismului. (Aplauze puter
nice).

Nu doresc să mă opresc asu
pra problemelor internaționa'e. 
pe care le-am dezbătut nu o 
dată pe larg; m-am referit la 
ele recent, la adunarea cu pri
lejul deschiderii anului de în
vățământ. Este cunoscuta politi
ca noastră internă și externă. 
Faptele demonstrează că poli
tica internațională a partidu
lui și statului nostru corespun
de pe deplin atît intereselor 
naționale ale poporului roman, 
cît și cauzei socialismului și 
păcii în lume. Zi de zi, eveni
mentele confirmă justețea po
liticii noastre internaționale; zi 
de zi. viața atestă că numai ac
ționând pentru depășirea diver
gențelor dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, militînd pentru ui- 
nitatea lor, servim cauza socia
lismului și comunismului — atît 
la noi in țară, cit și pe plari 
internațional; zi de zi, faptele 
demonstrează că numai apli
când în relațiile cu toate sta
tele principiile independenței, 
suveranității naționale, ale ne
amestecului în treburile interne, 
(îvantajului reciproc, ale renun
țării la forță și la amenința
rea cu forța în raporturile in
terstatale, putem contribui la 
iiistaurarea in lume a unei po
litici de pace și colaborare în
tre popoare. Aceasta este poli
tica partidului nostru, aceasta 
este politica pe care o vom con
tinua cu toată fermitatea, pen
tru că ea constituie o necesi
tate a dezvoltării sociale de as
tăzi I (Aplauze puternice, pre
lungite).

Avem în fața noastră un mi
nunat program de dezvoltare a 
societății socialiste românești, 
un program de politică interna
țională. Avem un partid pu
ternic și unit. întregul popor 
înfăptuiește neabătut politica 
Partidului Comunist, convins că 
aceasta corespunde intereselor 
sale vitale, viitorului națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

îmi exprim convingerea că or- 
ganizația de partid a Capita
lei, comuniștii, toți oamenii 
muncii din București nu vor 
precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce contribuția la înfăp
tuirea programului elaborat dc 
Congresul al X-lea al partidu
lui. (Aplauze prelungite).

Urez activului de partid, co
muniștilor. tuturor oamenilor 
muncii din Capitală succese tot 
mai mari in toate domeniile de 
activitate. A7â doresc multă să
nătate Și fericire ! (Aplauze pu
ternice, urale și ovații. Se scan
dează : „Ceaușescu, I’-C.R.”. Cei 
prezenți ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul Central, 
pentru secretarul general al 
partidului, tovarășul Nioolae 
Ceaușescu)

• In radrul Joii de tinerel, 
in ziua dc H octombrie, ora 

în salo de dans n 
btilui. Comitetul U.T.C. al 
l-.M. I’aroșcni organizează <* 
dezbatere Pe tema Jtewz>(i.. 
o clipă !*. Se discută despre 
Inmul simț ca principat fun
dament al bunelor maniere

• Sala dc ședințe a rtubu 
>«• glrxltiî io rina dc vi
neri 15 ootoihbrie, ora ÎT.3G. 
infilnirea Pe teme ateist ști
ințifice intitulată ..Potopul 
lui Noe' fCu niiluriU' și le
gendele despre potop rn Jurul 
lunriJ). Prezintă profesorul 
IV. C/imbalmoș.

— Alo ? Da ’ Pacientul se simte bine.

■ ■■■■■■■■■■■■ BoaamiBEsii ■&«■■■■■

Un sistem de organizare a 
muncii pe bresle totalitatea 
meseriilor sau arta meșteșu
garului — iată definițiile pe 
care le dă dicționarul de ne
ologisme cuvântului artiza
nat.

Lăsând deoparte primele 
două înțelesuri ne vom opri 
asupra celui de-a] treilea, 
căci acesta este cel ce intră 
în discuție. Arta meșteșuga
rului, deci măiestrie deose
bită, valoare artistică incon
testabilă, autenticitate și uni
citate.

Tocmai prin acestea se de
osebește artizanala! de pro
ducția în serie, care de mul
te ori (de foarte multe ori.;, 
nu mai poate avea valoarea 
artistică estimată.

Chiar dacă artizanul va 
produce mal multe obiecte 
de același tip (indiferent că 
e vorba de o materie primă 
sau alta) ele nu vor putea fi 
identice modelului, dat fiind 
că ideile sale în domeniul es
tetic se îmbogățesc rapid. în 
funcție de scurgerea timpu
lui, de faptul că omul se 
transformă.

In felul acesta se conferă 
lucrării un caracter de nere
petat, unic, fapt care dure Îs 
specific pentru fiecare meș-

■ ■■■■■■■■■■■■■

Teatrul de Oradea,
cția maghiară. prezintă 

duminică, 17 octombrie, ora 
20. piesa ..Cinci băieți și f 
fală" (Nlc-Nic) de Anca Bur- 
sun Ș) Gheorghe Panco în 
traducerea lui Istvan Kele- 
men. sub baghetele regizora
le ale iui Istvan Fark.'Ș (re

• „Școala, familia, societa
tea și rolul lor in educația 
tineretului prin muncă' este 
tema mesei rotunde organi
zată in ziua de ’îmbată Jfi 
octombrie, ora 1# in cadrul 
clubului din Vulcan

Participă activiști 
partid, de stodicM și U.T.( ., 
cadre didactice, conducători 
de întreprinderi și instituții, 
părinți. Masa rotundă se or
ganizează in colaborare «u 
<a<lrc|r didactice de la școl’le 
•cncrale nr, 1 și nr. 4 

«Ir

!
I
(

ANAT:■'
leșugar în parte. Și, logic 
vorbind, totalitatea acestor 
specificuri, va duce la speci
ficul general al unui mește
șug al unei zone. In care 
trăiesc, și-i influențează ma
siv, zona în care creează.

De unde atunci bogatul 
sortiment de cămăși cadrila
te, pantaloni de veîur și în
călțăminte obișnuită în ma
gazinul de artizanat din Pe
troșani ?

Au ele specific județean ? 
Există și un panou-reclamă. 
de câțiva metri pătrați, în a- 
cest sens. Obiect' din ma
gazinul amintit mu comun 
cu artizanatul doar faptul că 
nu sînt produse pe bandă, 
căci, sub o formă sau alta, 
cu diferențieri neesențiale, le 
mai întâlnim și în alte jude
le, în alte magazine sau co
operative.

Păcat că printre sie slnt și 
alte «b’ecte ce cons'filuie a- 
devârata artă artiz mula. S-a 
început ..Refacerea* vitrine’. 
Ne pare bine că se merge în 
întâmpinarea gîndului nostru 
Sperăm să revenim cu ’aud? 
căci la ora actuală firma 
magazinului nu corespunde 
cu ceea ce se desface spre 
vânzare.

I. MIRCEA

I■■
■

■

gia artistică) și 
lazsy (regia tehnică).

Iși dau concursul Gyun. 
Jlalosi, lldico Kiss. Vilmos 
Varga, Antal Balazsy, Mi
klos Balla, Istv.m Smgiczkv.

Spectacolul are loc la 
Casa de cultură din Petro 
șa ni.I____
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Deschiderea 
Enciclopedia penii 
lari. Mișcarea 
hililatea 
rionii se 
furtună.
Mult e 
moașă.
Muzică populară. 
Confruntări. Economicul 
și socialul in structura 
deciziei.
Tragerea Fronoexprcs.

ii
plantelor.

APRECIATSTIMAT Șl
DUPĂ 50 DE ANI DE MUNCĂ

Zi a muncii voluntar-patriotice
Tinerii din orașul Lupeni au

hotă rit ca și ziua de 10 octom-
brie :a.c. s-o dedice acțiunilor
palriuUce. Ziis și făcut. Un grup
masix de timCri de la E.M Lu-
jpeni prepareiție. F.F.A. .Visco-
aa* și E.M. Bârbâteni au mun-
eit la săpareu unui canal pe
pirîul Roșia. Ly rînduj lor. elevi
ai Rceutoi. școlilor generale
profesională au plecat la cules

dc măcieșe ?i la coli 
diferite deșeuri.

