
Astăzi, la p o s tu rile  de ra d io  si te leviziune
In jurul orei 11.30 posturile noastre de radio şi 

televiziune vor transmite direct de la aeroportul Otopeni 
ceremonia sosirii delegaţiei de partid şi guvernamentale 
a Republicii Populare Polone» condusă de Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez» şi Jozef Cyrankiewicz, membru

al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez» preşedintele Consiliului de Mi
niştri al Republicii Populare Polone, care la invitaţia Comite
tului Central al Partidului Comunist Român şi a Consiliului 
de Miniştri al Republicii Socialiste România, va face o vizită 
oficială de prietenie in ţara noastră.
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NEDORiTA 
LONGEVITATE 

A „PIERDERILOR 
PLANIFICATE"

La întreprinderea de prefabricate -  Roman
Cu un <Arimestru In urmă 

constatam la întreprinderea 
de prefabricate Roman «•» unele 
fenomene economice anormale, 
rămăşiţe.ale vechil teorii demo
date, conform căreia, in econo
mia scciaîsită ar putea fi intro
duse in-producţia curentă une
le. sortimente nerentabile. 
După. nouă luni a t i .u .c tu ia  
e c t l v  11 a t i 1 economice a
întreprinderii, consemna’ un 
stătu quo v e p r e z e u t a t  de 
menţinerea aceloraşi disproporţii 
Intre rezultatele * fizice şi cele 
valorice.'7 sortimente neren tâbile, 
consumuri specifice depăşite ■ ‘-a 
majoritatea materiilor -prime fi 
e materialelor.

tar finele perioadei-la.care-re 
referim, indicatorii producţiei 
globale fi marfă au fost depăşiţi 
faţă 'de* plan cu 3,9 şi respectiv 
4 |  la  ̂sută, O primă remarcă pe 
care o  facem este aceea că rit
mul de transformare al produc
ţiei Determinate în producţie 
marfă acţionează favorabil asu
pra Îmbunătăţiri; ultimului indi- _ 
câtor, creînd concomitent posi

bilitatea ca Iu fazele următoare 
ale ciclului productiv să poată 
fi obţinută eficienţa scontată.

Din păcate, însă, efortul colec
tivului pentru obţinerea rezulta
telor arătate la cei doi indicatori 
nu s-a concretizat In rezultate 
financiare corespunzătoare. Do
vadă este şi faptul că im trimes
trul al treilea producţia marfă 
vindută şi încasată a înregistrat

o nereali zare de 1,8 la sută. A. 
flăm la faţa locului că „gâtui
rea- ciclului porductiv s-a pro
dus la depozitele de produse 
finite, supraaglomerate în aceas
tă ' perioadă. Cauza o constituie 
neînţelegerile dintre întreprin
dere si staţia CJFR. Roman în 
legătură cu asigurarea vagoane-

Petre TOFAN 
(Continuate In pop. a ll-o)

Cu 6 luni mai devreme 
la U.F.S. Săvfneşti

Instalaţia Melana III ş i-a  
atins parametrii proiectaţi

Harnicul colectiv al chi- 
mlştiloi săvineşterii a înscris 
un nou succes în palmaresul 
attt de boqat al realizărilor 
sale, închinate semicentena
rului partidului. Zilele aces
tea, instalaţia Melana III a 
atins, cu 6 luni mai devre
me, parametrii proiectaţi, 
datorită elanului şi dăruirii 
muncitorilor, inginerilor şţ 
tehnicienilor care o deser
vesc, a modului cum au 
ştiut să valorifice experienţa 
acumulată în uzină la cele
lalte două instalaţii similare.

Se cuvine menţionat faptul 
că unii indicatori sînt sensi
bil îmbunătăţiţi fată de cifre
le din proiect. Astfel, renta-

billtatea va atinge circa 162 
la sută. fată de numai 136 la 
sută cit prevedea documen
taţia, preţul de . cost va fi 
redus cu 12 la sută. Iar unele 
consumuri specifice substan
tial micşorate. Toate acestea 
vor permite obţinerea peste 
plan a circa 2.000 tone fibră 
melana si a’unor economii la 
preţul de cost de aproape 50 
milioane leL

Realizată la un nivel teh
nic superior, instalaţia Me
lana III estp capabilă să pro
ducă o qamă larqă de sor
timente de fibre acrilice. Ia 
nivelul calitativ al celor, mai 
bune produse similare de pe 
plata mondială. *

I.M. Piatra Neamţ este o 
mare consumatoare de piese 
de schimb, scule şi dispoziti
ve. O parte dintre acestea 
sint obţinute chiar in incinta 
uaităţii, după cum se poate 
vedea şi din operaţia de 
filetare pe. . care o execută 
muncitorul Vasile Ghineţ.

Pînă la sfîrşiful acestei săptămîni

întreaga cantitate de 
porumb contractată 
cu statul -  în  baze!

înţelegind că îndeplinesc •• o 
îndatorire patriotică, ţăranii 
cooperatori din numeroase uni
tăţi, consiliile de conducere 
acordă toată atenţia livrării la 
timpul cel mai scurt a tuturor 
produselor c o n t r a c t a t e  cu 
statul la fondul central. Ast
fel. C.A.P. Moldoveni a trans
portat pînă la ora actuală 959 
tone porumb, cu 79 de tone 
mai mult faţă de cantitatea 
contractată iniţial. Au livrat 
cantităţile contractate şi C.A.P. 
Bălţiieşti, Tirgu Neamţ, Gîrcina, 
Cordun şi sint pe terminate 
cooperativele din Săbăoani, 
Gherăieşti, Piatra Neamţ, 
Topi laţi.

