
Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare 
și Apelor comunică:

Toate organizațiile de partid, toate colectivele 

de muncă își pun la temelia activități:

înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului

Deoarece în următoarele do
uă nopți se anunță tempera
turi coborîte sub zero grade, 
cu o frecvență mai mare în 
Banat, Crișana, Maramureș, 
nordul Moldovei, Podișul 
Transilvaniei, zona subcarpa
tică din sud, este necesar a se 
lua următoarele măsuri:

Cartofii recoltați și depozi
tați provizoriu în grămezi pe 
cîmp trebuie acoperiți cu paie, 
coceni sau polietilenă uzată. 
Se vor proteja de asemenea 
cartofii existenți pe rampe, în 
gări, folosind rogojini, prelate, 
paie, coceni și alte materiale 
de protecție disponibile.

Silozurile de cartofi și rădă- 
cinoase se vor acoperi parțial, 
lăsîndu-se deschisă coama pe 
toată lungimea pentru aerisire,

Este necesar a se urmări bu
letinele de avertizare transmi
se prin radio și informațiile de 
la stațiile meteorologice din 
zonă.

Decret
pentru modificarea Decretului 
nr. 285/1960 privind acordarea 
alocației de stat pentru copii

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRETEAZĂ:

Art. 1. — Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 285 din 
10 august 1960 privind acordarea alocației de stat pentru 
copii, republicat la 21 august 1971, cu modificările 6alc ulte
rioare, se modifică și va avea următorul cuprins :

„Art. 2. —• (1) Alocația de stat pentru copii se acordă in 
raport cu cuantumul salariului tarifar, venitului mediu realizat 
ca remunerare pe bază de cotă procentuală, pensiei, ajuto
rului social, bursei, venitului mediu realizat prin uniunile de 
creatori, după caz, precum și cu numărul copiilor aflați în 
întreținerea familiei și. cu mediul (urban sau rural) in care 
domiciliază beniiiciarul, astfel :

transmise cu prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului
A

In cinstea cele[ de-a XXV-a 
aniversări a Republicii

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul 
Dan Marțian a fost eliberat 
din funcția de ministru pen
tru problemele tineretului, 
primind alte însărcinări.

Prin același Decret, tova
rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, a fost numit 
în funcția de ministru pen
tru problemele tineretului.

(Agerpres)

Rangul copii
lor în familie

Mediul

pină Ia 
1 500 

lei

Plafoane de venituri (lunare)
1501— 2 001— 2 501— 3 001—

4 000 
lei

2 000 
lei

2 500
lei

3 000 
lei

Rangul I urban 150 120 100 — —
rural 100 70 50 — —

Rangul II urban 160 130 110 100 — v
rural 110 80 60 50 —

Rangul 1II-V urban 180 150 130 110 100
rural 130 100 80 60 50

Rangul VI urban 200 170 150 130 120
rural 150 120 100 80 70

Rangul VII urban 210 180 160 140 130
rural 160 130 110 90 80

Rangul VIII urban 220 190 170 150 140
rural 170 140 120 100 90

Rangul IX
și următoarele urban 230 200 180 160 150

rural 180 150 130 110 100

Un zimbet plin de semnificație la ieșirea din șut al bri
gadierului Haralambie Negrea, unul din minerii de nădejde 
ai minei Livezeni: realizări remarcabile în frontul lui de lu
cru.

Deschiderea Universității serale |
i de marxism-leninism
: Luni, 23 octombrie a.c., ora 17, în sala mare a clubului |
: C.C.P. are loc deschiderea Universității serale de marxism- ! 

leninism, de pe lingă Comitetul municipal de partid Petro- ț 
î șani. Vor lua parte studenții secțiilor economie, filozofie, •
■ principii și metode ale muncii de partid și politica externă :
: a P.C.R. i
: Tovarășul Ionel Cazan, secretar al Comitetului municipal ■
■ de partid va prezenta expunerea „Hotărîrile Conferinței Na- ; 
I ționale a partidului — măreț program de dezvoltare a Romă- j 
: niei“.
i i
i_________________________________ _________ ______________________________ •

Cadru fertil, de bilanț 
exigent și responsabil a 

întregii munci a tineretului

Pe locul 
de frunte 

al întrecerii
In aceste zile din a doua ju

mătate a lunii, colectivul sec
torului II al minei Dîlja deți
ne locul de frunte în întrece
rea desfășurată între sectoa
rele .minei pentru întîmpinarea 
au succes a celei de-a XXV-a 
aniversări a Republicii.

In dimineața zilei de 18 oc
tombrie, acest harnic colec
tiv de mineri raporta depă
șirea sarcinilor' de. producție 
pe perioada trecută din lună 
cu 212 tone cărbune, rod al 
strădaniei minerilor din aba
tajele sectorului. In întrecerea 
dintre brigăzi se remarcă or
tacii șefului de brigadă. Pe
tru Scrădeanu, din abatajul 
frontal nr. 2, stratul 3. Cele 
patru schimburi de mineri, 
conduse de Gheorghe Gicioiu, 
Constantin Cînăpescu, Ștefan 
Bocor și Ioan Maties,. au reu
șit să extragă pînă la ' acea 
dată o producție suplimentară 
de cărbune de 70 tone, ca ur
mare a depășirii randamen
tului planificat în abataj cu 
150 kg/post.

In pagina a 2-a

Cultură- 
artă

a In activitatea cu cartea
— centrul de greutate în 
întreprinderi și instituții.

• ORIZONT: ...Lingă mo
numentul lui Chopin...

© „Omagiu unei erori" — 
contribuții critice.

© „Bună dimineața viață"
— de Victor Deleanu.

Tineretul trăiește eferves
cența și emoțiile unui eveni
ment deosebit: cîntărirea cu 
multă răspundere și profunzi
me a întregii activități desfă
șurată de-a lungul a doi ani, 
alegerea celor care vor purta 
în viitor destinele organiza
țiilor U.T.C. Pe prim plan 
în dezbaterile recentei plenare 
a comitetului municipal U.T.C. 
s-au situat problemele legate 
de desfășurarea in cele mai 
bune condiții a adunărilor 
pentru dări de seamă și a- 
legeri. Adunările de dări de 
seamă vor analiza temeinic 
toate domeniile de activitate — 
contribuția tinerilor la reali
zarea planului de producție, 
educația -olitico-ideologică, ac
tivitatea cultural-educativă, 
sportiv-turistică precum și sti
lul de muncă al organizațiilor 
U.T.C. Atît realizările cit și 
neajunsurile vor fi scoase în

evidență în dările de seamă, 
care vor pune în lumină și pe 
cei răspunzători de neîndepli- 
nirea consecventă a tuturor 
sarcinilor. Spiritul critic și 
autocritic va trebui să ca-

Âdunările pentru dări 
de seamă și alegeri 
în organizațiile U.T.C.
racterizeze discuțiile, fiecare 
tînăr să participe cu entuziasm, 
responsabilitate și inițiativă 
la elucidarea tuturor deficien
țelor și neajunsurilor care se 
manifestă uneori destul de 
pregnant în viața unor orga
nizații U.T.C. împotriva su
perficialității și formalismului 
să se ia o atitudine hotărî-

tă, intransigentă, ca și împo
triva acelora care nu și-au în
țeles îndatoririle aducînd pre
judicii întregii activități.

Adunările vor trebui să fie 
cadrul cel mai fertil în care 
toți uteciștii să-și aducă con
tribuția la soluționarea pro
blemelor de care depinde ca 
în viitor activitatea tineretului 
să se dezvolte ascendent, la 
parametrii ceruți de conduce
rea de partid, de realitățile 
concrete ale Văii Jiului. In 
sensul unei continue optimi
zări a vieții de organizație, 
hotărîrile ce vor fi elaborate 
de adunările generale trebuie 
să pornească de la necesități 
reale și specifice fiecărei or
ganizații, să cuprindă acțiuni 
concrete, să materializeze spi
ritul de inventivitate, inițiati
vă.

(Continuare in pag. a 3-a)

Hărnicia, priceperea și organizarea— 
forța generatoare de randamente înalte

Pentru minerii sectorului V al minei Lupeni, cifrele de plan 
care trebuie onorate nu mai constituie de mult un secret. 
Despre totala lor mobilizare, despre dăruirea și pasiunea in 
muncă de care sînt capabili ne putem face o primă ima
gine dacă cunoaștem cîteva dintre acestea : 5 000 tone de 
cărbune extrase peste sarcinile de plan de Ia începutul lui 
1972 ; toate brigăzile de producție cu planul la zi înde
plinit ; 28 de propuneri privind bunul mers al producției 
din care 25 rezolvate și aplicate. Sînt doar cîteva cifre care 
exprimă dinamismul unui colectiv, materializat în tone de 
cărbune.

Frontaliștii Iui Vasile Rusu și Nicolae Gavra, oameni har
nici, oameni care știu ce vor, au reușit performanțe cu ade
vărat lăudabile, situîndu-se pe primele locuri în întrecerea 
socialistă. „Cum de avem 6 500 tone peste plan ? Simplu : 
atunci cînd ai tot ce-ți trebuie, începînd de la oameni și 
pînă Ia materiale, se confesa șeful de brigadă Vasile Rusu, 
nu-ți mai pui problema că nu poți ; te gîndești, dacă iți 
organizezi bine munca, cam cît reușești să dai peste plan. 
Dacă ar fi după noi, și-i am în vedere pe Dumitru Achim, 
Ștefan Miclea, Teodor Onisie, Ene Stere, Gheorghe Pop, 
credem că am smuls muntelui prea puțin dărbune, față de 
condițiile pe care le-am avut și Ie avem". Siguranța, și mai 
ales convingerea unui șef de brigadă care își cunoaște po
sibilitățile la frontul de lucru, de fapt nu ne uimește. La 
Nicolae Gavra, din același bloc și strat, re/ultatele sînt 
apropiate: 2 550 tone de' cărbune peste sarcinile de plan 
în cele 9 luni ale anului.

Despre acești oameni, des
pre faptele lor nu se găsesc 
niciodată suficiente cuvinte 
da laudă. „Noi am avut no
rocul să avem un șef de sec
tor cu experiență, un om ca
re cunoaște mina și știe să 
pună mintea, dar și sufletul 
alături de munca noastră — 
spune Nicolae Gavra. Ve

deți nu-i suficient să fii „șef", 
trebgie să fii și om. Și ingi
nerul Nicolae Răspopa, este 
întîi om și după aceea șef de 
sector 1“ Aceleași cuvinte 
le-am auzit și de Ia Alexe 
Codin, Gheorghe Codrea, 
Stere ' Cernat, Ion Sorescu, 
Gheorghe, Romanaș, Marin 
Năstase, frontaliști de nă

dejde, oameni care țin la 
prestigiul brigăzii și al sec
torului. Lucrarea pe care o 
începe un schimb o termină 
.celălalt — așa s-a înrădăci
nat obiceiul și în brigada dă 
Ia abatajul cameră, din stra
tul 4, condusă de Mihai Văr- 
zaru, brigadă care a știut 
să-și fructifice posibilitățile, 
realizînd lună de lună sar
cinile de plan. Organizate 
după regulile celor de Ia 
frontale, brigăzile care des
chid drum spre cărbune își 
reconfirmă — pentru a nu 
știu cîta oară — reputația 
de omogenitate și hărnicie. 
Rezultatele nu dezmint: bri
gada condusă de Constantin 
Prisăcaru este gata cu lucră
rile pregătitoare pentru ata
carea celui de-al treilea fron
tal de pe orizontul 480. Nicî 
loan Tibil și nici Iosif Țur- 
can nu s-au lăsat mai prejos. 
Poate că acești deschizători 
de drumuri subpămîntene nu 
stabilesc recorduri, dar așa 
cum arată cifrele, acele „ba- 
rometre" ale muncii, sînt la 
înălțime. Este cota înaltă a 
muncii și dăruirii Ia care au 
ajuns și Francisc Doja și 
Gheorghe Vărzaru, fratele 
șefului de brigadă, ca și Ghe-

Dem. D. IONAȘCU 
(Continuare în pag. a 3-a)

Cum sînt pregătite „cămările44 C.l.F.-ului 
pentru sezonul de iarnă 1

Filele calendarului ne arată că ne aflăm deja în mijlocul 
anotimpului în care se string roadele pămîntului, în care se 
face bilanțul recoltelor de legume și fructe. Ne găsim, deci, 
în plină toamnă, în perioada în care gospodinele își pre
gătesc conservele, compoturile și dulcețurile pentru iarna 
aceasta, care parcă este hotărîtă să se instaureze 
mai curînd decît orice așteptare, pe meleagurile jie- 
ne. Așadar, a sosit timppl achiziționării nenumăratelor 
produse, ce vor cunoaște metamorfoza unei variate game 
de preparate de sezon. Din dorința de a afla cum sînt 
aprovizionate depozitele C.L.F.-ului cu sortimente de legu- 
me-fructe, în scopul satisfacerii cerințelor de cumpărare (me
reu mai ridicate) ale cetățenilor, ne-am deplasat la depo
zitul central al C.L.F. Petroșani, unde am avut o convorbi
re, în acest sens, cu directorul adjunct al acestei organizații, 
tovarășul DUMITRU POPESCU.