Acțiunile voluntar-patriotice 
inițiate in fiecare duminică de 
Comitetul orășenesc U.T.C. Lu
peni se înscriu pe linia noilor 
indicații date de partidul nostru 
privind dezvoltarea spiritului 
practic și cultivarea în rânduri
le tinerilor a dragostei față de 
muncă.

de

La prepurația cărbunelui Lu
peni a avut loc zilele trecute, 
fntr-un codru festiv, un eveni
ment mai puțin obișnuit — o 
întâlnire cu tovarășul Gheorv'.H- 
Resiga, vechi membru de 
partid, cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de muncă Ia mina 
și preparația Lupeni.

Sărbătorirea a fost cît se 
poale de simplă și firească «I .1 
nu fără emoții, mai 'Ies pen
tru cel 
prețuirii 
partea colectivului uzinei.

Cu vocea tremurîn-lâ, 
multa emoție, trădată și 
bujorii din obraji. Resiga 
cum ne-am obișnuit să-i 
nem la uzină, a povestit o sea
mă de întîmplări din viața și 
munca lui. din anii lui de uce
nicie, cînd wn muncitor nici nu

sărbătorit,
și aprecierii

la dovada 
din

de 
de 

baci. 
£pU-

ar 1) pulul visa la o asemenea 
atenție și prețuire din partea 
conducerii unei întreprindeți, 
despre satisfacțiile și mulțumi
rile lui din zilele noastre, da
torate grijii partidului și sta
tului .tată dc ce astăzi, spu
nea Resign baci, îmi îndrept 
gînduJ către partidul nostru 
drag și spun din toată inima : 
mulțumesc".

Cei de față au ascultai și au 
apreciat cu profund respect pe 
omul mic de stai nă. ix* umerii 
căruia timpul și-a lăsat am
prente vădite, dar -tare nu vrea 
să părăsească încă uzina, colec
tivul ei. întreaga asistență l-a 
urat multă sănătate și bucurie.

Victoria TOMESCU 
corespondentă

S. OSCAR
corespondent

Instantaneu pe unul din a- 
coperișurilc unui nou bhie in 
curs de finisare al Șantieru
lui 1 — Petroșani :

Maistrul principal Gh. An
gliei și maistrul Constantin 
Mihăiescu împreună cu șeful 
de brigadă Zoltan Kispal 
consultând un plan de execu
ție a terasei.

Urmează «lofarea
Potrivit indicațiilor conducerii partidului nostru privind 

practica în producție a elevilor, se va amenaja și în loca
litatea noastră un atclier-școală. Atelierul, în care vor face 
lucrări practice elevii liceului și Școlii generale nr. 2 va fi 
amenajat în clădirea fostului club din Lonea. Un sprijin 
substanțial în amenajarea lui dau exploatările miniere I-o- 
nca Și PetrHa. In curînd se va realiza dotarea atelierului 
cu diferite mașini, utilaje și unelte oferite de unitățile eco
nomice amintite.

Acțiunea <lc 
a metalelor

valorificare
continuă

V. MIHAI

In săptămâna trecută, mem
bri ai organizațiilor dc bază 
U.T.C. nr. I. 2, 4. 6 și de la 
sectorul tehnico-administrativ 
al minei Aninoasa au parti
cipat la o acțiune dc colecta
re a fierului vechi. Prin hăr
nicia și entuziasmul tinerilor 
Vasile Ardeleanu, Ioan Her- 
lea. Vasile Stolnicu, Gheor
ghe Hoțea. Eleonora Takacs.

Livtu Stan, Gheorghe Mănă- 
lău. Petru Blăjan și a celor
lalți, s-au colectat 20 000 kilo
grame dc fier vechi. Comite
tul U.T.C. pe mină a decla
rat perioada 11—17 octombrie 
„Săptămâna colectării metale
lor vechi". Deci acțiunea con
tinuă.

FOTBAL

Tiberhi NAGY 
corespondent Mi herul

Lupeni

materialelor publicate?/^- M.E.V.A
Turma

Vinovății au fost sancționați
Ai ticului -Securitatea valori

lor materiale poate fi asigura
tă numai prin maximă vigilen- 

apărut în 11 septembrie 
înfățișa o serie de lipsuria.c.

privind paza minei Aninoasa. 
In răspunsul trimis redacției de 
către conducerea Direcției de 
pază civilă contractuală Deva 
se arată că în urma verificări
lor efectuate s-a constatat că 
-cele cuprinse în articol sânt re
ale. drept pentru care :

„Articolul a fost prelucrat cu 
toți paznicii din cadrul grupei 
Aninoasa.

împotriva paznicului Teodor 
JPuiu. eare a avut și alte încăl
cări ale prevederilor regulamen
tare, a fost luată măsura des
facerii contractului de muncă.

ca nccorespunzător pentru mun
ca de pază.

Paznicilor Dumitru Nițaru și 
Ilie Brici, li s-a aplicat sanc
țiunea de ..avertisment".

Șeful grupei P.C.C. Aninoasa, 
Grigore M. Grigore, a fost sanc
ționat cu diminuarea salariului 
pe luna septembrie a.c. în pro
cent de 10 la sută, pentru nu
meroase lipsuri în muncă pre
cum și pentru neevidențierea 
abaterilor comise în cadrul 
grupei.

Cazurile respective se prelu
crează și în cadrul ședințelor 
lunare de pregătire profesională 
și analiză a muncii cu paznicii 
și șefii de grupe din raza de 
activitate a D.P.C.C.“

S-au luat măsuri
in nota intitulată „Să nu aș

teptăm valul* apărută in „Stea
gul roșu* nr. 6 797 din 8 sep
tembrie a.c. semnalam faptul 
că o cantitate de aproximativ 
50 metri cubi bușteni proveniți 
din defrișarea pădurii de pe 
traseul noului drum forestier

Lonea — Aușel stă depozitată, 
expusă degradării de-a lungul 
văii Aușelului. Unitatea de ex
ploatare a lemnului Petroșani, 
referindu-se la nota critică, ne 
informează că s-au luat măsuri 
pentru transportul materialului 
lemnos și darea lui în produc-

g Atacul echipei Minerul Lu- 
peni nu-și regăsește cadența.

I Se aștepta ca după acel 1—1 de 
Ila Topleț, Minerul să evolueze 

mai bine acasă și să învingă I categoric pe M.E.¥.A. Turnu
Severin. Dar nu s-a întimplat 

Iașa pentru că înaintașii for
mației gazdă au șutat mai mult 

Ipe lingă și peste bară și mai 
puțin pe spațiul porții adverse. I David, Cotroază, Mitu și, mai
ales, Moldovan s-au întrecut în 

I ratări și scorul a rămas alb 
■ pînă la pauză.
I In repriza secundă, mineidi 
■ se mai dezmeticesc puțin și 
I după un alt șir de ratări, în I" minutul 63, David deschide sco

rul : 1—0 pentru Minerul. Go- 
Ilul dă aripi localnicilor, care 

se năpustesc pur Și simplu spre I poarta adversă. In minutul 65,
Mitu nu poate fi oprit decît 

Iprin fault în suprafața de pe
deapsă adversă și arbitrul Si- 

Imion Plev din Reșița, care a 
condus bine, acordă 11 metri 

Iîn favoarea echipei gazdă. Co
troază transformă și cu scorul 

Ide 2—0 se termină o partidă 
de fotbal viu disputată, dar 

| destul de nervbasă.