Cu toate acestea pe judeţ 
situaţia realizării livrărilor 
pentru fondul central la porumb 
este încă nesatisfăcătoare. Baze
le de recepţie au primit pînă la 
ora actuală, numai 60 la sută 
din capacitatea contractată, ceea 
ce este foarte puţin. Sînt însă • 
unităţi care nici ptnă 'la ora 
actuală tvâu Ijvnt sţatului nici 
un kilogram de porumb, ca de 
pildă, C A P. T¿năşeai cu 300 
tone, Siăniţa cu 270 tone etc.
sau unltăti care au transportat 
cantităţi minime ca C.A.P. 
Ştefan cel Mare care di a 208 
tone a transportat abia. . .  8

tone, Brusturi 16 tone etc
Se impun, deci, cele mai 

hotărlte m ă s u r i  atit din 
partea consiliilor de conducere 
ale unităţilor amintite, cit şi din 
partea organelor şi organzaţiilor 
de partid comunale şi din C.A.P. 
a orqanelot aqricole, măsuri 
care să ducă Ia impulsionarea 
r i t m u l u i  nesatisfăcătoi în 
care se desfăşoară această 
acţiune în unele cooperative.

O atenţie deosebită trebuie 
acordată calităţii produselor li
vrate statului. Nu sînt rare cazu
rile cînd la bazele de recepţie 
vin produse cu un indice ca
litativ inferior. La o verificare 
făcută duminică de reprezentan
ţi ai întreprinderii judeţene de 
valorificare a cerealelor, s-a 
constatat că la C.A.P. Bodeşlii 
de Sus deşi existau suficiente 
cantităţi de porumb de cea mai 
bună calitate, conducerea 
cooperativei a trimis în baza de 
recepţie Roman porumb In 
lapte care era bun doar pentru 
hrana vitelor. Ce s-ar fi 
fntîmplat dacă şi seminţele date 
de către stat ar fi fost de 
aceeaşi „calitate", tovarăşe

preşedinte .Ion Pan Uzi V
O problema care, de asemenea 

trebuie să stea *n atenţia 
tuturor consiliilor de conducere 
este folosirea la capacitatea 
maximă a mijloacelor de trans
port — condiţie esenţială pentru 
terminarea In cel mai scurt timp 
a acestei importate acţiuni, 
precum şi asigurarea în această 
perioadă a braţelor de muncă 
necesare manipulării porumbu. 
lui. Faptul că In multe unităţi 
încărcatul precum şl transportul 
sînt lăsate la bunăvoinţa şoferi, 
lor sau a conducătorilor de 
atelaje a făcut ca duminică, deşi 
timpul era foarte bun, ritmul 
preluării porumbului In toate 
bazele de recepţie din judeţ să 
scadă la jumătate faţă de cele
lalte zile din săptămlaa trecută.

Nu trebuie, deci, precupeţit 
nici un efort ca In această 
săptâmî-nâ întreaga castitate de 
porumb prevăzută în contracte
le Încheiate cu statul să fie 
transportată la bazele de recep
ţie.

ÖAUUV CMDIU
un grandios

poem cosmologic

Aspect din timpul manifestării de la Vfnălorl.
Era, desigur, drept ceea ce 

Vaier ia Sadoveanu spunea în 
seara aceea, cu toamnă prea 
tltzie ca peste liniştea dintot- 
deauna a Neamţului să nu se 
•limpezească zăpezile: cuvinte
le, trecătoarele noastre cuvin
te alunecă adesea Inutil şi con- 
¡U7„ ca păsările neputincioase 
sub piscurile Ceahlăului...

Dar seara aceea avea sa 
curgă prin singurătăţile Vovt• 
deniei, dincolo de stridente, ur
mi nd maiestuoasa proiectare

' In legendă a scriitorului. M-au 
uimit, la cel care au vorbit ci
umei, nu eleganta 1 razei, cl a- 
dlnclmlle el, bucuria generoasă 
de a-1 11 văzut şi auzit clndva 
pe Sadoveanu, de a-1 II înţeles 
cu uimire adincirnile Iul mitice. 
Cu atit mal mult, cu cit cel 
care se bucurau atit de simplu 
şl adina erau Valeria Sadovea
nu, Zoe Dumllrescu-Buşulengu, 
Edgar Papu, AL Palcologu, Li ti 
Teodoreanu, Emil Mânu, 1. O- 
prişan, Constantin Milru.

„In cea mal grea iarnă a 
mea — ne mărturiseşte LIL1 
TEODOREANU — după moar
tea lui Ionel Teodoreanu, omul 
acesta, acum gazdă nevăzută, 
mi-a fost limanul cel bun, li
niştitor şl tonic. M-a chemat 
aici, la Vlnătort, Împreună cu 
fetita, şl mi-a dat ocrotirea Iul 
generoasă, de care numai un 
astfel de artist şi om era ca
pabil. Ml-a spus, cu vocea Iul, 
care şi 'acum met tulbură:

— Să n-ai grifă de nimic, nu
mai să le re (aci.

Am stat aici plnd in mal, În
conjurată de grifa Iul neţărmu
rită, pe care mi-o purta de ori
unde se alia, şl, uneori, de 
prezenta Iul, care îmi lmblln- 
zea durerea. Locul acesta nu e.

de aceea, pentru mine un sim
plu muzeu 1 e caso prieteniei 
adevărate, a bunătăţii, a omu
lui si artistului generos. Mă 
doare In suflet să viu aici şl 
să nu-l mal găsesc".

CONSTANTIN M1TRU. „De 
tabloul Profirei Sadoveanu, 
expus lo Vlnâtorl, îmi amin
tesc un lapt care şl acum mă 
înduioşează lumlnlndu-ml în
ţelegerea înaltei sensibilităţi n 
maestrului. Cînd, In 1053, am 
întocmit albumul Sadoveanu, 
ml-am dat seama că de lapt nu 
exista o totogralle sau un ta
blou al mamei scriitorului. Ma
estrul mi-a dat următoarea su
gestie : să folosesc asemăna
rea cu Profira Sadoveanu a ce
lor două tete ale sale. Lin şi 
MărloatiGr. Nelly Ştiubet a făcut 
astfel o serie de schiţe, Încer
ci nd să se apropie de imaginea 
adevărată a mumei, pe care le 
înainta pe tind scriitorului. 
Intr-un tlrz/u, finind In mină 
o schiţă, Sadoveanu a început 
să lăcrimeze. O redescoperise 
pe Profira Sadoveanu 