— Ne-a preocupat — și ne 
preocupă și în momentul de 
față — modul de aproviziona
re cu produse de sezon a uni
tăților noastre de desfacere de 
pe întreaga rază a municipiu
lui. Deocamdată, avem asigu
rate toate condițiile — mă re
fer la cantitățile existente în 
depozit, cît și la mijloacele de 
transport — pentru a acoperi 
necesitățile impuse de solici

tările mereu sporite ale cetă
țenilor. Am luat măsuri ca li
vrarea diferitelor produse că
tre unități să se facă în mod 
continuu, eliminîndu-se astfel 
situațiile de a se efectua o a- 
provizionare în salturi.

— Abundența produselor e- 
xistente, varietatea lor ne în
deamnă Ia o evaluare estima
tivă a cantităților care se gă
sesc actualmente în depozit.

Ce ne puteți spune în acest 
sens ?

— In momentul de față, în 
depozit se află o cantitate su
ficientă de produse, care să ne 
permită să trecem — după e- 
fectuarea unei sortări riguroa
se — la însilozarea imediată a 
unei părți și livrarea pentru 
consumul curent și consumuri
le colective a unei alte părți. 
Astfel, avem înmagazinate 280 
tone ceapă, 8 tone castraveți, 
3 tone varză roșie, 14 tone var
ză albă, 3 tone gulii, 6 tone 
sfeclă roșie, 8 tone mere, 2,5 
tone struguri, 9 tone usturoi, 
18 tone gogoșari, 400 tone car
tofi...

— Fiindcă am ajuns la car
tofi, cum explicați dv. as
pectul nu prea comercial al 
acestora ?

Ionel ȚABREA

(Continuare în pag. a 3-a)

Comunistul ILIE MIRE A, strungar din secția întreținere a preparației Petrila, este a- 
preciat și stimat pentru priceperea și conștiinciozitatea în muncă, fiind deținătorul titlu
lui de fruntaș pe anul 1971 și evidențiat în întrecere în fiecare trimestru din anul 1972.

in fotografia noastră, strungarul Ilie Mirea executînd la strung o piesă pentru filtre
le presă care necesită o mare precizie. Text și foto : Emilian DOBOȘ

La veniturile al căror cuantum depășește 4 000 let lunar 
nu se acordă alocația de stat pentru copii".

Art. II. Prezentul decret in tră în vigoare la data de 1 
noiembrie 1972.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Decret
privind acordarea unor 

ajutoare mamelor din familiile 
cu mulți copii

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
DECRETEAZĂ:

Art. 1. — (1) Mamele din familiile care au 8 sau mai 
mulți copii beneficiază, din partea statului, de următoarele 
ajutoare bănești lunare :

— 200 Iei, pentru 8 sau 9 copii;
— 300 lei, pentru 10 sau mai mulți copii.

(2) . La determinarea numărului de copii, în vederea stabi
lirii ajutoarelor, se iau în considerare Copiii în vîrstă de 
pînă la 18 ani împliniți, copiii care își continuă studiile la 
orice formă de invățămînt, pînă Ia terminarea studiilor, dar 
fără a depăși vîrsta de 25 de ani și cei incapabili de mun
că, indiferent de vîrstă. Se iau în calcul și copiii proveniți 
dintr-o căsătorie anterioară a unuia dintre soți sau din afara 
căsătoriei.

(3) . Nu se iau în calcul copiii înfiați de alte persoane sau 
încredințați de instanțele judecătorești unor alte persoane.

Art. 2. — Ajutoarele prevăzute la art. 1 se acordă ma
melor, indiferent dacă acestea sînt sau nu salariate, coope
ratoare, pensionare sau dacă realizează venituri din alte 
surse, atît în mediul urban cît și în cel rural. Dacă mama 
este decedată sau în orice alt caz in care, în lipsa mamei, 
copiii se află în îngrijirea tatălui lor, ajutorul se acordă 
acestuia pe timpul cît sînt îndeplinite condițiile prevăzute 
la art. 1.

Art. 3. — (1) Dreptul la ajutor ia naștere începînd cu 
luna în cursul căreia sînt îndeplinite condițiile prevăzute în 
prezentul decret.

(2) Ajutoarele se plătesc mamelor în continuare și după 
ce numărul de copii luat în considerare la acordarea iniția
lă a acestora se micșorează ca urmare a trecerii lor în alte 
categorii decît cele menționate la articolul 1, sau a dece
sului.

Art. 4. — (1) Stabilirea ajutorului se face prin decizie a 
Comitetului executiv al Consiliului popular comunal, orășe
nesc, municipal sau al sectorului municipiului București în 
raza căruia beneficiarul își are domiciliul, pe baza copiilor 
certificate de pe actele de naștere și a dovezilor prin care 
se atestă continuarea studiilor după vîrsta de 18 ani sau 
starea de invaliditate, după caz.

(2) Plata ajutoarelor se face de către Comitetul executiv 
al Consiliului popular în raza căruia domiciliază beneficia
rul, din fondurile alocate în acest scop prin bugetul de stat.

Art. 5. — Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 
noiembrie 1972.

Președintele Consiliului de Stat. 
NICOLAE CEAUȘESCU

Chei adecvate
Asistam intr-una din zile

le trecute, la ora pontaju- 
lui, la unul clin sectoarele 
ele producție ale uneia din
tre minele Văii. La un mo
ment dat, mi-a atras aten
ția o discuție, pe un ton 
cam ridicat, între maistrul 
minier L.I. și muncitorul

că omul nostru s-a dus pînă 
atunci unde a jost trimis 
și n-a obiectat niciodată ni
mic: o dată la .abataje, o 
dală la pregătiri, altădată la 
regie și uite așa... Acum 
insă nu mai putea, parcă 
era prea de tot... In urma 
discuției purtate, P.C. s-a

P.C. Era vorba de un refuz. 
P.C. refuza locul de mun
că indicat de maistru. Mais
trul nu înțelegea împotri
virea. M-am simțit obligat 
să intervin și l-am invitat 
pe muncitorul în cauză la 
biroul sectorului pentru 
lămuriri asupra cauzelor in
cidentului. Cu puțin tact, 
am reușit să atenuez fră- 
mîntarea interioară a mun
citorului și acesta a înce
put să-mi înșire locurile de 
muncă prin care trecuse de 
la .data angajării. Am con
trolat pontajul și. intr-ade
văr, așa era. Am încercat să 
mă edific: de ce oare i s-o 
fi schimbat locul de mun
că .atît de deș ? Am aflat

dus acolo unde, dc fapt, era 
nevoie de el. Din relatările 
maistrului am dedus că era 
vorba de un muncitor nou. 
disciplinat, dar față de care 
nu se manifestase nici o 
preocupare de a fi legat 
de un anume colectiv de 
muncă, unde să lucreze cu 
drag, unde să învețe mese
rie, unde să se simtă cu un 
rost al lui. bine definit.

Și m-am mirat cum nu 
putea să înțeleagă maistrul...

Sînt probleme care nu se 
pot dezlega decît cu anu
mite „chei", pe' care orice 
conducător trebuie să le 
aibă în „trusa", sa.

O. ȘTEFAN
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Prof. DUMITRU SUSAN
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„Omagiu unei

In Valea Jiului funcționează bi
blioteci publice pe lingă toate 
casele de cultură, cluburile 
sindicatelor și căminelor cultu
rale. De asemenea, o vastă bi
bliotecă de specialitate, cea 
mai importantă de acest fel din 
județ funcționează pe lingă In
stitutul de mine. Biblioteci au 
și întreprinderile și instituțiile 
mai însemnate din municipiu. 
La un loc, aceste biblioteci în
sumează în rafturile lor sute 
de mii de cărți din toate do
meniile de activitate, acestea 
fiind cercetate anual de zeci 
de mii de cititori. Niciodată, am 
putea spune, nu a existat un 
asemenea fond de carte și un 
asemenea aflux de cititori în 
Valea Jiului. Și totuși, așter- 
nînd pe hîrtie aceste cuvinte 
nu putem șă nu ne manifestăm
— a cîta oară? — dezacordul 
cu faptul că în urmă cu vreo 
doi ani biblioteca municipală, 
din Petroșani a fost desființa
tă. De 
să nu reamintim aici faptul 
că un cartier foarte populat
— „Aeroportul" — din Petro
șani este lipsit de o bibliotecă 
sau măcar de un punct. de 
lectură.

Să revenim însă la bibliote
cile publice. Dacă în urmă cu 
cîțiva ani bibliotecarilor li se 
cerea doar să înscrie cît mai 
mulți cititori pe listele de cărți 
si să realizeze diverse acțiuni 
cu cartea în cadrul biblioteci
lor (simpozioane, dimineți de 
basm, recenzii, ghicitori lite
rare etc) astăzi exigențele au 
crescut, adăugîndu-se o preo
cupare nouă, calitativ-superî- 
oară. Bibliotecarii trebuie să 
se apropie de cititorii poten
țiali prin deplasări repetate și 
bine pregătite la locurile de 
muncă. Cu alte cuvinte, acti
vitatea cu cartea trebuie să-și 
transfere zona de acțiune din 
sălile bibliotecilor în între
prinderi și instituții. Acțiunea 
aceasta a și debutat în unele 
localități din municipiu. A- 
mintim în primul rînd în e- 
ceastă ordine de idei activita
tea bibliotecii de pe lîngă Ca
sa de cultură din Petroșani, 
cea mai importantă unitate 
publică din Valea Jiului. Pe 
lîngă bibliotecă Casei de cul
tură își desfășoară activitatea 
și cenaclul literar „Meșterul 
Manole". Acest ultim exemplu 
(pe lîngă celelalte sumar enu
merate) se cere a fi preluat 
grabnic și de celelalte biblioteci 
care trebuie să adune in ju
rul lor pe cei care dovedesc 
dragoste pentru condei.

Dacă aceasta este situația la 
Petroșani, alta este însă Ia 
Vulcan, de pildă. La clubul 
din această localitate există o 
bibliotecă dotată corespunză
tor, încadrată cu o biblioteca-

ră bine intenționată, harnică. 
Totuși, din planul de activita
te al clubului nu desprindem 
preocuparea de deplasare a 
muncii cu cartea în întreprin
derile și instituțiile orașului. 
Se prevăd în plan un medali
on literar, o seară de versuri 
și... cam atît pentru toată lu
na octombrie. Față de alte 
luni se pare că de data a- 
ceasta biblioteca din Vulcan 
este în... relache. Se face 
simțită, în această privință — 
după cum mărturisea tovarășul 
Nicolae Bîldea, directorul clu
bului — și lipsa unui sprijin 
mai substanțial din partea ca
drelor didactice din oraș. A- 
.cestea răspund foarte rar soli
citărilor făcute de conducerea 
clubului. Or, este știut, educa
ția și instruirea se sprijină în 
foarte mare măsură pe lectu
ră.

La Aninoasa, deși situația 
bibliotecii e mai precară da
torită unor vicii administrati
ve de care nu se face vinova
tă conducerea clubului, planul 
de muncă pe luna octombrie 
cuprinde mai multe acțiuni, e 
drept, de tipul celor tradițio
nale, dar totuși acțiuni cu car
tea : dimineți de basme, expu
neri, seri de poezie, dezbateri 
privind pătrunderea cărții po
litice în rîndul tineretului din 
căminul muncitoresc, recenzii 
ș.a. Nu se prevăd însă acțiuni 
concrete cu cartea în incinta 
minei deși ele sînt și aici tot 
atît de necesare ca 
tul localităților.

Există apoi și un 
al acestei activități, 
la Petrila, deși s-au 
multe lucruri .interesante 
această linie, totuși, după cum 
mărturisea tovarășa bibliote
cară Florica Băgăianu, străda
nia celor care realizează ast
fel de acțiuni în rîndul mine
rilor este îngreunată de fap
tul că clubul nu are nici un 
fel de aparat auxiliar (epidias- 
cop, magnetofon, picup etc.), 
care să facă expunerile mal in
teresante, mai bogate și mai 
sugestive. Asemănătoare .este' 
situația și în alte părți și mai 
ales la căminele culturale.