E. POPA

PORT

Minerul Lupeni (juniori)
Preparatorul

Timp de 20 de minute, ini
țiativa aparține petrilenilor, ca
re construiesc atac după atac, 
dar nu reușesc să înscrie. Ju
niorii Minerului Lupeni se a- 
pără calm și organizat, pînă în 
minutul 70, cînd Șereanu des
chide scorul pentru oaspeți, tu 
8 minute înainte de sfîrșitul 
partidei, Rusen îl lansează în

Handbal

Petrila 1-2
adincimc pe Radu și acesta în
scrie pe lingă portarul Constan
tin, aducînd egalarea. Prepa
ratorii ies- mai deciși la atac 
și în ultimul minut de joc ob
țin victoria prin golul înscris 
de Costea. Și acest meci a fost 

' condus tot de către Ștefan Aron 
din Petroșani.

I». EUGEN

După 6 etape din campiona
tul diviziei B de handbal fe
minin, echipa Jiul Petroșani 0- 
cupă primul loc, cu 10 puncte, 
având la activ 5 victorii din 
cele șase partide consumate. 
Lupta pentru întîietate în a- 
ceastă serie a Il-a se va da 
în continuare între ocupantele 
primelor trei locuri din clasa
mentul pe care-1 prezentăm mai

jos, alcătuit în urina rezulta
telor etapei a Vl-a : Textila 
Sebeș — C.S.M, Sibiu 10—9; 
Dermagant Tg. Mureș — Con
structorul Timișoara 12—11: 
Jiul Petroșani — Sparta Me
diaș. 12—10; Voința Sighișoara 
— „U“ II Timișoara 14—7; Vo
ința Oradea 
Baia Mare ( 
samenlul i

II Timișoara 14-
1 — Constructorul
8—10. Iată și cla-

1. Jiul
2. C.S.M. Sibiu
3. Constructorul Timișoara
4. Voința Sighișoara
5. Dermagant Tg. Mureș
6. Textila Sebeș
7. Sparta Mediaș
8. Constructorul Baia Mare
9. Voința Oradea

II Timișoara

FIUL IM

—♦—

baie 
spre
Lu-
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PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,00 Buletin 
de știri; 9,30 Viața cărților; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 
Cântece și jocuri populare; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Bu
letin de știri; 11,15 Consulta
ție juridică; 12,30 întâlnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat: 13,00 Radiojur
nal; 13,27 Cântecul e pretu
tindeni 14,49 Muzică popu
lară; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 — 100 de legende româ
nești; 16,00 Radiojurnal; 16,30 
Muzică ușoară; 17,00 Antena 
tineretului: 17,30 Muzică popu
lară; 18,00 Orele serii; 20.05 
Zece melodii preferate; 21.00 
Revista șlagărelor; 22,00 Ra
diojurnal; 22,30 Concert de 
seară; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: B. D. în alertă (14—17 
octj: Republica : Regc-le Lear, 
seriile I și II (14—17 oct); 
LONEA — Minerul : Cum am 
declanșat al doilea război 
mondial (14—17 oct.); VUL
CAN ■. Prețul puterii (14—17 
oct.); BARBATENI : Intî! 
rea (15—17 oct.).

Din nou
o

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

— pesclii- 
ștrand în I

De astăzi amatorii de 
își pot îndrepta pașii 
ștrandul terraoficat din 
peni. După cîte am fost in
formați. în ultimele zile, a 
avut loc revizia instalațiilor 
existente aici. De asemenea, 
a fost curățat bazinul, s-a 
reamenajat incinta acestei 
frumoase baze de agrement. 
Lucrările efectuate vor per
mite o menținere a tempe
raturii apei la peste 28°.

Iată deci, grație excelentei 
îngrijiri acordate de prepa
ratorii din Lupeni, cu acest 
prilej avem satisfacția de a 
anunța o veritabilă premie
ră în Valea Jiului — deschi
derea porților unui 
luna octombrie.

Echipa condusă de Ma
ria Maksay din secția de 
lustruit a I.I.L. Petroșani 
surprinsă do obiectivul 
aparatului în exercițiul 
funcțiunii.
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Surprinzător, cei care deschid 
scorul sînt oaspeții. Hcrlea in
tră în posesia unei mingi, por
tarul preparatorilor iese neinspd- 
rat și aninoseanul trimite balo
nul în plasă. După numai cî- 
teva minute însă. Basarab ega
lează, reluând atent o minge 
centrată din corner de către

Preparatorul

Minerul
Aninoasa 3-2

dar Șink 
pe t fi

de marcaj, transformed 
de la 11 metri a- 

favoarea 
sfîrșitul

echipei 
meciului,

Maioga. Același Basarab în
scrie al doilea gol pentru e- 
chipa Preparatorul, 
restabilește egalitatea 
bela
0 lovitură 
cordată în 
sale. Spre
Maioga — cel mai bun jucător
de pe teren —, ia o acțiune 
pe cont propriu, depășește lot 
ce-i iese în eale și stabilește 
scorul final la 3—2 pentru Pre
paratorul. De menționai că lo
calnicii au ratat un penalii 
prin Basarab. Meciul, disputat 
sîmbătă, a fost condus ;le că
tre Ștefan Aron din Petroșani.

1 001 de seri — cnii' 
ne pcnlru rrj miri. 
Telejurnalul de sei 
Melodiile serii, Mti< 
ușoarS romAneaMfi 
primă audiție. 
Incbeta TV : Datorii 
taie 
Telecinemaleta: „Ghe
pardul" (partea I) — 
premieră TV.
Ttleilob - Portugalia. 

22.50 Telejurnalul de noapte.

BANCA 
DE INVESTIȚII 

PETROȘANI
angajează

Condiții : studii superioare, 
sau medii și 5 ani vechime 
in funcții economice.

Informații |a telefon 1235.

Răspundem cititorilor
• VIN’TîLA COTOGEA. URICANL 1> ■ â- <• M nis-

(Ciii'.iii Muncii, cu privire la aplicarea Legii 111. ?•> 1967, 
prevăd că angajații reîncadrați in muncă în termen de 90 
de zile după satisfacerea serviciului militar primesc con
cediu de odihnă în anul iclncadrârii

Intrudt dv. întruniți această condiție, aveți dreptul la 
un concediu de odihnă calculat proporțional cu lunile cu
prinse în intervalul dc la data reîncadrării pînă la finele 
.-•nul Ui 1977,

• ION BALABAN. PETROȘANI Cele cuprinse In scri
soarea dv. au fost aduse la cunoștința conducerii Inlr prin
derii de gospodărie comunală pentru hroreo de măsuri.

• LENUȚA NEDELEA PETROȘANI. Confirmând jus
tețea -clor sesizate de dv. redacției, conducerea Centralei 
< ârbunelui Petroșani a dispus cn unitatea unde munciți să 
vă achite, retroactiv alocația de stat pentru copii, ce v> se 
cuvine.

ION CRIȘAN, LUPENI. Din scrisoarea dv. lipsește 
dala cînd s-a ținut manifestația culturală despre care ne 
informați. Mai scrieți.

• CORNELIA RUSU PAROȘENI Angajatele care 
nasc al treilea copil și următorii, au dreptul la un ajutor 
material pentru sarcină și lehuzie în cuantum de 94 la sută 
din salariul tarifar lunar indiferent de vechimea neîntre
ruptă in muncă.

• GHEORGHE CIOLAN. PETROȘANI Luând ca boză 
de calcul datele ce ni Jc fumi'ațî, rezultă că dv. aveți drep
tul. pe perioada arătată, la un concediu de odihnă de 29 zile.

.A doua problemă despre care ne scrieți este reglemen
tată de precizările Ministerului Minelor nr. 233 755, difivnlâ 
de On train cărbunelui unităților sale sub nr. 16928 din 19 
noiembrie 1966. în spiritul cărora serviciul de salarizare. aJ 
minei este in măsură să vă furnizeze prevederile ce vă in
teresează.