S. IONESCU — MARICA — 
•Cînd .,Baltagul* împlinea 7 
ani de la apariţie, l-a fost dat 
să treacă prlntr-o adevărată şl 
absurdă probă de toc. Se petre
cea alunei actul dement al le
gionarilor. care condamnau o- 
pera scriitorului, întreaga sa 
activitate, pentru f/nuta demo
cratică înaintată, curajoasa. 
De o trista semnificaţie, după 
cum ştim, arderea In plete pu
blice a unora dintre cărţile 
sale. $1, poate ca o Ironie pen
tru furia lor bestială şl pentru 
Ignorata lor — arderea .  Balta- 
gulur, cartea aceasta atit de 
românească. Familia scriito
rului îşi mal aminteşte, desigur, 
cum va 11 primit Sadoveanu a-

cest oct ilogia. încercăm să ne 
Imaginăm cil de dureros va 
II fost. Trecem Insă acum peste 
el, pentru oă c a  o a 3 1 o 
d u b l ă  sărbătoare ne um
ple I n i m i l e  nu numai clo 
emoţie, dar şl de mlndrle, 
cartea numără astăzi 14 edita  
1n limba română, peste 30 — 
In limbi străine, cu versiuni re
petate, solMtlnd elogii unani
me. Şl aceasta este măsura a- 
devârată, edificatoare, a  pere
nităţii el universale0.

»Nu mă excomunicat! din 
mijlocul dv. — na trimite me
sajul său scrUtorul DEMOS- 
TENB BOTEZ — In ziua aceas
ta de alintă aducere aminte a 
zilei In care s-o născut marele 
nostru, al tuturor, maestrul 
Mihalţ Sadoveanu.

Ingădulţl-mt să mă s o c o t  
p r i e t e n  şl t r a t e  au dv. 
Intru aceeaşi veneraţie a 
maestrului, aşa cum ne cuprin
dea dragostea Iul tără margini0.

EDGAR PAPU — „MM a- 
mlnteso, elev fiind la nSf. 
Savau, cînd o fost anunţată o 
comemorare, o  sărbătoare a 
scriitorilor la Fundaţia din 
Bucureşti. Au citit atunci nu
meroşi scriitori, dar nerăbda
rea mea a fost să-l aud şl să-l 
văd pentru prima dată pa Sa
doveanu. Ce mă Îndemna ta a» 
ceastă aşteptare t  In copilă
ria mea, am cilii numeroase 
basme. Totuşi nici unul din 
basmele care dădeau tema mi- 
racuiosului, nu mt-au insultei 
o Idee pe oare nu o  puteam 
sesiza, de taină, de ceva as
cuns şl adevărat, de ceva adine, 
pe-care nu-l puteam înţelege,

Anchetă realizată da 
Viorel TUDOSE

îContinuare In pag. a ll-a)

O parte dia belşugul toamnei —• la baza de recepţie Roman. Cooperativele agricole da producţie livrează porumbul contractat cu statul.

tone. Bodcştil de Jos numai 11

curier
Expunere

ta cursul dimineţii de teri, 
fe cadsul codului da «nanii—- 
târî Organizate de Comitatul 
municipal da partid Piatra
Neamţ, pentru sărbătorirea se- 
mlcentenarului Partidului Co
munist Român, praf. Ionel 
Maris, secretar ol comitetn-

Concert
Rslări, io noiembrie orele 19, 

In sala Cas# de cultură a 
Sindicatelor di* Piatra Neamţ, 
va **•* l°c' ua c o n c e r t  
simfonic susţinut de Filar, 
moni ca de Stat din Botoşani.

Avtod la pupitru pa Radu 
Paladi. Sar ca solist pa 
artistul poporului Petre 
Ştefâaescu Goangă, programul 
concertului cuprinde 1 Suita

lui municipal Oe partid, a 
prezentat la personalului j 
C.F.R. din localitatea reşe
dinţă de judeţ o expunere in
titulata „I*ic PintiBe — erou ai 
clasei muncitoare". Manifesta
rea a fost prilejuită şi da co- 
memorarea a 30 de ani da ia 
moartea luptătorului comunist.

simfonic
simfonici „Fluieraşui ferme
cat* de Radu Paladi, aria 
lui Valentin din opera „Faust" 
de Gouaod, arie din opera 
„Tannhauser" de Wagner, aria 
lui Germond din opera 
„Traviata* şi aria din actul f 
al operei „Ttigoletto" de Vcrdi, 
Simfonia ar. 41 «Jupiter* da 
Mozart.

RĂSPUNDE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA
NIVELULUI SOLICITĂRILOR ?

Asistenţa medicală de urgenţa ocupă ud Ioc spadei tn în
grijirea medicală, trebuind să rezolva prompt şl competent 
cezurile de îmbolnăviri cere pun în primejdie Imediată viaţa 
bolnavului.

De pe platforme acestor considerente — înscrise la loc de 
frunte în studiul elaborat de Ministerul Sănătăţii şl supus dez
baterii plenarei C C  al P.C.R. din octombrie 1968 — am adre
sat conducerilor unor spitale din judeţul nostru o serie de În
trebări pentru a alia ce s-a realizat In răstimp da doi ani şl ca 
se proiectează tn perfecţionarea asistenţei de urgenţă. Le po* 
blkăm împreună cu sinteza răspunsurilor

1. Ce s-a întreprins în ultima vreme pen

tru îmbunătăţirea asistenţei medicale de ur

genţă în unităţile de care răspundeţi ?