Am amintit mai sus doar cî- 
teva din multiplele aspecte a- 
le muncii cu cartea în Valea 
Jiului. Esențială însă rămine 
o idee: necesitatea transferă
rii centrului de greutate a a- 
cestei munci în 
ți instituții, Ia 
muncă. Pe prim 
să stea, evident, 
rea cărții social-politice și teh
nice. Această preocupare tre
buie să prindă contur neîntir- 
ziat în cadrul tuturor bibliote
cilor publice din municipiul 
nostru.

C. PASCU

(V ezî începutul in „Stea
gul roșu nr. 7 138) 

imion Cristian se trezi. 
Iși dădu seama ca își 
pierduse cunoștința. 

De cită vreme ? Des
chise ochii. In jurul lui 
un întuneric dens, de nepă
truns. Lampa mea unde o 
fi ? începu să-l strige pe ' 
maistru, dar nu-i răspunse 
nimeni. Cit timp o fi trecut 
de cînd sini aici, se întrebă 
el. Ii vijiiau urechile, iar 
capul parcă-i era de plumb. 
In gură, un gust sărat. Dir- 
diia de frig, dinți-i scrîș- i 
neau nisipul ca două pietre ' 
de moară. încercă să se miș
te. Dar mina și piciorul 
sling nu i se mai supuneau. A- . 
bia atunci iși dădu seama 
că era prins in surpare. Un 
stilp de lemn, rămas ca prin 
minune aproape întreg, ii a- 
părff capiii, Fără el, ni' ■~fi"- 
fost zdrobit de pietre.' De* 7 
sus curgea mereu piatra mă
runtă, pisată parcă anume 
de cineva. Semn rău ? Cind 
în mină, undeva, începe a 
curge piatră măruntă sc.u 
măcinată înseamnă că pre
siunea crește. Știind că 
nu mai are nici o scăpare, 
începu să se liniștească, gin- 
dindu-se la cei rămași aca
să, la ortaci..

— Dacă mai e noapte, ai ■ 
mei dorm liniștiți. N-au ui
tat ștrengarii aseară, să-mi 
spună :

— Tată, să ne aduci dimi
neața un ciutac mic, să fa
cem mamii așchii pentru a- 
prins focul. O să spună 
că nu mi-am ținut făgădu- 
iala. Tot ce gîndea spunea 
acum cu glas tare. Simți 
că nu mai poate mișca nici 
piciorul drept. Piatra măci
nată, ce tot curgea de sus.

ii prinse fără cruțare, ca 
intr-o menghină și al doi
lea picior. „Ah... Cristoșii 
tăi de „prucu (in mină, sur
pării i se spune și pruc). 
Din cauza ta nici coșciug 
nu-mi pot face. Dac-ai fi om 
te-aș prinde și te-aș (intui 
aici, in locul meu. Cu mais
tru — se întrebă singur — 
ce-o. fi ? L-or fi prins și pe

nici de data asta nu primi 
răspuns. Să mor ca un șobo
lan in capcană ? Ei drăcie... 
începu să înjure, incercind 
să-și desprindă mina și pi
ciorul’ din strînsoare. Nu 
reuși. Bombănea intr-una 
încet, încet, apoi cu glas 
tare pînă la urlet. Omul încer
ca, ascultîndu-și. propriul 
glas, să alunge gindurile
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„Bună dimineața 
viață"

Victor OELEANU
el vechiturile astea ?

adunîndu-și puterile

* “ — Matstreee! Ești 
prins ?...

Poate mă aude, iși spuse 
el fără vreo speranță. Vor
bea mereu, vorbea de zor. 
Iși aduse aminte că numai 
ieri pusese un rămășag cu 
Paloș pe o sticlă de palin
că, că-l bate la popice. Și 
a ciștigat. Acum păcătosul o 
s-o sugă singur. Ah ! Cind 
am să ies de aici nu sca
pă el ușor. Al dracului 
Paloș ăsta la popice. A pus 
și pruncii din brigada lui 
să mă întreacă, da’ tot l-am 
învins. Apoi n-am și eu 
„pruncii" mei ?

— TaciI își porunci sin
gur. Parcă aud ceva? Apoi, 
tot el începu să strige cu 
toate puterile ce i-au mai 
rămas:

— Ajutooor! Ajutooor I 
Nu se p ate să nu mă audă ca
reva, se îmbărbăta el. Dar

negre, frigul și umezeala 
ce-i pătrunseseră îri oase,, 
singurătatea care niciodată 
nu i-â fost prietenă'. '

De dincolo, directorul cu 
miinile pîlriie la gură. îl 
striga, din timp în timp, 
disperat:

— Simioâne ! Cristiane ! 
Dacă trăiești țint-e tare I 
Auzi ?

Jocul ăsta continuă mai 
mult de două ore. Două cea
suri lungi ca două veacuri. 
Deodată directorul scăpă 
un crîmpei de zîmbet.

— Trăiește! Trăiește, 
blestematul. Asta-i Cristian. 
Are os de drac în el! răcni 
el. l-am auzit, i-am auzit 
vocea, strigă el gîfîind. 
Suflă, diavolul! înapoi...

Și începură să se tîrîie cu 
iuțeală, îndărăt pe galerie, 
să coboare suitorul, cîte 
două trepte odată și gonind 
așa mereu au ajuns din nou 
de partea cealaltă a prucu-

E în viață teafăr, bă
ieți ! Dați-i zor, zor tare, 
strigă directorul, așternindu- 
se zdravăn pe muncă, ală
turi de ceilalți.

— Să-i dăm zor! răcni 
Paloș către Ionaș. Pînă nu 
pun mina pe el și sudorile 
le simt reci pe mine. Nici 
Paloș, nici Ianoș nu erau din 
schimbul lui Cristian. Dar 
aflind nenorocirea lăsaseră 

■somnul și acum sorbeau 
muntele nebunește, să-și sal
veze ortacul și prietenul.

Cristian își porunci din 
nou tăcere. I se păru 
că aude niște zgomo

te. Nu se înșelă. începu să 
deslușească frînturi dc vor
be, lovituri de secure atît 
de cunoscute lui. Nu mai 
putu vorbi. Glasu-i înghe
țase ca și sudorile de pe el. 
Ijiimg îi bătea mai aprig. 

' că" niciodată. Scăpase. "Și 
■ ^iâigăi-ul scăpase; ii auzise 

glasul. Lucra acum pentru 
salvarea lui. Recunoscu și 
vocea directorului. Era, așa
dar, și el acolo.

Clipele se scurgeau ne- 
sfirșit de greu. Știa că 
muntele nu-l mai poa

te înghiți. Ortacii erau lîn
gă el. Ii simțea tot mai a- 
proape. „Dar voiam să mă 
știu cît mai repede prin
tre ei, îmi. mărturisi el a 
doua zi. Dacă mi s-ar fi în- 
timplat asta pe timpuri, a- 
colo mi-ar fi putrezit oase
le ! Cine s-ar fi gindit. in 
miez de noapte, să adune 
pe cei mai buni mineri și 
tehnicieni, să scobească cu 
miinile lor muntele, să mă 
scoată teafăr din iadul ăsta? 
Care patron și-ar fi lăsat 
patul cald să caute intr-un 
fund de mină oasele unui 
miner de rînd

LÎNGĂ
MONUMENTUL
LUI CHOPIN...

Orii o n t I——1
...In acea dimineață canicu

lară de iunie, scăldată copios 
în lalele roșii și tumult cita
din, cînd mi-am propus — ce 
naivitate ! — să caut și să a- 
ilu, în doar cîteva ore, isto
ria multiseculară a culturii 
Varșoviei, nu m-am gindit — 
vă dați seama I — că, din um
bră, mă pindește un „fiasco" 
implacabil. Și 
ginii 
tunel, s-a 
va...

In cea 
a vechii 
clădiri în stilul Renașterii și ' 
al barocului și-un portal gotic 
dublu, la intrarea in restau
rantul „Pod Krokodvlem". cu 
edificiul vechii primării (din 
secolul al XV-lea), cu muzeul 
de istorie a Varșoviei și 
sa Adam Mickiewicz" — 
zultate ale reconstrucției 
lor ’50 (Varșovia a fost 
trusă, in ultimul război, 
proporție de 85 la sută), n-am 
zăbovit prea mult. Pliantele 
multicolore, pe care le aveam, 
mă invitau înspre... orașul nou. 
Nu, nu-i un paradox, orașul 
nou reprezintă un pitoresc 
fragment al Varșoviei secole
lor XVII șl XVIII, pe cînd 
orașul vechi e, 
lege, și mai vechi, 
brlzul nnui „Polski 
țial, apoi... Ia pas, 
palatul Krasinski 
postește secția de 
si vechi tipărituri 
cii naționale) ; la 
strada Freta 
s-a născut Maria Sklodowska 
— Curie; Teatrul Mare; bi
serica Sf. Ana, cu bolțile ei 
de cristal ; biserica Carmelită ; 
Universitatea, cu ansamblul ei 
de clădiri declarate monu
ment ; palatul Czapski (actu
almente, Academia de arte 
frumoase), unde a locuit și 
creat, pînă a pleca din Polo
nia, în Î830, Chopin; un alt 
palat, numit al lui Staszic, cu 
majestuoasa statuie a lui Ko- 
pernik în față, și-am descins 
apoi... in parcul Lazienki. Vă
zusem, oare, toate „punctele” 
de maxim interes pentru un 
turist obișnuit și acum mă re
trăgeam înspre „plămînii 
verzi” ai Varșoviei ? Nu, nicide
cum. Dar, m-am convins repe
de că dacă aș merge, întru 
cunoașterea culturii Poloniei, 
cu... bisarea frenetică, pe cele 
cîteva ghiduri turistice călău
zitoare, a fiecărei opere im
portante, am nevoie de zile și 
nu de ore 1 Pierdusem, între 
timp, pe drum acea mare 
voluptate de a vedea lot, în 
cel mai scurt timp posibil in
clusiv... notarea explicațiilor 
anecdotice și a literaturii de 
rigoare) și voiam, măcar, să- 
mi întregesc imaginea despre 
cel care a fost una din ...ma
rile „pasiuni” ale lui George 
Sănd.

„Monumentul lui Chopin 
(operă a sculptorului Waclaw 
Szymanowski) străjuiește in-

...se subînțg- 
Prin par- 
Fiat" ini- 
am văzut 

(care adă- 
manuscrise 
a Bibliote- 
nr. 16, ne 

casa în care

trarea în cel mai frumos parc 
varșovian. A fost ridicat in 
1926. Cum arată ? Pe fundalul 
verdelui crud al unui crîng. 
sub o salcie pletoasă pietrifi
cată, Fr. Chopin... ascultă par
că zborul lin. 
al vîntului și 
lelor. Cîndva, 
riștii — poate
zurcile Iui Chopin, după cum 
spunea Schumann, sint țevi de 
tun ascunse printre flori" - 
au aruncat în aer acest mă
reț monument. Citeam, pe o 
bancă din apropiere, intr-un 
album dedicat Varșoviei că. 
după război, capul statuii in 
bronz a lui Chopin a fost gă
sit. întîmplător. aruncat într-un 
depozit de vechituri din Ger
mania. Și mal era acolo, in 
album, o fotografie — docu
ment : același cap al statuii 
lui Chopin, pe o... platformă 
de cale ferată. Hitleriștii au 
transportat în diverse direcții 
bucățile monumentului distrus. 
...O amintire aproape abstrac
tă pentru cei care azi se odih
nesc pe aleile parcului 1 De a- 
lături, dinspre 
atenția mi-a fost atrasă de doi 
bătrîni. turiști.
ghidul, 
privire Ia durata 
dintre Chopin și George Sand. 
Și-l mai întrebau de ce nu cîn- 
tă muzica... „Aici în fiecare 
duminică din primăvară și pi- 
nă în toamnă au Ioc 
concerte de muzică 
nă". ...îmi părea rău 
nimerit acolo intrj-o 
Citez dintr-un pliant: 
ceste zile, aleile din jurul mo
numentului devin un imens 
amfiteatru neîncăpător. Aici, 
pe piedestalul monumentului, 
cei mai vestiți pianiști polo
nezi și străini interpretează lu
crările nemuritoare ale lui 
Chopin”... Am aflat, cu acee
ași ocazie, și despre existen
ța localității Zelazowa vi""" -> 
(în traducere exactă : „Voință 
de fier"), leagănul copilăriei 
celui mai popular compozitor 
polonez. Se află la 54 de ki
lometri dje Varșovia. Și, se zi
ce, muzeul e acaparator 1 Cel 
puțin așa susțin polonezii... 
Oare, de ce aceasta, doar pen
tru că nu există om în Polo
nia care să nu cunoască și să 
nu rămînă extaziat în asculta
rea mazurcilor, a polcilor, a 
nocturnelor sau „polonezelor" 
lui Chopin, inspirate din motive 
populare? Poate... Sau, poate, 
pentru că deși posedă capacita
tea magică de a te ține leqaf 
de prezent, Varșovia te Iasă 
te îndeamnă chiar să aluneci 
în istorie. Chemarea orașului, 
e adevărat, e aproape tirani
că, dar „conținutul" muzeelor 
are o forță mai mult decît 
magică. Cu o conditio: să 
nu-ți închipui că itinerar'nl 
muzeistic se poate sfîrși la 
capătul a ...trei-patru ore 1

Editura

n cuprinzătorul „Dicțio
nar de literatură româ
nă contemporană" editat 

tn 1971 de criticul literar Ma
rian Popa, la pagina 578 este 
prezentat tînărul poet Corne
lii! Sturzu, directorul actual al 
Teatrului Național din Iași. 
După ce se dau cîteva date a- 
supra originii poetului, asupra 
studiilor și debutului literar, 
sînt prezentate cele‘două vo
lume de poezii: „Autoportret 
pe nisip" (1966) și „Restituirea 
jocului" (1969) cu nota specifi
că și dominantă a fiecăruia. 
In cadrul mențiunii „alte ope
re", Marian Popa atribuie po
etului — pe lingă volumele 
de poezii „Duhul pietrelor" și 
„Cantilene", ambele apărute 
în 1970 — și romanul „Vatra 
legendelor" editat tot în anul 
1970. In sfera unei opere cu 
un univers exclusiv poetic a- 
pare așadar o proză intrusă, ro
manul „Vatra legendelor" pu
blicat de editura Albatros, a- 
vînd menționat pe copertă 
drept autor „C. Sturzu".