In afara problemelor de 
producție trebuie să găsim 
timp să urmărim și modul 
cum sâlarîații respectă regu
lile de prevenire și comba
tere a incendiilor, 
comisia tehnică din 
I.I.L. Petroșani a trasat din 
vreme sarcini concrete pen
ii u fiecare responsabil <_u 
problemele de p.c. In afa
ra indicațiilor, scrise care 
s-au difuzat fa tarilor răs
punzători spre luare la cu
noștință s-au intensificat ac
țiunile de propagandă p.c.i. 
folosindu-se diferite turme și 
mijloace de popularizare a 
regulilor de prevenire în 
rindurile tuturor saJariaților. 
Comisia tehnică și-a stabilit 
un plan de măsuri corespun
zător in care sînt consem
nate sarcinile ce revin șefi
lor de secții, ateliere ele.

Analizînd acL'Vi’aier pe li
nie p.c.i. din obiectivele I.I.L. 
Petroșani s-ar putea afirma 
că în general lucrurile se 
desfășoară pe un făgaș bun. 
De pildă prin grija tehnicia
nului energetic luga Tiberiu, 
care privește cu mult simț 
de răspundere rezjlvacea 
sarcinilor pe linie de pre
venire a incendiilor s-a re
făcut instalația electrica de 
forță de la moară ; la secția 
tîmplărie (presă; unde exista 
un mare pericol de meendiu 
ca urmare a folosirii focului 
deschis, s-a amenajat o pli
tă electrică, care, înlăturând 
focul deschis, a dus 'a o 
mare siguranță împotriva in
cendiilor.

Ca urmare a preocupării 
comisiei tehnice p.c.i. s-a 
reușit ca majoritatea nere
gulilor existente la atelierul 
de tîmplărie Livezem. secția 
vată să fie înlăturate. Și așa 
cum ne-a relatat tov. ingi
ner șef Stănescu Eugenio, 
președintele comisiei tehnice 
p.c.j prevenirea incendiilor 
în spiritul prevederilor lega
le. face parte integrantă d:n 
procesul de muncă, de aceea 
măsurile 
cendîilor 
gurate o 
luare Ia 
rezultă importanța ce se 
cordă in această direcție și 
de care trebuie să țină cont 
toți șefii de secții, ateliere 
toți salariațîi întreprinderii

Dar. pe lingă salariați) 
conștienți de ceea ce înseam
nă un foc intr-un obiectiv, 
mai sînt și salariați care nu 
vor să îndeplinească sarci
nile ce |e revin din planul 
de măsuri sau din regulile 
de prevenire a incendiilor. 
De exemplu Burdan Iosif 
și Cor loan, tehnician meca
nic, s-au făcut că uită.de sar
cinile trasate de comisia 
tehnică p.c.i pentru înlătu
rarea unor cauze de incen
dii la tîmplăria Petroșani. 
Dar... nu același lucru s-a 
întimplat la organele de con
trol ale M A.I. care pentru 
neglijența de care au dat 
dovadă i-au sancționat cu 
amendă de 500 lei și, respec
tiv, 250 lei, conform H.C.M. 
nr. 2 285/69.

Cu toate acțiunile între
prinse pe linie de propagan
dă p.c.i — instructaje 'a lo
curile de muncă și alic for
me de popularizare u regu
lilor de prevenire a • icen- 
diilor — mai sint to
tuși unii salari.''' ea Siieanu 
Gheorghe. șef de echipă la 
atelierul de tîmplărie care 
nu a luat măsuri pentru 
menținerea ordinei și cură
țeniei la locul de muncă, 
sau, și mai grav, muncitori 
ca Anghel Petru și Călda- 
raru Petru fumează în de
pozitul dc cherestea Ș» alte 
locuri cu pericol de incendiu. 
Aceasta l-a determinat pe 
tov. irfg. Stănescu Gheorehe

Astfel, 
cadru]

de prevenire a in- 
trebuie să fie asi- 
dată cu cele privi- 
realizarea planului, 

a-

să-i sancționeze cu l >9 :ei 
pe loc, drept ce-1 are ca 
împuternicit de a aplica 
prevederile H.U.M. 2285/69.

Aceste pericole sint cu atât 
mai grave cu cit in secțiile, 
atelierele, depozitele I.I.L. 
există diferite mărfuri y că
ror valoare este de sute de 
mii și milioane lei. De aceea 
ne exprimăm speranța _â toți 

întregul 
da
.n- 
lua

șefii de ateliere, 
personaj salariat își va 
seama de pericolul de 
cendiu ce există și vj 
măsurile ce se impun.

Este cunoscut că în ano
timpurile reci, acționează ce
le mai multe cauze de in
cendii. ca urmare a neres- 
pectăriî regulilor de preveni
re, a neglijențelor grave co
mise de unii salariați în 
timpul îndeplinirii obligații
lor de serviciu. Astfel cele 
mai multe incendii izbucnesc 
din cauza amenajării și fo
losirii defectuoase a insta
lațiilor de încălzit, coșurilor 
de evacuare a fumului de
fecte, exploatării necorespun
zătoare a instalațiilor elec
trice de iluminat și forță, ne
glijența fumătorilor, foc des
chis etc.

In scopul înlăturării la 
timp a cauzelor generatoare 
de incendii se impune din 
partea tuturor șefilor de sec
ții. ateliere, depozite, inten
sificarea contrelului penfu 
a depista și înlătura 
cauză care ar putea provo
ca incendii și ar pune obiec
tivul in pericol.

Pentru a se înlătura pier
derile șî pagubele materiale 
este necesar ca în toate 0- 
biectivele să domine grija 

• și preocuparea față de res
pectarea cu strictețe a nor
melor de prevenire și com
batere a incendiilor.

zii etc) se stabilește în ra
port cu mărimea și Impor
tanța secției, atelierului etc, 
de numărul mijloacelor de 
stingere Sarcina orincipa'ă 
fiind interveni• i i,f.- '••■Ră in 
ajutorul lucrătorului în raza 
căruia a izbucnit focul.

Pînă la sosirea pompieri
lor militari, conducerea ope
rațiunilor de st’ngere revine 
conducătorilor de secții, ate
liere etc. O obligație revine 
acestora cy perio ‘ 
cute instruirea j 
pe organizind exerciții 
stingere pentru a putea 
tervenj cu eficiență în 
de nevoie.

ud ic să exe- 
icestor echi- 

de 
in- 
caz

Șefi de secții, ateliere 
și maiștri din fiecare 

schimb

orice

Intervenție promptă în 
caz de incendiu !

Responsibilitatea pentru 
organizarea pazei contra in
cendiilor la locul de muncă 
revine, conform punctului 25 
al. 1 din Instrucțiunile nr. 
362/63 ale Ministerului Afa
cerilor Interne, conducăto
rilor de secții, ateliere, de
pozite. maiștrilor din fiecare 
schimb. Aceasta presupune 
însă ca fiecare salariat, ’a 
locul său de muncă, să res
pecte cu strictețe normele 
p.c.i în timpul lucrului, tar 
la plecare să 
țiuni care ar 
incendii.

In legătură 
incendiilor în unitățile T.T.L. 
Petroșani este necesar ca în 
primul rînd toți salariați! 
să respecte regulile genera
le de prevenire a incendii
lor.

In principal trebuie nvut 
in vedere, pericolul de incen
diu determinat de sistemul 
de încălzire și iluminat, de 
efectuarea lucrărilor de su
dură. de modul de păstrare. 
Ia locurile de muncă, a ma
teriilor prime sau finite și 
în general de întreaga des
fășurare a procesului tehno
logic.

De obicei incendiile izbuc
nesc sub forma unui focar 
restrîns. Dacă se acționează 
în primele momente folosin- 
du-se mijloacele inittale ce 
trebuie să sc afle la fiecare 
loc de muncă. începutul 
incendiu poate fi stins 
scurt timp. Pe lîngă 
lelalte norme trebuie 
vut în vedere ca 
fiecare loc dc muncă 
formeze echipe p.c.i. con
form prevederilor instrucțiu
nilor 3G2/63.

Numărul membrilor care 
compun echipa p.c.i. la lo
cul dc muncă (atelier, d^pu-

nu lase defec- 
putea produce

cu prevenirea

de 
In 

co
a
la 
se

pazei 
în obiec- 
conduceți

lunar tot

Pentru asigurarea 
contra incendiilor 
tivele pe care Ie 
aveți obligația !