Spitalul unificat Piatra Neamţ: 
la munldDîu, asistenta de ur
gentă este asigurată prin ser
viciul da urgenţă din policli
nică, precum şl prin unităţile 
din teritoriu fdrcumcripţll sa-

nltara. dispensare de întreprin
dere. «coli etc-V tn unităţile cu
rative, orice caz do urqentă 
este rezolvat cu prioritate în 
cursul programului de consulta
ţii. Pe timpul nopţii (Intre ore

le 21—7), funcţionează în poli
clinică un serviciu separat pen
tru copil sl adulţi, încadrat cu 
medici si personal sanitar me
diu, care dă asistenta atit pe 
loc cit si la domiciliul bolna
vilor. Servicii de qardă. între 
orele 14—8 dimineaţa, funcţio
nează şl In secţiile spitalului t 
chirurgie, interne, pediatrie, ob-

stratlcă-alnacoloQie, contagioa
se sl 0.R.L. 0  echipă de ur
genţă, formată din 2 medici cbt- 
rural sl un medic anestezist- 
reanimator. este orlcînd pregă
tită pentru Intervenţii chirur
gicale de urqentă. Pentru coplU 
suqorl (0—1 ani funcţionează o 
echipă de cadre medii de pedi
atrie care se deplasează la do
miciliile celor bolnavi pentru 
efectuarea tratamentelor Injec
tabile recomandata de medici, 
f'entru cazurile grave de boli

dentare, urgenta este asigurată 
Io policlinică sl la complexul 
stomatologic — în zilele nelu
crătoare de medici specialişti. 
Serviciul de uroentă al policli
nicii a fost dotat cu o Instala
ţie de oxlaeno-teiaple. indis
pensabili acordării unei asis
tente complexe.

Spitalul unificat Blcaz 1 Acti

vitatea desfăşurată oină In pre
zent tn această direcţie nu oe 
multiniiesie l'tntiu imbunătlreo 
situatei, conducerea spttatului 
a d e s m o a t  un c o l e c t i v  
compus din 6 medici specia
list!. care au prezentat deja 
o b s e r v a ţ i i l e  sl propune
rile lor privind reorganiza
rea serviciului de uroentă. In 
prezent acest serviciu este luat 
sub directa supraveghere 9! în* 
drumare a medicalul director. 
S-a nominalizat la  01 octombrie

e.c personalul care va lucra 
la uraenţa spitalului. Serviciul 
de salvare a primit cadre noi, 
pe care In prezent le pregătim 
pentru acordarea asistenţei de 
uroentă.

Spitalul unificat Tlrqu Neamţ: 
Pentru completarea cunoştinţe
lor profesionale teoretice si în
suşirea tuturor tehnicilor nece
sare acordării asistenţei medi
cale de urgenţă. în cursul aces
tui an cadrele medii şt auxiliare 
sanitare de la serviciul de sal
vare au făcut stagtl practice In 
secţiile de spital, inslstlndu-se 
cu deosebire De însuşirea cu- 
nosllnlelor tn urgente de pedia
trie şl obstetrică-qinecoloqie. 
Timp de două luni. cadre medii 
car# lucrează la secţia chirur
gie au participat la un curs or- 
oanlzat de Ministerul Sănătăţii 
pentru însuşirea practicii anes
teziei sl reanlmăiII bolnavului.

Spitalul unificat Roznov 1 Am 
asigurat In spital garda medi
cilor cu medicamentele sl apa
ratura necesară pentru asisten
ta urgenţelor. Serviciul nostru 
de salvare, cu cele 4 autosani
tare, face faţă apelurilor pen

tru asigurarea transportului ca
zurilor arave. Două dintre eu- 
tosenitare sini prevăzute cu 
Instalaţie pentru oxloen. Toate 
unităţile sanitare din teritoriu 
sint dotate cu truse sanitare st 
medicamentele necesare.

Spltatal de stat Ceahlău: In 
ultime perioadă, ia unltitfle din 
teritoriul ecestul apltel s*au 
et măsuri cu caracter complex, 
vlzlnd cadrele, pregătirea lor 
profesională $1 baza materială. 
La şedinţa de lucru de Va Di
recţia sanitară a judeţului, s a 
avut în vedere ocupare# de că
tre  medici, cu începere din no
iembrie 1970 a tuturor pos
turilor vacante — tn sa*#, 
cît sl unele unltăti forestiere, 
unde s-a considerat că aslqu- 
reree unei asistente medicale 
de urgenţă cît mal eprootet* 
di» caz. ar da rezultate bun«- 
Se creează astfel oosihinţe»«# 
de a •# Interveni ooeretlv In 
cazuri de îmbolnăviri acute teo 
accidentări.

â Mlbal ASMARANDBI

/  KSentinuare ta  pofl- e (»

Ancheta noastră
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Figuri de eroi ai clasei muncitoare din România

I L I E  P I N  T I L  I E
Odată eu prăbuşirea, basti- 

lici româneşti — Doftana, au 
fost omortţi sub zidurile sale 
•I o parte din deţinut«- Prin
tre aceştia te  afla şi Ilie Pinti- 
lit, personalitate proeminentă 
a Partidului Comunist Român, 
a clasei muncitoare din Româ

nie Pintilie s-a născut la 
11 februarie 1903 ti a crescut 9n 
mijlocul unei familii de ne
voiaşi, cu mulţi copii, care 
ducea o viaţă plină de lipeuri 
fi greutăţi. Aduclndu-şi aminte 
de anii copilăriei. In anul 
1932, el scria: „Am fost de
mic copil In cea mai neagră 
mizerie, crescut de un tăietor 
de lemne şt o spălătoreasă“.... 

După terminarea claselor e- 
lementare, ttnărul Ilie Pintilie, 
a intrat ucenic la Atelierele 
CFR din laşi, unde se califică 
tn meseria de turnător. Aici, 
in mijlocul muncitorilor, se for* 
maură conştiinţa sa politică. 
Contactul cu via(a şi lupta pro» 
Ictariatului l-a luat într-o pe
rioadă deosebit de frământată, 
de puternic avtnt revoluţio
nar — luptele muncitoreşti din 
anii 1918—1920, ca au influenţat 
în mod nemijlocit asupra for
mării trăsăturilor sale de lup
tător revoluţionar. A pârtiei» 
pat alături de muncitorii vlrst- 
nici, din ateliere Ia grevele 
din anii 1916 şi 1919, tar apoi 
la greva generală din 1920. 
Chiar de atunci începe să sim
tă măturile represive ale auto» 
rităţilor burghezo-moşiereşti

este arestat şl ţinut o noapte 
la poliţie, ltr  pa linie admi
nistrativă I •• prelungeşte 
ucenicia cu trei luai.