Această formă de notare a 
numelui autorului a condus, 
probabil, la o regretabilă e- 
roare.

Autorul romanului „Vatra 
legendelor" este profesorul 
Constantin Sturzu care a trăit 
între anii 1903—1970, nu Cor- 
neliu Sturzu care s-a născut 
la Tecuci, în 1935.

Constantin Sturzu s-a născut 
în localitatea Rotopănești din 
județul Suceava, provenind 
dintr-o familie de țărani cu 13 
copii. După ce a absolvit se
minarul „Veniamin" din Iași și 
după studiile de istorie și li
teratură Ia Universitatea din 
Iași, a funcționat ca profesor 
de istorie și literatura româ
nă în localitățile: Căușanii 
Noi, Cojușna. Bacău și Deva, 
unde a rămas oină Ia sfîrșitul 
vieții (decembrie 1970).

A fost un cercetător și cu
noscător al literaturii noastre 
vechi, entuziast 
cititor al Iui 
Creangă, Neculce 
sus de orice, un 
mirator al povestitorilor și în
țelepților anonimi. în mijlocul

cărora șî-a petrecut nenumă
rate și îneîntătoare momente 
datorită pasiunii sale de pes
car și vînător. A desfășurat o 
bogată activitate publicistică 
în numeroase ziare și reviste 
ale timpului.

A avut .legătură' directă cu 
numeroși scriitori printre ca
re cu M. Sadoveanu, Ov. Pa- 
padima ș.a. G. Călinescu mul- 
țumindu-i în scris pentru spri
jinul acordat în colecționarea 
de folclor hunedorean, iar Ov. 
Papadima i-a scris o prefață 
pentru romanul „Vatra legen- 
delor".

Inițial, romanul se intitulase 
„Cîrja de aur” și avea o ex
tindere mult mai mare, apro
ximativ 500- de pagini, inten- 
ționînd să fie o adevărată ar
hivă etnografică a. Moldovei de 
odinioară. Reluat și decantat 
în mai multe variante, el s-a 
finalizat în albia celor 200 de 
pagini ca o cuceritoare evo
care lirică în manieră sadove- 
niană, oferind cititorilor pa
gini de poezie arhaică, crîmpe- 
ie de istorie și pilduiri de sta
tornică înțelepciune — toate 
convergînd spre o stenică și 
superioară etică umană.

Cadrul inițial este al 
sat moldovean rănit și 
cumpănit de represiunea
coalei din 1907, fond potrivit 
evocărilor patetice și pilduitoa
re ale înțeleptului și misterio
sului Matia. Răsărit /-arcă din 
umbra trecutului, din fantasti
cul istoriilor și cărților popu
lare, Matia deapănă povestea 
celor patru flăcăi: ciobanul 
Silvan Andrei — fiul moraru-

lui, Nîchita — cîntărețul șî 
Gheorghe cel legat prin forțe 
oculte și ancestrale de țărîna 
strămoșilor săi. Sătenii îl as
cultă fascinați, sorbindu-i deo
dată cu dulceața vorbirii, în
treaga înțelepciune a pildelor, 
sfaturilor și a învățămintelor 
cu care-și urzește istoriile.

Flăcăii trăiesc într-un timp 
de legendă și nu pot fi decît 
legendari.

Povestirea se încarcă de bi-

zare și fastuoase tablouri o- 
rientale ce conduc spre atmos
fera exotică din „O mie și ti
na de nopți". Obsesia Moldo
vei și-a pojarurilor prin care 
trecuse îl determină pe Nichi- • 
ta la sacrificii și eforturi su
praomenești menite să con
vertească jaful tătarilor în 
muncă pașnică și îmbelșuga
tă : „Atunci se petrecu întîm- 
plarea cea mai minunată. Se 
dădură porunci ca sulițele, 
săbiile, săgețile și buzdugane- 

să fie adunate în grămezi, 
chemară meșterii făurari șl 
fost îndemnați ca din ele 
se facă scule pentru brăz

dat pămîntul și pentru adunat 
roadele lui. Lanțurile și obezi- 
le robilor au fost sfărîmate. 
ușile temnițelor deschise larg, 
iar cei robiți au fost trimiși 
la paza turmelor, la desțeleni- 
tul pămîntului și la învăța
rea meșteșugurilor de tot fe
lul". Citatul e o dovadă eloc
ventă că întreaga atmosferă 
avacativă. Ideologică șî afec*

tivă o romanului este animată 
de înaltele idealuri ale uma
nismului socialist. Ecourile 
trecutului se interferă cu lu
ciditatea prezentului în planul 
superior al plămădirii artistice 
izvorjte din cultul farmecului 
miraculos al legendelor.

Gheorghe, flăcăul plăsmuit 
dintr-o crenguță de tei înflo
rit. un adevărat Făt-Frumos, 
reprezintă, în planul simbolic 
al romanului, legătura indiso
lubilă cu țara, cu istoria, cu 
datinile, credințele și obiceiu
rile, cu pămîntul românesc. El 
este singurul care răniine in 

■ satul pustiit de tătari, împle- 
tindu-și viața din bucurii și 
tristeți amare, din' victorii si 
înfrîngeri, izbutind să le de
pășească 
zistenței 
dîrzenie 
credința
umful omeniei.

Finalul e tonic, invadat de 
lumină și 
Ileana și 
înconjurați 
și voinici,
îngrijesc cu drag și atenție 
pe cei patru moșnegi: Silvan, 
Andrei, Nichita și Gheorghe, 
care au predat cu demnitate 
„ștafeta" altor oameni vred
nici, dintr-o altă epocă ce-și 
înalță farurile pe temeliile 
trecutului.

Ecourile 
prezente și 
alți răzeși
departe lupta lui Tudor Șoi
mul, alt viteaz ce va continua 
efortul lui Nicoară Potcoavă 
pentru realizarea visului ' no
roadelor etc...

..Vatra legendelor rămîne 
totuși o operă cu o certă și 
accentuată originalitate, o lec- 

■ tură fascinantă ce-și orientea
ză multiplele valențe educati
ve îndeosebi spre tineret.

Stăpînind arta povestirii, au
torul îmbină tonalitatea gra
vă cu umorul și naivitatea ca
racteristică eposului popular, 
evitînd astfel artificiul și 
somptuozitatea, lăsînd, parcă, 
faptele și oamenii să vorbeas
că de la sine, în modul cel 
mai firesc, cel mai natural. 
De sub haina aceasta țesută
din candoare și naivitate se 
desprind însă sensurile majore 
— etice, cel mai adesea — pe 
care autorul le comunică ci
titorului cu o savuroasă spi
ritualitate uneori. Un exemplu 
concludent îl întîlnim în scîn- 
teietoarele sfaturi pe care soa
cra lui Gheorghe le dă tine
rilor însurăței. Intre altele îi 
avertizează asupra celor șapte 
fiice ale Diavolului: trîndă- 
via, beția, trufia, zavistia, su
dalma, înșelăciunea și des- 
frînarea; specificînd cu privire 
la zavistie: „Pe cea de-a pa
tra, zavistia, a măritat-o după, 
scribii de tot felul, cîntăreți, 
artiști — zugravi și plăzmui- 
tori de lucruri frumoase. Că 
nu se’ află pe lume oameni 
mai pizmăreți ca dînșii, trăind 
în gîlceavă, urîndu-se unii pe 
alții...".

Izvorîtă’ din . cultul pentru clo
cotul istoriei naționale, din 
pasiunea pentru farmecul căr
ților vechi, asupra cărora au
torul a poposit cu „plăcută ză
bavă", din marea admirație și 
dragoste pentru legendele, a- 
forismele și credințele popu
lare și din luciditatea epocii 
socialiste, „Vatra legendelor" 
este expresia artistică subli
mată a ceea ce a fost mo
destul profesor C-tin Sturzu în 
dare a ars un suflet incitat de 
dragostea pentru poporul ro
mân șt înaltele sale idealuri 
umaniste.

întreg acest suflet s-a re
vărsat într-o singură carte. 
Scoțînd-o din eroare șî resti- 
tuind-o autorului, îi închinăm 
un pios omagiu.

Volumul își propune să prezinte cititorilor citeva din cele 
mai valoroase povestiri ale scriitorului american de origine 
română Peter Neagoe (1885—1960), începînd cu prima po
vestire Caleidoscop’ publicată in 1928, și terminind cu se
lecții din ultimul volum apărut în 1969 la New York.

Plecat în America în 1905, după ce publicase prima tra
ducere românească din Maxim Gorki, Peter Neagoe s-a fă
cut cunoscut cititorilor străini prin descrierea pătrunzătoare 
a satului ardelean de la sfîrșitul secolului trecut. Deși a scris 
în englezește, opera sa este un vast tablou al ținuturilor na
tale, o mărturie vie despre oameni și locuri pe care nu Ie-a 
uitat niciodată. Ultima sa carte, publicată postum, „Siîntul 
din Montparnasse”, al cărei subiect este inspirat din via
ța lui Brâncuși, reprezintă o dovadă în plus a interesului 
constatat pe care Neagoe l-a manifestat pentru 
spiritualitatea românească. Opera lui Peter Neagoe, tra
dusă în mai multe limbi, (franceză, germană, olandeză), a 
fost favorabil primită și apreciată de critici și cititori.
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0 utilă ședință
I 1

de analiză
In ziua de 18 octombrie a.c., 

în sala mare a clubului C.C.P., 
e avut loc ședința de analiză 
a stadiului întrecerii desfă
șurate intre comisiile tehnice 
de prevenire a incendiilor.

Organizată dc Grupul de 
pompieri al județului Hune
doara, la ședință' au participat 
președinții șl secretarii comi
siilor tehnice' P.C.I. din între
prinderile și instituțiile Văii 
Jiului și zona Hațegului,

Bilanțul întrecerii a consti
tuit un bun prilej de trecere 
în revistă a rezultatelor obți
nute în activitatea de pre
venire și stingere a incendii
lor cit și de evidențierea u- 
nor aspecte negative din acest 
important domeniu menit să 
apere avutul obștesc și bunu
rile proprietate personală îm
potriva incendiilor.

Cu prilejul ședinței de ana
liză, participanții au luat cu
noștință de obiectivele noii 
întreceri ce se va încheia la 
data de 13 septembrie 1973. 
Participanții la discuții s-au 
angajat să îndeplinească în 
mod exemplar obiectivele în
trecerii, să desfășoare o ase
menea activitate îneît să evite 
incendiile.

In încheierea ședinței, s-au 
proiectat filme documentare 
•arivind activitatea desfășurată 
ie formațiile P.C.I.

Cum sînt pregătite
„cămările" C. L. F.-ului

(Urmare din pag. 1)

— Intr-adevăr, cartofii pre
zintă un aspect nu chiar plă
cut. Starea în care se află ei 
se explică prin faptul că au 
fost recoltați pe timp ploios. 
Furnizorului i-am atras atenția 
asupra acestei situații, care de 
altfel este proprie și altor sor
timente. Am luat,însă, măsuri 
ca înainte de punerea în vîn- 
zare a cartofilor, aceștia să fie 
spălați în prealabil la fiecare 
unitate în parte. Vom urmări 
respectarea întocmai a acestor 
dispoziții de către șefii de u- 
nități...