® să instruiți
personalul din subordine cu 
privire la sarcinile ce-j revin 
pen(ru prevenirea și stinge
rea incendiilor;

® să acționați pentru a- 
plicarea și respectarea nor
melor de prevenire și stin
gere a incendiilor la locuri
le de muncă a căror condu
cere vă este încredințată ;

® să asigurați păstrarea, 
întreținerea și funcționarea 
corespunzătoare a utilajelor 
de stingere a incendiilor exis
tente în dotarea obiectivelor 
pentru care purtafi respon- ( 
sabilitatea :

® să organizați echipe de , 
primă intervenție în caz de , 
incendiu din rindurile per- 1 
sonalului existent în subor- 1 
dine; 1

> să nu executați sau să ' 
permiteți folosirea instala- 1 
fiilor electrice de iluminat • 
și forță improvizate sau în 1 
stare defectă :

® verificați sistemele de 
încălzire luîndu-se măsuri 
de remediere a deficiențelor . 
care ar putea duce Ia izbuc- < 

.nirea unor incendii de Ia s«- (
be. coșuri de evacuare a • 
fumului ; j

— verificați starea de func- 4 
ționare a sistemelor de aii- 1 
mentare cu apă (hidranți. i 
bazine etc) menținîndu-Ie în < 
stare de funcționare precum 1 
și căile de acces ce duc spre • 
acestea să fie libere în per- * 
manentă :

® nu permiteți executarea 1 
lucrărilor de sudură sau alte 
lucrări cu foc deschis în lo
curi cu pericol de incendiu ( 
și fără permis de foc elîbe- ( 
rat în acest scop de comisia ( 
tehnică p.c.i. <

> nu permiteți fumatul în <
ateliere, depozite și orice alt 1
loc de muncă cu pericol de l 
incendiu. •

REȚINEȚI ! că în perioada * 
de toamnă-iarnă cele inai S
multe incendii se produc j
datorită ;
• sobelor CTerit instalate 1

și supraîncălzite sau aprinde- j
rea focului cu benzină : J

® coșurile de evacuare a *
fumului necurățate sau nei- 
/olate fată de părțile lem- i
noase ale planșeelor și aco- 1
perișurilor: 1

® cenușii cu jar arunca l
tă la întâmplare ; 1

® reșourilor. radiatoare- i
lor folosite în locuri cu pe- 1
rrcol de incendiu și uitate <
în priză. 1

NU UITAȚI! încălcarea 1
normelor de prevenire si <
stingere a incendiilor prevă
zute în acte normative si 
instrucțiuni sc sancționează (
conform H.C.M. 2 285/69 cu (
amendă de la 1 000 la 3 000 (
lei. <

Deci atenție! Paza bună (
trece primejdia ren! <

»

Material publicitar
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re măsura creșterii poten
țialului său industrial. Ro
mania iși extinde continuu 
aria de râspindirc geografică 
a partenerilor comerciali. Un 
lutru firesc, deoarece econo
mia noastră este in măsură 
mT furnizeze Pe plata exter
nă mirfuri țol mai multe, 
mai variate și la un nivel lot 
mai competitiv, iar pe de al
tă parte este interesată să-și 
găsească noi surse de 
zionare cu mărfuri și 
prime de stringentă 
tate.

In acest context, o 
tic economică română, con
dusă de ing. Mircea Rădică, 
secretar general al Ministe
rului Comerțului Exterior, a 
întreprins, recent, vizite in 
citeva țări latino-americane. 
Este vorba de Venezuela. 
Brazilia. Uruguay și \rgen- 
tina. Comerciant» și econo
miștii români au purtat dis
cuții cu numeroase oficiali
tăți și cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din ță
rile respective, fiind studia
te posibilitățile concrete de 
dezvoltare și lărgire a cola
borării economice.

Conducătorul delegației a 
declarat că „Scopul misiunii 
românești a fost ca prin con
tacte cu diverse oficialități, 
cu reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri să facem mai bine 
cunoscute posibilitățile actu
ale ale țării noastre pc linia 
exporturilor, să ne documen
tăm, la rindul nostru. mai 
exact, asupra potențialului 
țărilor respective și. in final, 
să creăm cadrul adecvat u- 
nor acțiuni Concrete : înche
ierea de contracte și aranja
mente comerciale de export 
și import, atît pentru anii 
1971—1972, cit și in perspec
tivă. In legătură cu întreve
derile și discuțiile pe care 
le-am avut — a spus Mircea 
Rădică — pot afirma, fără 
nici o rezervă, că in toate 
țările am găsit o atitudine 
net favorabilă dezvoltării și 
diversificării relațiilor econo
mice cu România, am auzit 
cuvinte de înaltă prețuire și 
respect pentru tara noastră, 
pentru conducătorul ei. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".

Solicitat să se refere la re
zultatele concrete obținute în 
timpul călătoriei făcute în 
țările latino-americane sus
menționate interlocutorul a 
declarat : ..Voi începe cu Ve
nezuela. unde am participat 
Și 1a deschiderea oficială a 
primei expoziții industriale 
românești, care a avut loc la 
Caracas. Această manifestare 
românească s-a bucurat dc un 
succes deosebit, datorat nive
lului calitativ al produselor, 
diversificării acestora. In 
consecință, sînt convins că ea 
va da un impuls cert schim
burilor comerciale bilaterale.

aprovi- 
materii 
necesi-

deleua-

Dc altfel, chiar in timpul ii 
desfășurării expoziției au fost -1 
încheiate contracte pentru 
portul dc mașini-unelte. 
fost stabilite înțelegeri p 
tru livrarea. în 
dc echipamente 
tractoare și alte

In Brazilia, in 
cierilor purtate, 
iat contracte pentru expor
tul dc tractoare, s-au primit |1 
comenzi pentru mașini-unelte m

continuare, m 
petroliere. U 

produse, 
urma nego- 
s-au inche-
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s-a abătut du- 
I „FAYE". Vintul 

de 
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iar

Președintele S. U. A., R. Nixon
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DEZBATERILE
DIN ADUNAREA GENERALA

pvimu ni-,,,,v,"
și diverse produse chimice H 
și am convenit asupra unor _ 
aranjamente pentru conținu- |J 
arca livrărilor dc echipamcn- r» 
te și utilaje petroliere. Men- U 
ționez că Brazilia, caro este 
principalul partener comcr- 0
rial al României in eontinen- [*1 
tu| latino-american, dispune, U 

—-S

•le o 0 
”T,_ r-i0 
" 0

0

datorită dezvoltării dinamice 
a economiei, a resurselor sa
le naturale, nu numai d 
boga‘ă bază de materii pri
me. de primă calitate, ci ș 
de o gamă variata de produ
se manufacturate ce pot con
stitui obiectul unor viitoare 
importuri românești.

Celelalte două țări vizita- H 
te — Uruguay și Argentina LI 
— ne-au prilejuit, de aseme
nea. contacte pozitive. Și aici 
sînt condiții favorabile și am |"l 
convenit pentru livrarea de ~ 
produse chimice diferite, rul- [1 
menți, mașini-unelte, echipa- _ 
ment petrolier, precum și 11 
pentru unele acțiuni de co- p 
operare in domeniul materia- 11 
lului rulant, in prelucrarea n 
pieilor, industrializarea cărnii U 
și peștelui*. n

In încheierea convorbirii, |j 
Mircea Rădică a arătat că *" 
vizita întreprinsă in cele pa- II 
tru țâri latino-americane a —tru țări latino-americane a — 
fost foarte utilă, subliniind |J 
că aceste țări, precum și al- n 
te state din America Latină, U

0
. __ ______ o

!. Este adevărat însă că po- |"1 
bilitătiln existenta nu sînt

oferă condiții reale dc dez
voltare și lărgire a schimbu
rilor comerciale, de adîncire 
a cooperării tchnico-economi- 
ce.
sibîlitățile existente nu sînt 
încă suficient explorate și u- 11 
tilizalc. In acest scop, el a 
apreciat că sini necesare i 
nele acțiuni reciproce. Astfel, 
organizarea unor expoziții in- _ 
dustriale românești în toate p 
cele patru țări, ca și in alte sta- n 
te din acest continent, ar fa- LI 
cilita o mai bună cunoaștere FI 
a potentelor economice ale U 
României. Pe de altă parte, ["] 
el a precizat că oficialitățile 
din țările respective au răs- 
puns favorabil invitației de a u 
participa la cea de-a doua [1 
ediție a Tirgului Internațional r! 
București, care va avea loc [j 
în 1972. Alte măsuri preco- _ 
nîzate de conducătorul dele- I 
gației române se referă la 
vizitele reciproce, schimburi- |J 
le de specialiști, contacte mai 
frecvente între oamenii 
afaceri etc.