După satisfacerea stagiului 
militar se reîntoarce la laşi 
unde Îşi reia munca. Totodată, 
desfăşoară cu şi mai multă 
rîvnă o intensă activitate In 
cadrul sindicatelor unitare.

Iile Pintilie tn 1928, n fost 
primit tn rtndurtle membrilor 
Partidului Comunist Romăn. 
Acest eveniment de o deosebită 
importanţă tn viaţa sa, a 
marcat o cotitură tn activitatea 
lui revoluţionară, afirmată In 
mod strălucit In perioada ur
mătoare.

In timpul marilor bătălii de 
clasă din anii crizei economice 
din 1029—1933 muncitorii de la 
Atelierele CFR Nicolina din 
Iaşi au constituit unul dintre 
colectivele Importante care e-au 
angajat cu fermitate tn luptă. 
Ilie Pintilie a avut un rol no
tărilor In organizarea şi condu, 
cerea acţiunilor CFR.iştllor 
moldoveni. Profundul său ata
şament faţă de clasa muncitoa
re, curajul şi spiritul de sacri* 
ficiu In apărarea intereselor ce
lor obidiţi, II consacră ca pe 
unul dintre conducătorii mun
citorimii din laşi şi din Întrea
ga Moldovă.

|n  perioada acelor ani fră- 
mlntaţi, este ales membru al 
Comitetului Judeţean laşi al 
Partidului Comunist Romăn. CI 
a desfăşurat In această calitate 
o prodigioasă activitate organi

zatorică şl propagandistică In 
rtndurtle muncitorilov din Mol
dova.

începutul anului 1933 II gă
seşte ta primele rlnduri ale 
muncitorilor CPR-iştl din Iaşi, 
care ee ridicau Împotriva re
ducerii salariilor, a concedieri
lor masive de muncitori şi re
vendicau recunoaşterea comi
tetelor de fabrică — ce organe 
reprezentative — pentru a duce 
tratative cu administraţia şi 
autorităţile etc. In timpul gre
velor ce-au avut loc la atelie
rele Nicolina In zilele de 2—4 
şl 14 februarie 1933, Ilie Pin. 
tllic a condamnat cu vehemenţă 
măsurile luate împotriva mun
citorilor de către Direcţia ge
nerală C.F.R. şi a Îndemnat 
muncitorii la luptă hotărită 
pentru obţinerea revendicărilor 
lor vitale. Ca urmare, este ares
tat Şl deferit justiţiei militare, 
tn urma procesului care a avut 
loc In ziua de 4 aprilie 1933, In 
faţa Consiliului de Războţ a) 
Corpului IV Armată din laşi, a 
fost condamnat la 1 an Închi
soare şi 1.000 Ici amendă.

După eliberarea din deten
ţie se mută la Bucureşti, Pri
meşte din partea partidului 
însărcinarea de a activa pe tă- 
rimul muncii sindicale» iar în
ceputul anului 1937 11 găseşte 
făclnd parte din Comitetul Cen
tral al P.C.R, Întreaga muncă 
pe cere a dus.o In această pe
rioadă, a fost pătrunsă de do
rinţa neabătută •  realizării u-, 
nltăţii muncitoreşti. Ca membru

al conducerii sindicatelor uni
tare, pînă tn 1030, ca secretar 
al Uniunii Sindicalelor C.F.R., 
Iile Pintilie cutreieră principa» 
lele centre muncitoreşti, propa- 
qind Ideea unităţii.

Paralel cu munca organizato
rică şl de agitaţie, a desfăşurat 
şl o intensă activitate propa
gandist lefi de publicist. Artico
lele sale, Inserate tn paginile di
feritelor organe de presă, de
mascaţi exploatarea la care e- 
rau supuse masele largi munci
toare, conţineau chemări înflă
cărate la unirea tuturor forţelor 
progresiste din ţară împotriva 
organizaţiilor fasclste-agenturi 
ale hitlerismului In România, 
„împotriva acestei mari pri
mejdii -  scria Iile Pintilie tn 
revista „Reporter" din 8 febru
arie 1938 — un singur front, de 
la partidul d-lui Dinu Bră- 
tcanu şi pisă la cel mai de 
stingă partid al clasei munci
toare, este singura garanţie a 
Înlăturării din viaţa politică a 
agenturii hitlcriste din Ro
mânia".

In iunie 1930, Ilie PintUie 
este din nou arestat. Procesul 
a fost fixat pentru ziua de 20 
iulie, dar ÎTitrucît nu au fost 
Îndeplinite toate condiţiile pro
cedurale, apărarea a cerut a- 
mînarea procesului, acceptată 
pentru 7 septembrie, tn faţa 
Tribunalului militar al Corpului 
II armată din Bucureşti, In 
timpul procesului, comunistul 
Ilie Pintilie- a declarat cu curaj 
că întreaga sa activitate a fost

conştientă. tn cuvîntul slu a 
demascat atitudinea concilia
toare a cercurilor quvernante 
faţă de organizaţia fascistă 
„Garda de fier“, tendinţele de 
împingere a României spre 
Germania hitlerlstâ şl a con
damnat Cu vehemenţă măsurile 
luate de guvern împotriva miş
cării muncitoreşti şi demo
crate.

Apreciind activitatea desfă
şurată de Ilie Pintilie drept 
„uneltiri contra ordinii sociale". 
tribunalul l-a condamnat la 
3 ani închisoare şi 10.000 lei 
amendă, executarea pedepsei 
IncCpînd de la 7 septembrie 
1939. La început, ptnă la 20 iu
lie 1940, a fost internat la În
chisoarea militară Jilava, apoi 
a fost transferat ia penitencia
rul Doftana. Aid, In condiţii 
deosebit de grele, împreună cu 
alţi conducători a  partidului, 
el a continuat lupta pentru tri
umful idealurilor clasei munci
toare. Nu a avut ftnsă fericirea 
să trăiască timpurile noi, ce au 
adus Îndeplinirea Idealurilor de 
fericire şl progres pentru care 
a militat tontă viaţa. In noap
tea de 9 spre 10 noiembrie 1940, 
in urma unui cutremur de pâ
inidt, zidurile Doftanei s-au 
prăbuşit, curmind viaţa a 14 
comunişti printre care şl aceea 
a lui Ilie Pintilie, membru al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, unul din
tre conducătorii iubiţi al clasei 
muncitoare.