— Ce sortimente vă lipsesc, 
acum, din stocurile pe care vi 
le-ați asigurat ?

■ — A Veni comenzi lansate de
ja și așteptăm să ne fie ono
rate in următoarele zile. Așa 
stau lucrurile la rădăcinoase 
((elină, pătrunjel, morcovi) cit 
și Ia roșii și vinete. Sperăm ca 
furnizorii noștri principali să 
ne livreze la timp cantitățile 
comandate.

— In afară de cantitățile do 
legume și fructe proaspete, ce 
cuprinde paleta sortimentală a

Cadru fertil, de bilanf exigent 
și responsabil a întregii munci 

a tineretului
(Urmare din pag. 1)

Deosebit de important este 
ca în adunările generale pen
tru dări de seamă și alegeri 
să se analizeze amănunțit sti
lul de muncă al birourilor și 
comitetelor U.T.C., care, pe a- 
locuri este delectuos, înve
chit, plat. Trebuie găsite ast
fel căi și modalități noi, crea
toare, capabile să învioreze 
stilul de muncă, să ridice ne
contenit prestigiul organiza
țiilor U.T.C. pentru că numai 
așa întreg tineretul va fi a- 
tras la desfășurarea cu suc
ces a tuturor acțiunilor.

In desfășurarea adunărilor 
un loc important II va ocupa 
orientarea spre acei tineri care 
vor primi mandatul de încre
dere al tuturor, fiind aleși în

Culegind rezultatele unei munci fructuoase'. 
FOTO r I. LICIU

preparatelor de legume și con
serve pentru iarnă ?

— In depozitele noastre au 
intrat și importante cantități 
do conserve și preparate de 
legume. Țin să precizez în a- 
cest sens, diversitatea sorti
mentelor dc acest fel. Astfel 
vom mai primi 1 600 kg. do 
conserve dc carne de porc cu 
fasole, 2 000 kg. ghivșci în u- 
lei, 1 400 kg. tocană de legume, 
3 000 kg. gogoșari în oțet, 2 000 
kg. ghiveci în bulion, 1 200 kg. 
zacusca de vinete, 3 000 kg. ar
dei cu orez, cit și mari canti
tăți de gemuri de caise, prune, 
compoturi <lc piersici, prune, 
mere, pere, struguri etc. Spe
răm să satisfacem întrutotul 
preferințele — multiple, evi
dent — ale consumatorilor.

Iată, așadar, că sînt create 
toate premisele — avînd în ve
dere situația constatată în. 
„cămările’'. jC.L.F.-ului — cg 
mărfurile dc sezon să aJunqă 
la limp optim în unitățile de 
desfacere. Ceea ce trebuie să 
stea în atenția conducerii 
C.L.F.-ului — și aceasta poate să 
devină o certitudine — este 
raptul ca mărfurile să tie li
vrate conform graficelor.

organele de conducere ale or
ganizațiilor U.T.C,, caro vor 
conduce în viitor munca ci> 
tineretul. Aceștia trebuie să 
fie cei mai buni uteciști, cu 
experiență, devotați, entu
ziaști. Va trebui să stea ca o 
necesitate permanentă in a- 
tenția organizațiilor creșterea 
si pregătirea acelora care vor 
fi aleși în organele de condu
cere.

Bilanțul muncii prilejuit de 
actualele adunări de dări de 
seamă și alegeri alo organiza
țiilor U.T.C. trebuie să impri
me activității acestora un ritm 
dinamic, să creeze un climat 
propice muncii hotărîte, crea
toare pentru participarea ple
nară a tinerilor din municipiul 
nostru la înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor partidului.

In ultima vreme, prin mă
surile luate la cabinetul me- 

I dical al E.M. Dîlja, incapaci
tatea temporară de rnuncă a 
fost redusă cu mai bine de 
10 % față do trimestrul II 
1972.

In clișeul nostru, medicul 
Emil Sedan efectuind un 
control medical.

* 5

Despre apartamentul in ca
re locuiesc, ne scrie minerul 
Gheorgbe Andrei din Lupeni, 
pot spune fără a exagera, că 
este căptușit cu promisiuni...

Am vizitat și noi acest a- 
p.artament. La afirmația, destul 
do indulgentă, a locatarului 
putem adăuga că peste ,.stra
tul" de promisiuni așternut dc 
sectorul I.G.L., același sector 
a mai așternut și un strat, de... 
neglijențe. Pe semne-, așa, ca 
să lie, să țină... promisiunile.

Aflat la ultimul etaj al u- 
nui frumos bloc turn, aparta
mentul suferii de infiltrații d< 
apă datorită izolației necores- 
punzătonrc a terasei. Deși a 
sesizat în repetate rînduri sec
torul despre această situație, 
nrătînd că i se produc pa-

SlMBĂTÂ 21 OCTOMBRIE
Soarele răsare Ia ora 6,38 

și apune Ia ora 17,22. Zile 
trecute din an — 295. Zile’ 
rămase — 71.

EVENIMENTE
1921 — A murit Tudor 

Pamfile, folclorist și scriitor 
(n. 1883). 1924 — S-a năs
cut Franz Muhri, președinte
le Partidului Comunist din 
Austria. 1971 — In Japonia : 
Ziua acțiunilor antirăzboinice 
— front comun al partidelor 
comunist, socialist, sindicate, 
organizații de masă.

FILME
SlMBATA 21 OCTOMBRIE

PETROȘANI 7 — Noiem
brie : Ferma din Arizona; 
Republica : Simon Bolivar ; 
LONEA — Minerul: — Fe
mei în ofsaid ; VULCAN : 
Mărturisirile. unui comisar 
făcute procurorului republi-

SPORT • SPORT
„Bagaje“ de... optimism pentru 

meciul de la Craiova
Este foarte adevărat, „cam

pania" susținută de Jiul Pe
troșani, in ultima lună, de es
caladare a piscului clasamen
tului, nu a fost lipsită de 
aprobe de foc" din cele mai 
dificile. Ultimele trei meciuri 
(cel de la Arad și cele două, 
cu Dinamo și C.F.R. Cluj, de 
acasă) nu au fost... cîștigate 
dinainte. Dimpotrivă, au nece
sitat o angajare totală, maxi
mă prudență și efort deose
bit. Toate trei au fost „tre
cute" însă cu succes. .Și Jiu! 
s-a instalat in fruntea clasa
mentului, „Testul" cel mai di
ficil, după părerea noastră, 
însă abia acum se anunță. La 
Craiova l Acolo, in „cetatea 
banilor",' în fața unei „defen
sive" remarcabile cg forță (în 
care Same? și Velea „strălu
cesc" iar Niculescu, Dragu 
Bădin și Deselnicu par hotă- 
rîți să se apropie de valoarea 
celorlalți doi coechipieri, (a- 
mintiți mai înaint'e), cuplul îna
intașilor, cel mai discutat Ia 
ora actuală în fotbalul nostru 
(Rozsnai — Mulțescu) este 
chemat să susțină un „coloc
viu" aspru, greu. Poate fi to
tuși „promovat” acest dificil 
examen ? Categoric, da ! In 
ultimele trei etape, deși a a- 
vut în față pe Lereter și Po- 
joni, pe Sandu'Gabriel și Do- 
brău, pe Lupu și Roman, Adal
bert Rozsnai a reușit să „dea" 
5 goluri... In ultimele trei eta
pe, Mulțescu a dovedit că 
poate să-și depășească net ad
versarii de valoare, care s-au 
arătat uneori chiar necruță
tori (Dinu, Domide, Marius 
Bretan), impiinîndu-se ca un 
veritabil „creier" al echipei, 
ca un coordonator de mar
că, decis să nu... lase nimic de 
la el 1 Avem încredere într-o 
apărare care e capabilă să-l 
anihileze pe Marcu, impetuo

Arbitrii meciurilor etapei a Vill-a 
a diviziei A de fotbal

Petrolul — Farul (Tr. Moarcăș — Brașov) ; Rapid — Di
namo (P. Sotir — Mediaș) ; C.F.R. Cluj — „U" Cluj (N. Pe- 
triceanu — București): „U" Craiova — Jiul (M. Rotarii — 
Iași) ; U.T.A. — S.C. Bacău (Z. Szecsei — Tg. Mureș); C.S.M. 
Reșița — A.S.A. Tg. Mureș (G. Popovici — București); 
Steaua — Sportul studențesc (Al. Pirvu — București); Stea
gul roșu —- F.C. Argeș (Gr. Bîrsan — Galați).

[SI - 
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gube prin deteriorarea zugră
velii și a mobilierului, că în 
același timp se produce și de
gradarea unei cîtimi din fon
dul locativ sl orașului, de

NOTĂ 
Nedumeriri

cîțiva ani încoace (aproape 
trei) nu s-a luat nici o mă
sură.

intr-o stare asemănătoare se

cii i LUPENI: Muncitoresc 
Mirii anului II j Cultural 
Jocul de-a moartea ; URI 
CÂNI: Antracit.

0 nouă premieră
In zilele de 21 și 22 oc

tombrie Teatrul de stat ..Va 
lea Jiului" prezintă — la 
ora 19, Jn sala Casei de cul
tură din Petroșani — pre
miera piesei „Bună noapte 
nechemată" de Al. Popes
cu. In distribuție: Elisabe- 
ta Belba, Dumitru Drăcea și 
Vaier Donca. Scenografia 
este semnată de Aurel Flo- 
rea, iar direcția de scenă 
aparține regizorului Ion Si
ni ionesc ti.

„Bună noapte nechemată" 
este a doua premieră a tea
trului petroșănean în aceas
tă stagiune.

SÎMBÂTÂ 2î OCTOMBRIE
PROGRAMUL I : 6,00 Muzică 

și actualități ; 7,00 Radiojurnal; 
Sumarul presei; 9,30 Miori- 

sul. atacant craiovean, pe „tu
narul" Oblerrienco; avem în
credere intr-o linie mediană, 
de la etapă la etapă mal o- 
mogenă, mai sigură (Naghi — 
Libardi); credem cu fervoare 
în „steaua" lui Ion Gabriel. 
Avem, deci, șansei Teoreti
ce. Dacă și cele „practice" nu 
ne vor ocoli (sau chiar dacă 
voi ocoli echipa lui Coidîim. 
cel’ puțin să n-o favorizeze 
pe cea a lui Cernăianu), Jiul 
nu. va pierde la-Craiova. Ju
cătorii Jiului sînt hotăriți să 
facă totul, pe marele stadion 
din „Bănie", spre a se înapoia 
la Petroșani, cu fruntea sus I 
Georgescu, Tonca, Ștockei, 
Stoian, Naghi și cred că și toți 
ceilalți, speră că pretențiile la 
un rezultat bun in această 
a VIIl-a etapă nu le sînt nici 
pe departe exagerate. Sînt 
doar lideri 1 Și, vorba aceea..., 
„noblesse oblige”! Cel mai 
dificil, repetăm, „test” al a- 
cestei perioade, meciul de la 
Craiova, poate și trebuie să 
lie trecut cu succes!

★
Mîine, se reia și campiona

tul național de rugbi. Știința 
va juca lă București, . cu Di
namo. O partidă cît se poate 
de grea. Nu știrn in ce formă 
so mai găsesc echipierii lui 
Ortelecan, după deplasarea în 
Anglia, așa că ne abținem de 
la un... pronostic. Să sperăm, 
totuși, că n-au uitat vicecam- 
pionii țării ce... hlamidă poar
tă pe umeri I

★In divizia C de fotbal, atit 
Minerul Lupeni cît și Știința 
Petroșani se deplasează. Mine
rul, la Timișoara, unde va 
juca in compania echipei 
„U.M.", Știința la Plenița, unde 
va juca cu Steagul roșu. Suc
ces. ambelor 1

V. T.

Hi

află și alte apartamente si
tuate la ultimul etaj al ace
luiași bloc turn (D 1, str. T. 
Vladimirescu nr. 20) precum 
$î unele apartamente din alte 
blocuri. E firesc să fie așa da
că sectorul, socotind că e mai 
rentabil să se ocupe de lu
crări la terți beneficiari, ne
glijează întreținerea fondului 
locativ propriu. In timp ce la 
capitolul de plan „întreținere 
fond locativ" s-a realizat, de 
la începutul anului, doar 92 
(a sută din lucrările prevăzu
te, la capitolul „lucrări pen
tru terți beneficari" s-a reali
zat peste 170 la sulă, (apt ca
re ne sugerează o întrebare: 
care «sta de fapt proîllal 
Î.G.I.. ?