Tudose NITESCU

a m
u-0
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NEW YORK 12 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite i In Aduna
rea Generală a O.N.U. au con
tinuat dezbaterile de poli
tică generală, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul pînă acum, 
aproape 100 de reprezentanți 
ai statelor membre.

Ambasadorul LIBIEI la Na
țiunile Unite, Mahmoud Mag- 
hribi, a cerul O.N.U. să-șl adu
că o contribuție mai efectivă și 
substanțială la lichidarea ulti- 
•nielor vestigii ale odiosului sis
tem colonial, prin intensificarea 
eforturilor de sprijinire a luptei 
juste a popoarelor oprimate 
contra colonialiștilor și regimu
rilor rasiste.

Ministrul afacerilor externe 
al R.S.S. BIELORUSA, Anatoli 
Radinovici, a condamnat agre
siunea S.U.A. împotriva popoa
relor vietnamez, cambodgian și 
laoțian și a subliniat că retra
gerea tuturor trupelor america
ne din Indochina reprezintă 
singura cale posibilă pentru

instaurarea 
nă, pentru 
lui legitim 
chinei de a-și hotărî 
soarta. Abordind apoi proble
mele europene, vorbitorul s-a 
pronunțat pentru trecerea ime
diată la pregătirea practică a 
conferinței în problema securi
tății și colaborării.

Ministrul de externe al 
REPUBLICII TOGO. Joachim 
Hunlcde, a opinat că ..strategia 
celui de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pen ti u dezvol
tare poate fi considerată doar 
o declarație de intenții". Pră
pastia care separă statele în 
cura de dezvoltare de cele 'in
dustrializate continuă să se lăr
gească. agravînd fenomenul 
subdezvoltării. Vorbitorul a 
subliniat eă este timpul să se 
întreprindă măsuri viguroase 
pentru lichidarea acestei situa
ții. prin sprijinirea eforturilor 
de progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

păcii în această zo- 
respectarea dreptu- 
al popoarelor Indo- 

singure

o vizită în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 12 (Agerprcs). — 

Agenția TASS transmite urmă
torul comunicat oficial : Condu
cătorii U.R.S.S. și S.U.A. au 
convenit — în cursul schimbu
lui de păreri de anul trecut — 
că ar fj de dorit o întîlnire 
între ei, alunei cînd se va rea
liza un progres satisfăcător al

convorbirilor la nivel mai scă
zut. In lumina progresului în
registrat în ultimul timp la 
convorbirile bilaterale ’ și multi
laterale la care participă am
bele țări, s-a căzut de acord 
ca o asemenea întîlnire să aibă 
loc la Moscova, în a doua ju
mătate a lunii mai 1972.

Conducătorii Uniunii Sovieti
ce și președintele Nixon, men
ționează comunicatul, vor exa
mina toate problemele princi
pale, avînd în vedere țelul îm
bunătățirii în continuare a re
lațiilor bilaterale și al conso
lidării perspectivelor păcii ge
nerale.

U.R.S.S.: Uzina dc motoa
re de avioane din Perm — 
una din cele mai mari între
prinderi de acest gen din 
U.R.S.S. produce motoare cu 
reacție cu două circuite, care 
sint folosite pentru avioane
le de pasageri TU-134. Dato
rită calităților sale tehnice și 
de exploatare, noile motoare 
Se bucură de apreciere in 
(ară și peste hotare.

DOUA MILENII Șl JUMĂTATE
DE ISTORIE ■

■

■

■

Paul FINANȚU

s-ar cere să aleagă, 
arăta lumii, ce are 
preț țara sa la două 
și jumătate după ce 
regilor" adăuga isto-

a 
n

In foto: Trupe ale Frontu
lui de Eliberare la instrucție.
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Brat is- 
deschis 
româ-

de fală 
al

MASCAT Șl OMAN
Sultanatul Mascat și Oman 

din peninsula Arabică se în
tinde pe o suprafață egală cu 
a Marei Britanii și are o 
populație de circa 1 500 000 
de locuitori. Capitala țării se 
aGă la Salalah. Colonie por
tugheză, ajunge sub domina
ție britanică în 1874. La Sa
lalah există o bază aeriană 
engleză și garnizoane brita
nice în alte localități. Par
tea vestică a sultanatului este 
Dbofarul, o regiune foarte să
racă. lăsată în părăsire, în 
care cei aproximativ 300 000 
de locuitori trăiesc în con
diții sociale prefeudale, lip
siți de cele mai elementare 
condiții ale civilizației. La 
Salalah. ca de altfel și în alte 
localități de pe țărmul mă
rii. Oman, mai există și azi 
tîrguri de sclavi. Din aceas
tă regiune a Dhofarului. din

care mare parte a populației 
a emigrat în golful Persic, 
s-a aprins făclia luptei de e- 
liberare de sub jugul colo
nialist. Populația întoarsă din 
fabrici și uzine cu conștiin
ța drepturilor sale sociale, 
s-a grupat formând în anul 
1964 Frontul Eliberării Dho
farului. Cu toate represiunile 
exercitate asupra lor. ostașii 
Frontului Eliberării Dhofaru
lui au atacat în 1965 garni
zoanele britanice de la Lubb, 
Rczzok și Girzaz. La ora ac
tuală 2/3 din teritoriul Dho
farului a fost eliberat și îm
părțit în patru zone admi
nistrative. Zonele eliberate 
sînt reorganizate, creîndu-se 
școli, rețea sanitară, comer
cială etc.

Iranul sărbătorește în a- 
ceastă lună două milenii și 
jumătate de istorie statală 
■neîntreruptă. Evenimentul — 
care va fi marcat de festi
vități și manifestări culturale 
de o mare amploare — pri
lejuiește, cum e și firesc, a- 
•nalize retrospective care ilus
trează succesele obținute de 
poporul persan în toate do
meniile de activitate.

Oricine a vizitat Iranul în 
acești ultimi ani s-a putut 
convinge că majoritatea ac
țiunilor care au imprimat 
vieții social-politice și econo
mice a țării impulsuri noî, 
sînt de dată relativ recentă. 
Fenomenul devine vizibil mai 
ales prin faptul că multe din
tre noile structuri politico- 
economice se află încă în 
plin proces de perfecționare, 
in căutarea soluțiilor optime, 
a structurilor adecvate pentru 
atingerea, în intervalul cel 
mai scurt, a obiectivelor pro
puse.