Ceea ce numim
PUTEREA ORGANIZAŢIEI 

COMUNISTE
Cel care a trăit viaţa de 

partid tn uzină, ştia cit de pu
ternice, cit de Inrlurltoaro asu
pra conştiinţelor, asupra pro
cesului muncii, slnt acţiunile 
organizaţiei comuniste.

Scapă Insă uneori reţinerii — 
din lipsă de timp sau din alte 
lipsuri... — observarea atentă a 
creşterii oamenilor, formidabila 
creştere a contemporanilor noş
tri. Dar n-ar trebui deloc eă

Apreciez — spunea Ştefan 
Chlrlac — că o serie de rebu
turi pe care le-am tnreqlstrat 
se datorase faptului ci alergăm 
după cantitate, nu după calita
te... Supraaglomerăm spatiile 
de lucru tar conducerea secţiei 
nu este receptivă la unele pro
puneri ale noastre. Astfel, sim
pla Instalare a unei lămpi por
tative de Uumlnat. extrem de 
Importantă le control tn timpul

Adunări de alegeri 
fn organizaţiile de partid

ne scape — atunci dnd probi
tatea meseriei ne-o cere — ex
perienţa lor pozitivă depistată, 
ad-hoc, care trebuie, după pă
rerea noastră neapărat împărtă
şită.

Recenta adunare de alegeri, a 
organizaţiei de partid de la tur
nătoria întreprinderii mecanice 
Roman, n-a constituit o festivi
tate marcată de puternice a- 
plauze, n-a fost nici un con
glomerat de cuvin ţări „mamut* 
fără miez, cl a fost a adunare 
cu un profund caracter practic, 
oamenii lnsistlnd, in focul idei
lor lor concise, asupra a ceea 
ce trebuie făcut mal bine.

Cuvîntul 
opiniei publice
Sistem atizarea oraşului — 

problemă de in teres general
Ca locuitor al municipiului 

Piatra Neamţ, am fost martor 
în ultima vreme la toate eta
pele de sistematizare a oraşu
lui, In dezvoltarea Iul impe
tuoasă. Nu o dată am văzut 
cum se elecută pentru a doua 
oară unele lucrări, sau se 

.schimbi destinaţiile unor spa
ţii, făclndu-ae cheltuieli noi 
pentru reamenajărl, reampla- 
sărl etc. Mulţi ştiu că pă fiul 
Bistriţa a fbftt ridicată o con
strucţie1 interesantă pentru 
adăpostlrca unui restaurant 
sezonier. După o vară, loca
lul a fost părăsit şl folosit a- 
pol ca un fel de „rampă* pen
tru spăla t... preşuri. Unde-1 
gospodărirea chibzuită ? Un- 
de-s beneficiile 7

Unele clădiri, prin ampla
samentul lor, nu contribuie la 
înfrumuseţarea oraşului. Este 
vorba de cinematograful »Pa
noramic* şi clădirea între
prinderii hidroenergetice „Bis
triţa*. Tot astfel, Liceul nr. 3 
este îngrămădit tn spetele u- 
nor magazii. Împins sub un 
deal, şi astfel nu oferă cela 
mai bune condiţii de funcţio
nalitate.

De la o zl la alta observăm

cum locurile de parcare pen
tru maşini devin tot mai a- 
qlomerate. In acelaşi timp 
apar noi garafe, construcţii 
lipsite de orice estetică, aşe
zate de preferinţă pe lingă 
clădiri vechi. Acum, cînd nu
mărul locuinţelor proprietate 
personală este în creştere, nu 
s-ar putea realiza construcţii 
mari care să aibă la subso
luri sau parter garaje confor
tabile pentru maşini ? tn ori
ce caz, în cartierul Dărmă- 
neşti e necesar să fie rezol
vată şi această problemă. Nu 
trebuie, în nlclun caz, ca o- 
raşul să fie lmbîcsit de acele 
boxe de beton, adevărate 
ascunzătoare. In noul cartier 
vor trebui să-şi găsească re
zolvarea adecvată spatiile 
pentru terenuri de sport, 
parcuri şi multe alte obiective 
de interes qeneral. Aş propu
ne, de aceea, ca plenul de 
sistematizare a municipiului 
Piatra Neamţ să fie transpus 
fn schiţa si machete destinate 
marelui public, care tă fio 
invitat să-şi aducă contrlbu* 
tia la Îmbunătăţirea lui.

B. EMU IAN

Respectaţi-ne tim pul liber!
Este firesc ca la finele unei zile de muncă st-tl cauţi des

tinderea In vizionarea unui spectacol teatral muzical sau ci
nematografic. Tot atît de firesc este ce spectacolul le cere 
mergi să-ţi ofere destinderea pe cere o cauţi. Nu mal asta Insă 
normal să ieşi de la un spectacol cu nervii zdruncinaţi şl mal 
obosit de cum ai intrat. Paradoxal sau nu se mal fnllmplă şl 
astfel de lucruri. Relatăm unul singur: La 25 octombria 1970, 
la cinematograful „Panoramic* din Piatra Neamţ ara anunţat 
filmul americ iu „In arşiţa nopţii*. Deşi dimineaţa la oralO fil
mul nu venite de la laşi, s-ou pus tn vînzare bilete pentru 
după-amiază. La orele lo, cînd începe« primul spectacol «ala 
era plină, dar filmul tot nu venise. Spectatorii, nemulţumiţi pe 
bună dreptate, au aşteptat de la orele 15 tnchişl In sala pentru 
că nimeni nu voia să restituie banii daţi pe bilete. Vacarmul a 
durat plnfi la 19,15 etnd .a  venit* filmul. Am ieşit da la cine
matograf nemulţumit profund lntrablndu-mă, aşa cum proba
bil au făcut-o şl alţii i cine dă dreptul angajaţilor care lucrează 
la acest cinematograf să-şi bată Joc de timpul nostru liber ?