1. M.

ta; 3.M Arii din opereta „Mer- 
rie England" de Edward Ger
man; 10,00 Buletin do știri ; 
10,03 Muzicii ușoara ; 10,20 Înre
gistrări alo violonistului Jac
ques Tlilhaud; 10,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Orches
tra Bebe Prisada: 11,35 C.inteco 
de D. G. Klrlnc; 13,00 Discul zi
lei — Udo Jiirgons; 12,15 Reci
tal do operă; 13,30 Intîlniro cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 1'3,00 Radiojurnal; 13,15 
Avanpremieră cotidiană; 13,30 
lladiodivet'ilsment; 15,00 Buletin 
de știri; 16,00 Radiojurnal; 17,00 
știință, tehnică, fantezie; 17,25 
Interpret! de muzică populară; 
17,45 Din creația Iul George Gri- 
goriu; îsxw Orele serii. ; 20,00
înfăptuim liotărîrllc Conferinței 
Naționale a P.C.B.; ;io,io Zece 
melodii preferate; 20,45 Consem
nări; 20,50 Ea lianul melodiilor; 
21,25 Moment poetic; 31,30 Re
vista șlagărelor; 22,00 Radiojur
nal ; 22,30 Exprcs-melodii; 24,00 
Buletin de știri; 0,03-4,00 Estra
da nocturnă.

SIMBĂTÂ 21 OCTOMBRIE
9.00 Deschiderea emisiunii. Te

lex ;
9,05 Portativ ’*2 ;
9,35 Cunoașteți legile 7;
9,50 Do vorbă cu gospodinele ;

10,05 Universitatea T.V. ;
10,45 Aplauze pentru români ; 

..Nuntașii Bihorului^ la 
Agrigento;

Mica publicitate
VÎND Skoda-Octavia. Vulcan str. 23 August nr. 6/2. :

: Colonia Kakasvar.

PIERDUT talon motocicletă BMV 350 pe numele Guță ; 
; loan. TI declar nul.
i I

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maxim A- ■
■ dolf, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă. . •
I iPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Doghi A- i
; lexandru, eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

(Urmare din pag. 1)

orghe Simion. Vasile Pop, Ni- 
colae Dragu, Teodor Bogdan. 
Eugen Bloz, Teodor Moraru, 
Titu Cojocari; și mulți alții, 
oameni care au știut să se In 
tegreze în ritmul de muncă 
al brigăzilor fruntașe din sec
tor.

Ciudat, cind ai cifrele și 
cind cunoști oamenii, hărni
cia și atașamentul fată de co
lectiv cuvintele capătă o re
zonanță aparte, cu o încărcă
tură de stihia — pe măsura 
succeselor pentru că ei au 
Știut și știu să-și respecte 
cuvîntul dat. Așa sini oame
nii din sectorul inginerului 
Nicoiae Răspopa. Ce altceva 
poate fi mai merituos decît 
rezultatele bune, meritele cu
noscute întregului colectiv 
al minei, apreciate și rîvnlte.

— Nu, cifrele nu exprimă 
totul, spunea inginerul, 
Nicolae Răspopa ; cind știi 
ce vrei, uiți de cifre și te 
gîndești la om, la acei cu ca
re colaborezi ln sectorul 
nostru există o linie de front 
permanentă, destui oameni 
harnici și... in plus, am reu
șit să organizăm la „milime
tru" aprovizionarea. Cred că 
ăsta-l resortul -care ne-a (i 
nut la linia de plutire: a- 
provizlonarea materială. Eu 
lucrez la mina asta din 1951, 
de cînd eram muncitor, îi 
cunosc tainele... Anul trecut 
nu-mi prea mergeau trebu 
riie; Așa se întîmplă cîte o 
dată. Secretarul de partid ne-a 
chemat, am discutat, dar... 
și atunci s-a convocat o adu
nare de partid. Cum a fost ? 
Aflați, că a fost... bătăioasă, 
ca s-a spus lucrurilor pe nu
me...

— Cum vă sprijină organi
zația de partid ?

— Intervenind prompt ori 
de clic ori so ivesc greutăți 
în subteran, probleme peste 
care nu putem trece așa ușor.

Adevărul este că și noi, mă 
refer și la ajutorul meu, In
ginerul Gheorgho Medoi, ce
rem acest sprijin. Așa a fost 
tot anul acesta Am deseori 
discuții cu oamenii, pentru 
că cei mai mulți, atunci cînd

- -- -... .................................................

Instantaneu dc Ia bine a- 
provizionatiit magazin ali
mentar din complexul co
mercial vulcănean.

Reînnoiti-vă 
abonamentele 

la ziarul 
„Steagul roșu“

Abonamentele pentru 
luna noiembrie a.c. se 
pot face pînă in ziua 
de 31 octombrie inclu
siv.

11,05 Comentariu ta 40 de steme 
—• județul Brașov;

11,25 Capodopere ale muzicii n- 
nivers ale: „ Anotimp urii e “
— patru concerte pentru 
vioară și orchestră de An
tonio Vivaldi ;

12.10 Biblioteca pentru toți;
12.55 Telejurnal :
lb',30 Deschiderea emisiunii dc. 

după-amiază. Emisiune în 
limba germană;

18.15 Ritm, tinerețe, dans;
19,00 Foileton : Cin cin at Pave-

lescu ;
19.15 Publicitate :
19,20 1011 de seri : „Prințesa de 

mac" (VII) ;
J.9,30 Telejurnal. T.n cinstea ani

versării Republicii. Croni
ca marii întreceri ;

‘20,00 Recital de autor : ftadu
Boureanu ;

20.10 Telc-enclelopedla ;
20.55 Film serial ,3Ianixk< — 

„Recuperarea";
21.45 Vedete ale muzicii ușoare; 
22,30 Telejurnal ;
23.45 SA.pt Amin a sportivă. Con

curs de patinaj artistic 
pentru copii șl juniori, în
registrare dc la Patinoarul 
„3.3 AUgU«tM.

Loto
Rezultatele tragerii din 

20 octombrie 1972.

Extragerea I: 64, 61, 17, 
•62, 88, 69, 11, 84, 21.

Fond de premii: 485 277 
lei.

Extragerea a ll-a : 56, 73, 
34, 55, 74, 25, 39.

Fond de premii: 492 758 
lei.

vin la mina, vin să munceas
că si să cîștige un ban. Iar 
noi. cadrele de conducere, 
trebuie să explicăm oameni
lor mecanismul retribuției : 
■statul iți dă rlar trebuie să 
muncești ca să meriți ceea ce 
dorești, adică cîștigu) ! Asta 
am reușit noi să facem, să-i 
dezobișnuim pe oameni de a

HĂRNICIA,

IIRGANIIARLA
cere fără să dea ce trebuie 
în schimb.

— In luna ianuarie Secto
rul a rămas sub pian, și a- 
tunel am convocat adunarea 
generală a comuniștilor, pro- 
punînd măsuri și sarcini con
crete. A fost cea mai fructu
oasă adunare din anul aces 
(a, ne spunea secretarul or
ganizației de partid. Augus
tin Belea. De altfel, mai toate 
adunările noastre generale au 
luat în dezbatere probleme 
legate de producție. Din aces
te adunări an reieșit 28 de 
propuneri, din care. împreu
nă cu conducerea sectorului, 
am rezolvat și aplicat 25. S-a 
trecut intf‘>aga regh? in a 
cord, cointeresînd-o în reali 
zarea sarcinilor de plan. S-a 
întării disciplina. In sensul 
acesta, organizația de partid 
și grupa sindicală, de comun 
acord cu conducerea sectoru
lui, au organizat colective 
care au. mers acasă ta cei ca
re lipseau nemotivat, reușind 

T.A.P.L Petroșani 
_____________________ *

I

Angajează urgent:

s șoferi pentru motoscutere
■ un zidar
h un timplar

Condițiile de angajare pentru șoferi: să po
sede carnet de conducător auto A.C.

Pentru zidari și tîmplari să fie calificați in me
seriile respective.

Angajările se fac conform H.C.M. 914/1968 
și Legea nr. 12/1971.

Relații suplimentare se pot obține zilnic, de 
la biroul personal al trustului, din Petroșani str. 
Republicii nr. 92, telefon 1616-1624.

TRISTUL DE CONSTRUCȚII
INDUSTRIALE TIMIȘOARA

V 

angajează urgent: 

g șef sector economic la șantie
rul 1 Timișoara, la șantierul 6 
Arad, la șantierul 7 Deva—
Chișcădaga

b șef serviciu financiar - conta
bilitate la șantierul 7 Deva - 
Chișcădaga și 8 Pădureni

s șef depozit, magazioner, mer
ceolog aprovizionare la șantie
rul 7 Deva - Chișcădaga

Condiții de încadrare conform Legii nr. 12'1971

treptat-treptat să-i dezvățăui 
de urîtul lor nărav.

fntr-un scurt dialog, res
ponsabilul grupei sindicale, 
maistrul Silviu Tărăbăinscu, 
ne mărturisea : „Am avut u- 
neori greutăți din cauza in
disciplinei. Pe cei care lipse
au nemotivat i-am chemat, 
am discutat cu el, împreună 
cu șeful de sector, am creat 
opinie de masă și la locul dc 
muncă, minerii, comuniștii, 
oamenii care vedeau că nu 
pot să-și realizeze sarcinile 
din cauza fluctuației, a indis
ciplinei, au luat atitudine 
împotriva acelora care le fă
ceau greutăți. Și rezultatul..." 

Acum știm că meritele în 
obținerea unor succese sînt 
colective. An confirmat-o șl 
Emil Cochină, Tudor Paloș, 
Vasile Man. Vasile Deak, 
Gheorgho Fratoșițeanu, Ale
xandru Drafca, Vasile Stan
ch:. Iosif Sava, din serviciul 
mecanic. „In sectorul nostru 
s-au eliminat toate „golurile", 
niciodată nu se înțirzie repa
rațiile și remedierea avarii
lor. sînt spusele mecanicului 
șef al sectorului, Anton Bu- 
zaș, Ne-am mobilizat toate 
forțele, iar cînd se aude de 
o avarie, e ca și cînd s-ar 
mtîmpla nn eveniment cu to
tul ieșit din comun" Maiștrii 
Ilie Cîrloqan, Vendol Oiab, 
Mihai Rusii. Aurel Abrudean. 
sînt animatorii muncii in sub- 

Totuși no cine să evi
dențiem mai întîi. cînd or
ganizarea procesului tie pro
ducție. aprovizionarea mate
rială. hărnicia si destoinicia, 
aparțin întregului colectiv?

Că sectorul V al minei e 
mereu in frunte de la înce
putul anului, nu mai e un 
secret pentru nimeni. Inte
resul penlrn hunul mers al 
producției de cărbune, a u- 
nit toate compartimentele de 
muncă ale sectorului, conju- 
qind activitatea profesională 
cu cea politică, subordonîn- 
du-le linul sinqur obiectiv: 
cărbune mnlf si do calitate I 
O tradiție. Tradiția do a fi 
mereu in primele rînduri. lu
nă de lună... de ani de zile. 
Și năzuința de a o continua 
tot așa și in viilor.
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DE PESTE HOTARE
Președintele Republicii

Arabe Siriene,
Hafez El Assad, a primit
pe conducătorul delegației

guvernamentale române
DAMASC 20 (Agerpres). 

— Joi, 19 octombrie, tovarășul 
Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România, care, la in
vitația guvernului sirian, face o 
vizită oficială la Damasc, a 
fost primit de președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez 
El Assad.

Conducătorul delegației ro
mâne a transmis președintelui 

R.A. Siriene, Hafez El Assad, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, un mesaj 
de salut prietenesc, adresîn- 
du-i cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, 
expresia satisfacției pentru 
restabilirea relațiilor diploma
tice și dorința de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri 
între cele două țări și popoa
re, urări de pace și progre
se poporului sirian prieten.

NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 
gerpres). — Trei țări africane, 
membre nepermanente ale 
Consiliului de Securitate — 
Guineea, Somalia și Sudan — 
au supus spre dezbatere aces
tui organism un proiect de re
zoluție care cere guvernului 
portughez „să pună capăt ime
diat și definitiv tuturor actelor 
de agresiune îndreptate împo
triva teritoriului Senegalului, 
să respecte cu strictețe suve
ranitatea și integritatea terito
rială a acestei țări și a altor

@ Cu ocazia participării la 
cea de-a 43-a ediție a Tîrgului 
de'la Bruxelles, pavilionului 
românesc i s-a conferit diplo
ma și Marele premiu pentru 
concepția arhitectonică a stan
dului și calitatea exponatelor 
prezentate.

Este pentru a 5-a oară, 
consecutiv, cînd României i se 
atribuie acest premiu.