Programul de reforme ini
țiat de Șahinșahui Mohamad 
Reza Pahlavi Aryamehr, re
voluționând un mod de viață 
și concepții milenare, pro- 
punînd soluții pentru rezol
varea problemelor cronice și, 
totodată, tipice în majorita
tea țărilor în cura de dezvol-

tare, a trezit energii nebă- 
'nuite. EL constituie o adevă
rată .Cartă a progresului', 
constituția sui-generis a eta- 
ipei istorice și, în același timp, 
eroice pe care o trăiește po
porul iranian. Ceea ce carac
terizează acest program este 
originalitatea sa, izvorită, în 
primul rînd, din legătura or
ganică, profundă, cu tradi
țiile multimilenare ale Ira
nului. El s-a născut din rea
litățile de azi, fiind rodul 
aspirațiilor celor mai profun
de ale poporului. Cele 12 
puncte ale programului de la 
6 Bachman 1341 (26 ianuarie 
1963), au și intrat în istoria 
contemporană a țării sub nu
mele de .Revoluția iraniană". 
,.O operă măreață a fost or
donată și realizarea ei a de
monstrat că era, într-adevăr, 
măreață", proclama Darius 
cel Mare într-o inscripție da-, 
•tînd din secolul V î.e.n. După 
2 500 de ani, la 6 Bachman 
1341, bazele unei noi .opere 
mărețe" se constituiau în cele 
12 puncte ale Revoluției. Ma
joritatea covîrșitoare a celor 
care au aprobat., în cadrul 
unui referendum, principiile 
acestei „opere" au transfor
mat-o într-o nouă lege fun
damentală — adevărată con
stituție a progresului iranian.

-Ea prevedea abolirea regimu
lui agrar existent și redistri
buirea către țăranii săraci, în 
condiții avantajoase, a tutu
ror moșiilor care depășeau o 
anumită suprafață, naționali
zarea bogățiilor forestiere ale 
țării, pentru a asigura pro
tejarea șî exploatarea lor ra
țională, inițierea unui vast 
program de investiții ale sta
tului în agricultură. încura
jarea creșterii productivității 
muncii în industrie, amenda
rea legii electorale în vede
rea obținerii de către femei 
a dreptului de vot. Se pre
vedea. de asemenea, crearea 
unor „armate ale științei", 
igienei, dezvoltării și recon
strucției, formate din tineri 

■recruți, cu studii medii Și 
superioare, naționalizarea tu- 

..turor resurselor dc apă pen
tru conservarea și exploata
rea lor rațională, aplicarea 
unui program extensiv de re
construcție în regiunile ur
bane și rurale, în scopul ri
dicării nivelului de viață al 
poporului, reorganizarea ad
ministrației și învățămîntului 
prin adaptarea lor ’a necesi
tățile epocii moderne.

Au trecut opt ani de la a- 
doptarea acestui program și 
mă întreb deseori la ce s-ar 
opri un urmaș al lui Cyrus

<țacă i 
spre a 
mai de 
milenii 
„regele 
viei universale gloria impe
riului persan. S-ar opri oare 
la frumusețea mîndră a co
loanelor palatelor de la Per- 
sepolis, care au înfruntat mi
leniile, rămînîrid la fel de 
drepte ca odinioară ? S-ar 
opri cumva la profunzimea 
„bijuteriilor coroanei" de la 
„Merkasi Bank" din Teheran, 
sau la strălucirea oglinzilor 
palatului Golestan ? Sau poa
te la ceva la care să-și fi 
adus și el contribuția, unul 
din nenumăratele șantiere ca
re împînzesc astăzi Iranul, 
de la exploatările forestiere 
din nordul țării, la marile 
uzine care se adaugă, la A- 
badan. în sud. celei mai mari 
rafinării de petrol* din lume? 
Cred că alegerea sa nu ar 
ezita să se oprească însă, a- 
supra unei imagini cu totul 
caracteristice Iranului de azi 
— să zicem aceea a unei mo
deste școli sătești, construite 
la chemarea unuia din sol- 

armalei științei”.

■ a

Ministrul 
minelor, 

petrolului 
și geologiei, 

Bujor
Almășan, 

și-a încheiat 
vizita 

în Algeria
ALGER 12. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : Cu prilejul vizitei 
în Algeria a ministrului român 
al minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, ambasa
dorul țării noastre la Alger, 
Nicolae Sipoș, a oferit un di
neu, Au participat Belaid Ab- 
dessalam, ministru) industriei 
și energiei al Algeriei, Abdel- 
kader Zaibek, ministrul lucră
rilor publice și al construcți
ilor. funcționari superiori ai So
cietății algeriene de hidrocar
buri (Sonatrach) și ai Societă
ții naționale algeriene de cer
cetări și exploatări miniere.

Marți, ministrul român și-a 
încheiat vizita la Alger, ple- 
cînd spic patrie. Pe aeroportul 
Dar-el-Beida, el a fost salutat 
de Belaid Abdessalam. minis
trul industriei și energiei, Tahar 
Hamedi. directorul general al 
Societății naționale algeriene de 
cercetări și exploatări miniere, 
de funcționari superiori ai prin
cipalelor instituții economice al
geriene.

Au fost de față Nicolae Si
poș, ambasadorul țării noastre 
la Alger, membri ai ambasadei.

—♦

Convorbirile
sovietoegiptene
MOSCOVA 12 (Agerpres1. — 

Marți 
cova 
nîd 
neral 
kolai 
Prezidiului Sovietului Suprem, 
Alexei Kosîghin, președinte’e 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Anwar Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe a E- 
giptului, — informează agenția 
TASS.

Au fost examinata probleme 
ale întăririi și dezvoltării rela
țiilor sovieto-egiptene, precum 
și probleme internaționale 
interes reciproc.

---- ♦-----

au avut loc la Mos- 
con vorbiri între Leo- 

Brejnev, secretar ge- 
al C.C. al P.C.U.S., Ni- 
Podgomîi, președintele

de

Ședința 
Comitetului Național 
al P.S. din Austria

•
VIENA 12 (Agerpres). — 

Marți, a avut loc o ședință a 
Comitetului Național al Parti
dului Socialist din Austria, în 
cursul căreia s-a decis forma
rea unui guvern „monocolor". 
Un comunicat publicat după șe
dință precizează că viitorul, ca
binet se va compune numai din 
socialiști, indiferent de modifi
cările pe care le-ar mai pu
tea aduce în configurația nou
lui parlament cele 105 000 de vo
turi trimise prin poștă.

Cancelarul Bruno Kreisky va 
prezenta demisia actualului ca
binet îndată ce se va anunța 
încheierea numărătorii voturi
lor prin poștă. Președintele 
Austriei, Franz Jonas, va de
semna apoi pe noul cancelar, 
neîndoielnic, tot în persoana lui 
Bruno Kreisky.

Normalizarea

„Nici un popor nu dorește să vadă un steag străin
fluturînd în inima fărîi sale"

CIUDAT DE PANAMA 12 (A 
gerpres). — Luind cuvîntul la 
e întrunire populară care a a- 
vut ioc Ia Ciudad dc Panama, 
Torrijos, președintele guvernu
lui panamez, a exp. imat hotă- 
rîrea țârii sale de a-și restabili 
suveranitatea asupra zonei Ca
nalului Panama, artatâ sub ad
ministrația S.U A r.’Nevînd că 
„nici un popor nu dorește să 
vadă un steag sirâ:n fluturînd

în inima țârii sale", Torrijos a 
declarat că „dacă va fi necesar, 
panamezii nu vor precupeți nici 
un sacrificiu pentru a redobin- 
di suveranitatea asupra aces’ui 
teritoriu".

După cum se Știe, la 
Washington sînt în curs de des
fășurare negocieri pentru revi
zuirea tratatului din 1903, prin 
care Statele Unite își asigurase
ră „controlul permanent" asu-

pra Canalului Panama,
Agenția Asociated Press men

ționează că luni, cei peste 
10 000 de militari americani, a- 
flați în zona canalului, au fost 
puși în stare de alarmă, pentru 
a evita „o repetare" a revoltei 
din ianuarie 1964, cînd luptele 
dintre populația panamezii și 
militari americani s-au soldat 
cu 21 de morți și un mare r.u- 
mâr de răniți.

in Argentina
BUENOS AIRES 12 (Ager

pres). — Forțele armate ar- 
gentiniene au anunțat înceta
rea alarmei generale care a 
fost decretată vinerea trecu
tă, cînd s-a declanșat împo
triva guvernului o rebeliune 
militară neizbutită și nesîn- 
geroasă. Unitățile angajate in 
reprimarea răsculaților din 
regimentele cantonate la Axul 
și Olavarria s-au întors la 
bazele lor. iar situația s-a nor
malizat pe deplin.