Aşteptăm o  justificare.
Dumitru RUSU

atr. Unirii nr. 49 Piatra Neamţ

S A D O V E A N U
(Vrotora 'din pagina t)

atunci Şi l-am aşteptat pa Sa
doveanu. Apariţia ta a iott 
pentru mine O lumină, o sărbă
toare. A citit aD/fflfneţ/ d t  iu
lie*. Vocea caldă, potolită, fle 
cara Imagina, ttacara cuvinf, 
era acolo unda trabula să fia 
in eternitate, acolo Unda tre
buie să fie munţii apele. Ni
ciodată n-am putut alta ptnă 
atunci că o creaţie omenească 
se integrează atU da mult In 
cadrul cosmic, In ceea ce tre
buia să f/a pentru totdeauna 
al naturii şl al realităţii Ca 
In acaa glăsuire o Iul Sado- 
veonu. In acaa rostire frumoa
să, moldovenească, In care 
flecare ciivlnt ml s-a aşezat ca 
un ritm Interior In suflet.

ZOB DUMITRESCU-BVŞV- 
LENGA —- „Cu Sadoveanu am 
Criscut. Mi-a lot ral In slnge, 
In lira, ca tot ca tina da eter
ni tat ea lumii noastre româ
neşti. Am Înţeles limba Iui, 
la început tot aşa ca un feno
men natural, firesc. Adică II 
eiteam fără a-i percepe parti
cularităţile stilistice. Limba
lui era limba cronicarilora 
folclorului, era ca muzica ro- 
măncască, ca tot ce na încon
joară. Am  J¡iţeles după aceea 
Ce era aceasta, de unde era 
trasă. Era limba In care Sado
veanu povestea Istoria noastră, 
a poporului nostru, a destinelor 
noastre. Am înţeles după a- 
ceea In ca măsurii ara In stare 
să reînvia mitul românesc. 
Bl însuşi IIne de mit. 
i  AL. PALBOLQGtf — mAcest 
autor care a asoperlt ai li ta

mii da pagini şl a rostit atltea 
vorbe înflorite şt frumoase, era 
de fapt un mare taciturn. Este 
o fundamentală tăcere In opera 
lui. Sadoveanu este, desigur, 
un mare meşter al limbi, un 
Diate povestitor, istoricilor da 
vlnătoara şl pescuit, un cunos- 
cător al lumii acvatice. Dar, 
mai ales, opera lui este un 
grandios poem cosmologic cata 
dă socoteală de o viziune a u- 
niversului, dă o teorie a lumii 
da o rară coherenţă. E o unică 
şl vastă metempsihoză a ace
luiaşi suflet universal In toată 
opera aceasta — de fa clemen
tul primar acvatic* pthă la 
conştiinţa superioară a Iul Ka- 
sttrton Breb — pe toată această 
Infinită gradaţie da existenţă 
şi Iniţiere, unde se produc a- 
tltea drama si exultaţii da 
violă sl moarte*,

EMIL MÂNU — „De clts 
ori, suprasaturat da abstracţio
nism şl de false Incantaţii psi
hologiste, deschid o carte de 
Sadoveanu, am Impresia cd mă

întorc acasă, după o pribegia 
infecundă. Autorul „Zodiei 
cancerului" nu fascinează prin 
livrase, prin tapiserii lexicale 
sau obsesii poematice. Poema
ticul sadovenlan e general de 
un /lux al cuvintelor, nu de 
simpla lor asociere, de o infuzie 
lirică, paradoxal, lără nuanfe, 
de o mentalitate poetică a cu
vintelor. A studia marea sti
listică a Imperfectului din 
„Hanu Ancuţei* Înseamnă a
face operă de estetică remar
cabilă, dar a studia istoriile, 
geografiile, geologUlt, mitolo
gii la lut Sadoveanu înseamnă 
cava mal mult — o fn/lln/re cu 
Izvoarele, au rapsodiile sala 
eterne. Ne rătăcim prin conti
nentul Sadoveanu, reţlnlnd pri
velişti superba ala unul ospăţ 
Sau culoarea da ceramică 
Veche a Inserărilor. Dar reţi
nem mai ales imaginea acestui 
patriarh care sa Joacă pentru 
plăcerea lui şl a noastră cu 
stihiile* J

nopţii, a fost tărăgănată luni da 
zile. Cică din lipsă de mate
riale (?!). Dar oara nu cu ace
leaşi materiala n u  instalat, tn 
acelaşi timp — fel da fel de 
sonorii şl mijloace da comuni
cata rapidă — In biroul şefului 
de secţie ? — întreabă omul şl 
bina face că, indubitabil, şeful 
trebuie tă comunice mal rapid, 
asta modern şl practic, dar cita 
plata n-or f| trecut neobservate 
cum trebuie din cauza unei 
simpla lămpi ?... Aceeaşi tără
gănare s-a manifestat si atunci 
clnd a fost vorba de procurarea 
unor sila...

Au fost notabila şl alta In
tervenţii ale comuniştilor I. 
Paqu, <5h. tştoc, I. Avrami«. C. 
Stejar, N. Vrabie privind lip
surile care diminuează eforturi
le întregului colectiv tn proce
sul productiv, cit şt măsurile 
cere trebuie luate pentru înlă
turarea acestora. Nu ne permite 
spaţiul şl nici nu dorim tă pu
blicăm Tn extenso acesta Inter
venţii. Vrem să subliniem Insă, 
In spiritul celor spuse la în
ceput. că aici organizaţia da 
partid simte pulsul producţiei, 
comuniştii ridică probleme la 
un nivel înalt sl nu se sfiesc 
să apună pe nume lucrurilor 
chiar atunci cînd tn raza criti
cii se stil conducerea secţiei... 
Nu cred că exagerez dacă afirm 
că In cuvîntul fiecăruia a vi
brat draqostea pentru uneltele 
lor productive, pentru destinele 

‘ secţiei, pentru creşterea schim
bului de mtlne.