@ Un val de orestări s-a a- 
bătut asupra Coreei de suci, 
după proclamarea „legii marți
ale" de către autoritățile de Ia 
Scul, la 17 octombrie — rela
tează agenția A.C.T.C. Numai 
în orașul Seul, în această pe
rioadă, au fost arestate circa 
6 260 persoane din rîndul ce
lor care se opun guvernanților 
sud-coreeni.

En-lai, premierul 
al R.P.

@ Ciu 
Consiliului de Stat 
Chineze, a primit delegația A- 
sociației de prietenie Afga
nistan — China, condusă de 
Mahmud Ghazi, președintele 
asociației, președintele Agen
ției afgane pentru aviația civi
lă și turism, cu care a avut o 
convorbire prietenească, trans
mite agenția China Nouă.

© Forbes Burnham, primul 
ministru al Guyanei, care a 
participat la o conferință a șe
filor guvernelor statelor Trini
dad — Tobago, Jamaica și Bar-

0 rezoluție
a Consiliului U.N.C.TAD ♦

pentru mesajul 
statului sirian a 
rîndul său, pre- 

Nicolae Ceaușescu

' Mulțumind 
primit, șeful 
transmis, Ia 
ședintelui 
un salut de caldă prietenie și
cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, exprimîndu-și 
bucuria pentru restabilirea re
lațiilor diplomatice.

Hafez El Assad a apreciat 
că acest act deosebit de im
portant, precum și acordurile 
semnate 
spectivă 
gâturilor 
laborare 
și popoare.

In timpul întrevederii, 
hotărîrea celor două 
a se acționa pentru 
relațiilor româno-si- 
domeniile politic, e- 
și cultural-științific,

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Consiliul pentru comerț și dez
voltare, organul suprem al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), a adoptat o rezo
luție în care „reafirmă dreptul 
suveran al tuturor statelor de 
a dispune în mod liber de re
sursele lor naturale, în inte
resul propriei dezvoltări națio
nale". Aplicînd acest princi
piu, se subliniază în document, 
exproprierile și naționalizările 
pe care statele le efectuează 
în scopul -redobîndirii bogății
lor naturale sînt expresia pu-

teriî lor suverane. Prin urma
re, este dreptul fiecărui stat 
de a fixa suma indemnizațiilor 
și modalitățile de expropriere, 
iar diferendele în acest sens 
sînt de competența exclusivă 
a tribunalelor din țara respec
tivă.

Rezoluția a fost prezentată 
de un grup de țări latino-ame- 
ricane, după ce un tribunal 
francez — la cererea compa
niei nord-americane „Kenne
cott Copper Corp." — a insti
tuit embargoul asupra unui 
transport de cupru chilian des
tinat unor firme cumpărătoare 
din Franța.

deschid o nouă per- 
pentru strîngerea Ie
de prietenie și 

dintre cele două
co
tări

s-a

Comunicatul Biroului Politic al 
P.C. Francez asupra situației 

economice si sociale din Franța 
9♦

românești

subliniat 
părți de 
lărgirea 
riene în 
conomic
în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și so
cialismului în lume.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

state independente".
Proiectul condamnă sever 

distrugerile materiale și actele 
de agresiune comise, începînd 
din 1963, de către autoritățile 
portugheze împotriva populați
ei și teritoriului Senegalului.

Documentul cere, de aseme
nea, Portugaliei să respecte 
principiul autodeterminării po
poarelor, prevăzut în mod ex
pres în rezoluția 1 514 a Adu
nării Generale a O.N.U. și să 
ia toate măsurile necesare 
transpunerii lui în practică.

PARIS 20. — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diacones- 
cu, transmite: Ziarul 
manite" 
scurt 
litic 
care 
zont 
ce și sociale din țară. Intre 
altele, în document se rele
vă dezvoltarea curentului și 
acțiunilor unitare, menite să 
difuzeze și să sprijine progra
mul comun de guvernămînt, 
audiența sporită a acestuia în 
largi mase populare, combati
vitatea și unitatea muncitori
lor în lupta pentru revendică
rile lor.

Biroul Politic încurajează cu 
hotărîre organizațiile partidu
lui, în sensul unei mai mari 
îndrăzneli și inițiative în difu
zarea și dezbaterea progra
mului comun, în sensul de a 
face totul pentru a contribui 
la organizarea unor acțiuni 
comune, sub toate formele. El 
hotărăște să convoace Comi
tetul Central în ziua de 26 
octombrie.

Biroul Politic a ascultat o

bados, a declarat la întoarce
rea sa la Georgetown, că a fost 
fixată data stabilirii relațiilor 
diplomatice între aceste țări 
Si Cuba.
Ioc pînă 
rent.

Evenimentul va avea 
la finele anului cu-

cadrul unei expoziții• In
de bijuterii, deschisă la Dussel
dorf, Brazilia a expus cel mai 
mare diamant șlefuit din lume, 
așa numitul „diamant portu
ghez". El este de trei ori mai 
mare decît celebrul „blue ho
pe" și are 127 de carate, față 
de numai 44 ale acestuia de 
pe urmă.

• Luna viitoare .urmează să 
fie instituită la Tokio Asocia
ția economică Japonia — R.P. 
Chineză, menită să promoveze 
relațiile economice dintre cele 
două țări. Asociația va include 
o serie de oficialități ale Mi
nisterului japonez al Comerțu
lui Internațional și Industriei 
și numeroși oameni de nfaceri. 
La o întrunire organizată de 
inițiatorii acestei asociații, 
Yoshihiro Inayama, președinte

„L’Hu- 
de vineri publică un 

comunicat al Biroului Po- 
al P. C. Francez în 

se face un tur de ori- 
asupra situației economi-

seamă prezentată de 
Marchais, secretar

dare de
Georges 
general-adjunct al P.C.F., asu
pra convorbirilor care au avut 
loc între delegațiile P.C.F. și 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, a aprobat activitatea 
delegației și și-a exprimat sa
tisfacția față de hotărîrile luate.

peste hotare
STOKHOLM 20 (Agerpres). 

— Joi s-a deschis Tîrgul 
tehnic de la Stockholm, Ia 
care iau parte peste 1000 de • 
firme din 28 de țări.

Țara noastră participă cu 
o expoziție în care sînt ex
puse diferite tipuri de ma- 
șini-unelte, motoare electri
ce, aparataj electrotehnic pre
cum și aparate de radio, te
levizoare, frigidere, tuburi-ci- 
nescoape.

Numeroși participanți au 
vorbit despre necesitatea și 
utilitatea extinderii legături
lor comerciale dintre Româ
nia și Statele Unite, în a- 
vantajul reciproc al celor 
două țări, despre explorarea 
posibilităților existente pen
tru lărgirea acestor relații.

*

★

NEW YORK 20. — Cores
pondentul Agerpres, C. Ale- 
xandroaie, transmite : Uni
versitatea Rutgers, din sta
tul New Jersey, a organizat 
un seminar de lucru 
vind 
tare 
ciale 
mice 
tele 
seminar au luat parte repre
zentanții mai multor firme 
americane interesate în ex
tinderea legăturilor comercia
le cu organizațiile românești 
de comerț exterior, repre
zentanții unor bănci centra
le, economiști, profesori uni
versitari.

de 
posibilitățile de 
a schimburilor 
și a cooperării 
dintre România 

Unite ale Americii. La

pri- 
dezvol- 
comer- 
econo- 
și Sta-

BONN 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, V. Crișu, 
transmite; La Munchen, s-a 
deschis Tîrgul internațional 
alimentar „Ikoîa", la care 
România este reprezentată cu 
un stand organizat de între
prinderile de comerț exterior 
„Fructexport" și „Prodex- 
port".

Standul românesc a fost 
vizitat, după festivitatea de 
deschidere a tîrgului, de mi
nistrul federal al alimenta
ției, agriculturii și silvicul
turii, Josef Eretl. ministrul 
economiei al landului Bava
ria, Anton Jaumann, prima
rul general al orașului Mun
chen, Georg Kronawitter, și 
alte personalități vest-ger- 
mane.

Cuvîntarea președintelui Allende 
ia posturile de radio și televiziune 

chiliene
SANTIAGO DE CHILE 20. — 

Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Intr-o cu- 
vîntare rostită la posturile de 
radio și televiziune, președin
tele Republicii Chile, Salvador 
Allende, a arătat că 
treprinderile și serviciile 
blice nu

în- 
pu- 

au fost și nici nu 
vor putea fi paralizate de în
cercările elementelor reacțio
nare de a perturba activitatea 
din domeniul transportului, 
comerțului și din alte sectoare 
ale economiei țării. Oamenii

le „Nippon Steel Corporation", 
a fost ales președinte al Aso
ciației economice japonia — 
R.P. Chineză — relatează agen
ția Kyodo.

@ Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph, l-a primit pe pre
ședintele Comitetului interna
țional al Crucii Roșii, Marcel 
Naville, care întreprinde o vi
zită în R.D.G. Marcel Naville a 
avut .de asemenea, o convor
bire cu ministrul afacerilor ex
terne, Otto Winzer, relatează 
agenția A.D.N.

@ Agenția P.A.P. anunță 
că. între 16 și 19 octombrie, 
John Davies, ministrul comer
țului și industriei al Angliei, a 
făcut o vizită în R.P. Polonă. 
Cu 'acest prilej, au avut loc 
convorbiri, în timpul cărora 
părțile au subliniat dorința de 
a lărgi schimburile reciproce 
de mărfuri și de a stabili le
gături economice mai ample. 
Părțile, precizează agenția po
loneză, au relevat necesitatea 
schimbării structurii exportu
rilor poloneze în Marea Brita- 
nie pe baza livrărilor de uti
laje și produse industriale. 
Părțile au căzut de acord să 
înceapă negocieri în . vederea 
încheierii, încă în acest an, a 
unui acord de colaborare eco
nomică pe termen lung, men
ționează agenția P.A.P.

l .R.S.S. Leningrad. Vedere spre renumitele galerii de

artă „Ermitaj”,

TRADIȚIA HĂR
muncii din fabrici și uzine, a 
spus șeful statului, și-au făcut 
pe deplin datoria, în 
manevrelor patronale, 
nînd prin eforturile și 
gația lor măsurile luate 
toritați pentru 
producției în 
tățile

pofida 
susți- 
abne- 

de au- 
continuitatea 
toate uni- 

industriale și pe o- 
goare. Președintele Allende a 
reafirmat hotărîrea guvernu
lui său, atașat constituției și 
legilor, de a asigura depășirea 
greutăților actuale și mersul 
înainte al țării.

Lucrările sesiunii
ECOSOC

NEW YORK 20. — Trimisul 
special Agerpres, C. Vlad, 
transmite : La sediul Națiu
nilor Unite s-au desfășurat lu
crările celei de-a 53-a sesiuni 
a Consiliului Economic și So
cial (ECOSOC). In rapoarte
le grupului Băncii mondiale, 
prezentate în cadrul lucrărilor 
de Robert Mc-Nammara, pre
ședintele băncii, se relevă că, 
pînă în prezent, programele 
celui de-al doilea deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dez
voltare nu sînt înfăptuite în 
proporțiile stabilite. In nume
roase țări în curs de dezvol
tare, care reprezintă 60 la su
tă din populația lumii, ritmul 
anual de creștere a produsu
lui național total a fost de 
numai 4,1 la sută.

In cadrul dezbaterilor, pe 
marginea rapoartelor, vorbito
rii au abordat pe larg diferi
tele probleme ale progresului 
economic și social al țărilor 
în curs de dezv'oltare. Apre
ciind că rolul grupului Băncii 
mondiale în înfăptuirea stra
tegiei internaționale a dezvol
tării, în cadrul celui de-al doi
lea deceniu al Națiunilor U-

nite pentru dezvoltare, este 
fundamental, reprezentantul 
Mexicului a remarcat că re
sursele puse la dispoziție de 
bancă nu sînt suficiente pen
tru atingerea obiectivelor pro
puse. ,

Reprezentantul Uniunii So
vietice a spus că măsurile 
preconizate de Banca mon
dială pentru soluționarea pro
blemelor dezvoltării trebuie 
dublate de un program de 
transformări structurale ale 
societății din țările în curs de 
dezvoltare.

Reprezentantul R.P. Chineze 
a. subliniat că, după restabi
lirea drepturilor legitime ale 
țării sale la O.N.U., Taivanul 
continuă să rămînă în cadrul 
grupului Băncii mondiale și 
a cerut excluderea imediată 
a emisarilor taivanezi din a- 
cest organism.