Serviciile de informații cer
cetează originile tulburărilor 
pentru a stabili răspunderile. 
Nu există indicații oficiale 
cu privire la numărul persoa
nelor implicate, dar sursele 
militare afirmă că pînă acum 
au fost arestați 58 de ofițeri 
și 3 civili. Mai mulți ofițeri 
în retragere, printre care și 
fostul președinte al Argenti
nei, Roberto Marcelo Leving- 
ston, au fost reținuți pentru 
că au luat poziție în spriji
nul rebeliunii după izbucni? 
rea acesteia. Printre civilii a- 
restați se află și Roberta 
Roth, ginerele fostului preșe-- 
dinte Juan Carlos Ongania.

© PARIS. Întruniți intr-o a- 
dunare generală, conduc’torii 
metroului din Paris au hotărit 
să continue greva care, de șapte 
zile, paralizează traficul subte
ran și perturbează serios cir
culația rutieră în «capitala fran
ceză. Negocierile dintre sindi
catul conductorilor și Regia 
autonomă a transporturilor pa
riziene se află în impas. Ast
fel, trenurile subterane au ră
mas imobilizate și marți.

•■ NEW YORK. Un număr 
de 46 de țări africane și asia
tice, precum și Iugoslavia, au 
adresat Consiliului de Securita
te o scrisoare în care cer să 
se ia măsuri imediate pentru 
a se pune capăt „ocupării ile
gale a Namibiei și violărilor 
repetate ale integrității terito
riale a Zambiei de către Re
publica Sud-Africană". Este e- 
sențial, arată semnatarii scri
sorii. ca această problemă să 
fie tratată îru Consiliul de Se
curitate într-o manieră decisi
vă, astfel îneît să se evite de
teriorarea în continuare a si
tuației.

• SOFIA. Marți au început 
la Sofia convorbirile oficiale în
tre o delegație bulgară, con
dusă de Peko Takov, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
și o delegație tanzaniană, con
dusă de Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, vicepreședinte al Tan
zaniei. aflată în vizită in R. P. 
Bulgaria.

© HONOLULU. Marinarii a- 
mericani care au refuzat la l 
octombrie să se îmbarce de la 
San Diego pe o navă cu des
tinația Saigon, refugiindu-se în- 
tr-o biserică, au fost trimiși la 
Pearl Harbour. Ei au fost con
damnați la 30 de zile arest co- 
recțional, retrogradare și reți
nerea unei păr|i din soldă. *

® PRAGA. In cel mai mare 
magazin universal din 
lava — Prior — s-a 
„săptămâna mărfurilor 
nești".

La deschidere au fost 
Emil Vicen, prim-locfiitor 
ministrului comerțului din R.S. 
Slovacă, și consulul general al 
României la Bratislava, Carol 
Cozma.

Expoziția cu vinzare, prima 
manifestare de acest gen din 
Slovacia, a atras un mare nu
măr de vizitatori..

© MADRID. Greva minerilor 
din bazinul carbonifer al As- 
turiei (Spania), declanșată în 
urmă cu o săptăniînă la între
prinderea națională „Ilunosa", 
s-a generalizat, începînd de 
luni, devenind astfel cea mai 
amplă acțiune revendicativă du
pă marile mișcări sociale din 
ianuarie 1970.

In prezent, aproape 9 000 dc 
mineri refuză să se prezinte Ia 
lucru. Alarmată de amploarea 
grevei, conducerea întreprinde
rii a desfăcut contractul de 
muncă unora dintre partici- 
panți.

• PARIS. La încheierea vizitei întreprinse in Franța, 
delegafia Ministerului Energiei Electrice, condusa de mir 
nistrul Octavian Groza a avut o întîlnire de lucru cu repre
zentanții Grupului industrial „Alsthom-Neyerpic'. Cu acest 
prilej, s-a făcut un schimb de păreri asupra stadiului rela
țiilor de cooperare și au fost evocate noile posibilități de 
dezvoltare a colaborării pe plan energetic intre România și 
Franța.

Ambasadorul României la Paris, Constantin Flitan, a 
oferit un cocteil in onoarea delegației române.

Ravagiile taifunului 
„Faye“

Asupra regiunilor de nord a- 
le Filipinelor : 
minică taifunul 
a atins pe alocuri o viteză 
100 km pe oră. Peste 200 
persoane au pierit înecate, 
alte o sută au fost-*ănite.

Amplă manifestație de 
protest a studenților la 

Seul
Șapte mii cinci sute de stu- 

denți sud-coreeni au organizat 
manifestații de protest împo
triva autorităților de la Seul și 
a măsurilor de represiune a- 
doptate de poliție. După cum 
anunță agenția Associated 
Press, in urma ciocnirilor care 
au avut loc intre manifestanți 
și polițiști, 20 de persoane 
fost rănite.

,,London Bridge" 
în... Arizona

au

I 
l

Renumitul „London Bridge" 
- Podul Londrei, construit cu 
140 de ani în urmă a popo
sit in.,. Arizona. Cumpărat de 
o societate de construcții din 
S.U.A., pentru suma de 2,4 
milioane dolari, podul a fost 
transportat in mica localitate 
Lake Havasu City, in plin de
șert. Pentru a-l face să pară 
mai „funcțional",edilii orașu
lui au construit un mic canal 
artificial care-și are sursa in 
lacul Havasu. La „ceremonia" 
inaugurării a luat parte și lor
dul primar al Londrei.

A desfăcut larg 
mîinile...

Un funcționar francez a a- 
dresat postului de radio Pa
ris II cererea de a i se acorda 
o despăgubire în valoare de 
4 000 de franci, pentru „daune 
aduse persoanei sale fizice". 
Funcționarul, un ascultător fi
del, obișnuia să facă gimnas
tica de dimineață urmărind in
dicațiile colaboratorului sportiv 
al postului. Intr-o zi, acesta a 
propus ascultătorilor „să desfa
că larg miinile". Funcționarul 
in cauză l-a ascultat și... s-a 
pomenit la spital. Crainicul 
dăduse indicația cu pricina in 
momentul in care funcționarul 
stătea in miini...

Centru de cercetări 
asupra energiei solare

In cursul unei recente confe
rințe internaționale de specia
litate s-a hotărit crearea unui 
centru de cercetări asupra e- 
nergiei solare. Capitala Gre
ciei a fost desemnată ca sediu 
al acestui centru, avînd in ve
dere clima și poziția orașului, 
foarte favorabile desfășurării 
cercetărilor.

Lecție...
Autoritățile locale din Mal

mo au 
ții de 
în mai 
le mai 
cuarea 
obținute de salariații

organizat, de curind, lec- 
prevenire a incendiilor 
multe întreprinderi. Ce- 
bune rezultate la eva- 
in caz de foc au fost 

/i firmei 
Malmoston, care au reușit să 
părăsească birourile în 3 mi
nute și 15 secunde. Coman
damentul pompierilor din Mal
mo vrind să-i felicite pe cîști- 
gători, a trimis, in acest scop, 
un inspector la sediul firmei. 
Dar acesta n-a mai găsit pe 
nimeni. Sosise exact la două 
minute după... terminarea pro
gramului de lucru.

Catastrofă aeriană
Nouă dintre cei mai buni 

balerini ai trupei de balet din 
Buenos Aires și-au pierdut via
ța în urma prăbușirii avionului 
in care sa aflau, in estuarul 
fluviului La Plata din Patago
nia - anunță agenția Reuter. 
Printre ei se află ș: Norma 
Fontenla. căreia i se decernase 
in 1968 ..Steaua de aur’ Ic: 
festivalul iniei cnfon-’l de dans 
de la Paris.

JL'iptuul — Inliepiindciea pdligrulică Hunedoara — bubumtai ea Pelicani 46 j'Jd
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