Decernarea
premiului Nobel

pentru fizică
pe anul 1972

Chile: Un nou eșec al reacțiunii
In portul Rotterdam, vapo

rul „Birte Oldendorf" a fost . 
considerat un oaspete indezi
rabil. Ca și colegii francezi 
din portul Le Havre, doche
rii olandezi au refuzat să des
carce cele 1 250 tone de cu
pru din Chile, exprimîndu-și 
astfel solidaritatea cu lupta 
poporului chilian pentru in
dependență și suveranitate. 
Este vorba despre acea în
cărcătură de cupru destinată 
unor ‘cumpărători francezi și 
asupra căreia, la cererea so
cietății americane ..Kehnecott", 
naționalizată în Chile, o in
stanță pariziană a instituit 
embargoul. Hotărîrea instanței 
franceze face ca prețul mine
reului să nu mai poată fi per
ceput de guvernul chilian pî
nă cînd nu vor fi satisfăcute 
cererile companiei privind 

așa-numitele compensații pen
tru naționalizare.

..Afacerea Kennecott" este 
ultima acțiune pe care marile 
cercuri monopoliste occiden
tale — neliniștite de faptul că 
programul guvernului de u- 
niune populară, care prevede 
dezvoltarea independentă a 
tării, le periclitează serios in
teresele — o inițiază împo
triva Republicii Chile.

„Acest embargo denotă ig
norarea de către compania 
nord-americană a unui drept

inalienabil al poporului 
tului chilian, acela de 
pune liber de resursele natu
rale ale țării", a declarat Her
nan Santa Cruz, reprezentan
tul chilian în Comitetul O.N.U.

In acest context internațio
nal, dominat, pe de o parte, 
de presiunile cercurilor mo
nopoliste, dornice să-și men
țină nealterate privilegiile, iar 
pe de alta, de sprijinul larg

și sta- 
a dis

Chile, care și-au închis maga
zinele pentru a provoca lipsa 
unor produse de bază. Guver
nul de Uniune Populară a a- 
doptat imediat o serie de mă
suri menite să contracareze e- 
fectul unor asemenea mane
vre.

Sprijinul popular masiv 
are explicația în programul 
reforme politice, sociale și

COMENTARIUL ZILEI
de care se bucură lupta po
porului chilian pentru afirma
rea independenței sale, pe 
plan intern, ia amploare con
flictul dintre guvern și cercu
rile reacționare din 
Greva inițiată de 
etarii de autocamioane 
fost calificată de către 
ședințele Allende ca o miș
care, avînd un vădit caracter 
politic. Proprietarii de autoca
mioane protestau 
creării 
ționale de autocamioane (te- 
mîndu-se de concurentă), și 
au intenționat să perturbeze 
traficul auto în importante 
sectoare ale țării. Lor li s-au 
alăturat comercianți cu amă
nuntul de la Santiago de

Chile, 
propri- 

a 
pre-

împotriva
unei întreprinderi na-

își 
de
e-

conomice, preconizat de gu
vern, program ce se identi
fică cu aspirațiile de înnoi
re, de libertate și progres ale 
poporului chilian, precum și 
în rezultatele obținute, în ul
timii doi ani, de cînd forțele 
de stînga au preluat condu
cerea țării : trecerea sub con
trolul statului a principalelor 
bogății chiliene, (cupru, fier 
cărbune, petrol), punîndu-se 

de 
naționale, 
industria- 
scăderea 

la sută la

cărbune, petrol), 
astfel bazele sectorului 
stat al economiei 
creșterea producției 
le cu 16,3 la sută, 
șomajului de Ia 8,3 
3,8 Ia sută, înfăptuirea refor
mei agrare . și lichidarea, a- 
proape în întregime ,a siste
mului latifundiar, considera-

bile mutații înfăptuite în do
meniul vieții sociale, o politi
că externă bazată pe princi
piile independenței, suverani
tății și autodeterminării. Or, 
în perspectiva alegerilor pre
zidențiale din martie 1973, o 
asemenea adeziune reprezintă, 
desigur, un serios motiv de 
neliniște pentru cercurile 
reacționare din Chile, care 
luptă pentru recucerirea unor 
poziții și privilegii pierdute.

„încercările reacțiunii de a 
opri procesul de transformări 
social-economice și de a crea 
o atmosferă de haos au sufe
rit un eșec sever, a declarat 
președintele Allende, arătînd 
că activitatea instituțiilor gu
vernamentale, a băncilor, spi
talelor, întreprinderilor de a- 
provizionare, a populației și 
din transporturi se desfășoa
ră normal".

Oamenii muncii, a spus Al
lende, și-au făcut pe deplin 
datoria, iar guvernul popu
lar își proclamă hotărîrea de 
a acționa mai departe, în po
fida dificultăților întîmpinate 
pe plan intern sau extern pen
tru înfăptuirea programului 
său de transformări social- 
economice.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). 
— Premiul Nobel pentru fi
zică pe anul 1972 a fost de
cernat savanților americani 
John Bardeen, Leon Cooper și 
John Robert Schrieffer. Aca
demia Regală din Stockholm 
a acordat, vineri, celor trei 
oameni de știință prestigioasa 
distincție „pentru contribuția 
lor Ia elaborarea teoriei su- 
praconductibilității".

Tot vineri, juriul acestei 
înalte distincții internaționale, 
constituit din membrii Cole
giului Academiei Regale din 
Stockholm, a decernat premiul 
Nobel pentru chimie, care a 
revenit, de asemenea, unor 
oameni de ■ știință americani. 
Este vorba de profesorii 
Christian Anfinsen, Stanford 

Moore și William Stein, pen
tru merite deosebite în stabi
lirea caracteristicilor princi
pale ale relației dintre structu
ra chimică și activitatea . sti
mulativă a enzimelor.

Privită pe verticala isto
riei, Belgia apare ca un u- 
riaș muzeu, adevărat pămînt 
al pictorilor. Ajuns pe me
leagurile acestei țări, orice 
străin merge la Gând, pen
tru a-i venera pe frații Van 
Eyck; se duce la Bruges 
— pentru a se înclina în fa
ța lui Memling; Rubens îi 
acordă fastuos onorurile An
versului, iar Bruegel 
timpină la Bruxelles.

Am vizitat de mai 
ori Belgia. Zburînd 
prima dată spre Bruxelles, 
încercam să descifrez, din
colo de norii zdrențăroși și 
pufoși, contururile munți
lor Ardeni, rotunjiți de 
scurgerea mileniilor, sau 
dealurilor molcome ce co
boară în cîmpia dinspre 
mare. Apoi, în fața privi
rilor apar imensele turle și 
turnuri pe virfurile cărora 
pare să se sprijine cerul ca
pitalei belgiene. Sînt deco
rațiile exterioare ale Pie
ței Mari — Grand-Place, 
cum îi spun localnicii — ca
re constituie inima orașului. 
Venerabila virstă a monu
mentului' „Hotel de Viile", 
sediul municipalității, ce do
mină cu autoritate întregul 
complex arhitectural 
Grand-Place, n-a răpit 
nimic din elanul. cu 
turnurile se avintă spre cer 
și nici n-a întunecat stră
lucirea multicoloră a orna
mentelor și statuilor. Pa
cea, Cumpătarea, Drepta
tea, Prudența, dăltuite în 
piatră, stau de veacuri în 
nișele ferestrelor. In jurul 
impunătoarei construcții se 
desfășoară sediile breslelor 
luntrașilor, dogarilor, mă
celarilor. Alături de ele, Ca
sa. Regilor — unde, de fapt, 
n-a locuit nici o dată vreun 
suveran. Interesant este că 
aceste comori ale trecutului 
orașului, ale trecutului Bel
giei nu sînt astăzi muzee în 
adevăratul sens al cuvintu- 
lui.

Vizitînd Anversul, Bru
gesul, Gândul, aveam să 
constat că fiecare dintre 
burgurile de odinioară ale 
Flandrei iși au monumente
le lor comori ale trecutului, 
care vorbesc despre istoria 
țării. Catedrala din Anvers, 
cea mai mare și mai fru
moasă biserică gotică din 
toată Belgia, este decorată

îl în-

multe 
pentru

ci in 
cu 

care
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în interior cu cîteva magni
fice pinze ale lui Rubens, în 
care marele maestru a în
trecut, parcă, toată măies
tria penelului său. Frate 
mai vîrstnic al Anversului, 
Brugesul reprezintă Veneția 
nordică a belgienilor. Cind 
tăiate de mici poduri, cînd 
lunecînd alăuri de cheiul 
lor, canalele Brugesului — 
străbătute odinioară de am
barcațiuni ușoare — multi
plică, în unda lor, cartiere

NOTE

DE DRUM

întregi. Gândul este domi
nat de Catedrala Saint-Ba- 
von, a cărei splendidă și bo
gată decorație interioară 

ce- 
tablou ,, Adorația 

fraților 
Van Eyck,

decorație 
pălește, totuși, în fața 
lebrului 
mielului mistic" al 
Jean și Hubert 
una dintre cele mai remar
cabile picturi flamande.

Gand, Bruges, Anvers, 
Bruxelles... Nu sînt numai 
mărturii ale istoriei. Patinei 
vremii, harnicul și talenta
tul popor belgian i-a adău
gat imaginea epocii pe care 
o trăim. Mărturiile secolelor 
trecute se învecinează pre
tutindeni cu opere ale ar
hitecturii moderne, sau se 
integrează armonios in aria 
marilor ansambluri con
struite pe verticala concep
țiilor secolului XX. Bruxe
llesul modern înseamnă con
strucții elegante, în oțel și 
sticlă, care conferă orașului 
un aer proaspăt, iar Ato- 
mium — simbolică înălțime 
a sferelor de oțel de pe pla
toul Heysel — semnalează 
vizitatorului era nucleară și 
pare o excelentă pledoarie 
pentru atomul pașnic.

La Charleroi te întîmpină 
atmosfera industrială, do
minată de mirosul de cocs. 
Pe măsură ce te apropii de 
oraș, fabricile și uzinele 
cep să se înmulțească, 
multul industriei crește, 
mul și mirosurile acide 
vin tot mai puternice. Nici 
căderea nopții n-are darul 
să aducă liniștea.

Anversul, primul port al 
Belgiei și al patrulea din 
lume, a devenit demult un

în- 
tu
tu- 

de-

căror 
circa 

înghit 
tone

din 
din 
din 
din

punct de interferență 
marilor drumuri comerciale. 
Cheiurile sale ne-au întîm- 
pinat, într-o dimineață în
sorită de mai, cu forfota 
cotidiană. Circulația neîntre
ruptă a electrocarelor pline 
cu mărfuri, zgomotul maca
ralelor, puzderia de vase din 
dane ilustrau amploarea 
schimburilor comerciale ale 
acestei țări. Portul, ne spu
nea un confrate belgian, 
este dotat cu 18 bazine pen
tru traficul maritim și șapte 
pentru cel fluvial, cu peste 
800 de macarale și poduri 
rulante, cu instalații frigori
fice și cu magazii a 
capacitate este de 
1 500 000 mc și care 
anual 600 milioane 
mărfuri.

Așadar, urmașii vestiților 
șlefuitori de diamante 
Anvers, ai țesătorilor 
Gând, dantelăreselor 
Bruges și topitorilor
Liege își consacră eforturile 
edificării Belgiei industria
le de azi, a cărei imagine 
modernă o exprimă, statistic, 
producțiile anuale de mi
lioane tone de cărbune, oțel, 
fontă, energie electrică. Un 
nou 
astăzi, țara mașinilor și e- 
chipamentelor industriale ul
tramoderne, instalațiile rea
lizate prin utilizarea celor 
mai recente cuceriri ale 
științei.

Puternica expansiune a e- 
conomiei belgiene a deter
minat o largă deschidere 
spre lumea dinafară. Este 
grăitor că importurile și ex
porturile țării reprezintă cir
ca 40 la sută din produsul 
național brut. O pondere 
crescîndă în comerțul bel
gian revine schimburilor cu 
țările socialiste. In acest ca
dru, se dezvoltă continuu 
relațiile dintre România și 
Belgia. Intemeindu-se pe 
sentimentele prietenești, ca
re au unit din totdeauna 
cele două popoare, colabo
rarea româno-blgiană a cu
noscut, mai ales în cursul 
ultimilor ani, o evoluție as
cendentă, pe multiple pla
nuri. O contribuție impor
tantă la intensificarea co
laborării dintre România șl 
Belgia, au adus-o contactele 
directe între factorii de răs
pundere dintre cele două 
țări.

AUREL ZAMFIRESCU

renume îl datorează,

R.P. Ungară. Fabrica „La
the" este una dintre cele 
mai vechi producătoare 
din cadrul Uzinelor de ma- 
șini-unelte din Budapesta. 
Cu toate acestea prestigiul 
său a crescut considerabil, 
fiind în prezent unul din
tre cele mai importante 
centre de fabricare a 
șinilor și uneltelor, 
întreaga țară.

In foto: Intr-unui 
atelierele fabricii „Lathe 
din cadnil uzinelor de ma- 
șinl-unelte din Budapesta.
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