Ny se poate învăţa meserie 
— opina asupra ucenicilor mai
strul Anton Vellceasa — sttnd 
sl uitîndu-te cum lucrează al
tul. Să punem ucenicii noştri 
să modeleze, să formeze, să 
toarne — chiar dacă strică, da 
noi rum am învăţat î

Dar cum să-l învăţăm şl să-t 
folosim eficient — zicea Gh. 
Işloc — dacă n-avem scule ca

să-l punem la lucru ? Am adus 
scul# de acasă ca să pot lucra, 
şi al Ui au făcut la tai. Am va- 
iu t le recenta expoziţiei de le 
Bucureşti, scule foarte bune 
pentru turnătorR. executate ia 
noi tn tară. De ce sectorul e- 
provi2ionfirii dtn uzina noastră 
nu ne procură aceste scule 7 

Noi era zice că o parte dtn a* 
ceste scule ar putea fi execu
tate sl la l.M.R. Se ştie că aici 
exista o sculări# cu meseriaşi 
buni.

La această adunare am ob
servat un lucru foarte bun care 
trebuie neapărat folosit Şl 18 
alta organizaţii: a fost Invitat 
şl e participat un membru al 
comitetului de direcţie, inqine- 
rul şef C. Glosanu. lată conse- 
clnţa acestei participări 1 Nu-™ 
meroşl vorbitori ee arătat c i 
trebuie trimişi oameni le spe
cializare pentru noua şl mo
derna turnătorie ce .se constru
ieşte aici, că ar fl necesar un 
decalai între concepţie $1 tur
nare de vreo 2—3 luni.

tn răspunsul său. inginerul 
şef a spus: Cineva arăta aici 
că trebuie să trimitem oamenii 
la specializare pentru noua tur
nătorie şl să existe un deca
la f mare f2—-3 lunii Intre con
ceperea documentaţiei tehnice 
şl turnare. Trebui# tă ştiţi ci 
acum, tn tehnică« clştlqă com
petiţia cel car a cîştlqă tlmpu li 
vitaza d# execuţie asta elemen
tul primordial al acastul timp. 
Vom da tn folosinţă noua tur
nătoria eşalonat, din mers. pa 
linii. Oamenii vor trebui califi
caţi tn aceste condiţii. Nu poa
te exista un asemenea decalat 
Intra concepţle-fabricaţie fiind
că şl primii trebuie tă aa lupta, 
nu cu lunile, ci cu zilele*.. Aa- 
tea-s cerinţele tehnicii actuala.

Am notat Intervenţia ingine
rului Glosanu nu numai pentru 
că aceasta a constituit un dia
log fructuos intre comunişti* 
aşa cum trebuia să fia tn orice 
uzUtă, cl şi pentru faptul c l 
aceste idei stnt deosebit da cu
rajoase, da noi...

Am rămas convins c l liacara 
comunist a plecat da ia adu
nare profund edificat asupra a 
ceea ca are de făcut. Aceasta 
cred au, nu asta altceva decît 
emanaţia puterii tor organizate, 
manifestată plenar, aşa după 
cum ne-am străduit s-o ilustrăm 
mai sus.

Al. IACOB
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Prof. Alexandrina Mancaş In rolul Vitorlel Lipan cu prilejul 
deschiderii expoziţiei comemorative „Baltagul".

Pierderile planificate
r  (Urmare din pagina I)

lor necesara pentru expediţia 
produselor. Consecinţa acestei 
situaţii subiective osie Încetini
rea vitezei de rotaţie a mijloa
celor circulante aflate la dispo
ziţia Întreprinderii.

Alte cusururi ale ciclului 
productiv din unitatea producă, 
toare de prefabricate se referă 
la obţinerea unor sortimente 
nerentabile. Din punct de vedere 
al legăturii cu asigurare« vagon. 
ne-fizicr le panouri mari şi flşîl de 
planşeu, in perioada la care ne 
referim, au fost obţinute chiar 
depăşiri de 9.1 şl respectiv 4,5 
la sută. Dar care mal poate fl 
valoarea acestor realizări de 
vreme ce la aceleaşi produse 
„rentabilitatea" s-a concretizat 
fn pierderi de 561 mii lei şi res
pectiv 1,9 milioane lei ? Scoatem 
in evidenţă Încă odată faptul că, 
deşi este anormală menţinerea 
unor produse „parazitare" In e- 
conomia naţională, tn Întreprin
derea respectivă nu s-au făcut 
prea multe pentru Înlăturarea 
pierderilor planificate din acti
vitatea economică sau măcar 
pentru luminarea lor. Ba dim
potrivă.« L# produsul Uşii de

planşeu de pildă, tn loc de 1,6 
milioane lei pierderi planificate, 
s-au Înregistrat peste 1.9 milioa
ne lei.

Stătu quo-ul de care vorbeam 
la Î'hceput este valabil şi pentru 
consumurile specific#. La mate
riile prime şi materialele de 
bază, normele consumurilor spe
cifice au fost depăşite aproape 
la toate sortimentele da produc
ţie. Iată clteva din componenta- 
le materiale cere au umflat 
suma pierderilor realizate şi ob
ţinerea unor sortimente neren
tabile i In trimestrul al treilea, 
pentru flşille cu goluri s-au 
consumat mai mult cu 80 tone 
oţel beton, decît prevedeau nor
mele consumurilor specifice. Pe 
noul luni, pentru flşiila de plan
şeu din beton armat s-au con
sumat 132 tone oţel beton mal 
mult faţă de prevederi. Lista 
depăşirii normelor de consum 
la sflrşitul trimestrului trei poa
te continua cu 114 tone oţel be
ton şl 55 tone sfrmâ pentru be
ton precomprimat la stllpil pen
tru Unii electrice aeriene, 40 
tone oţel beton pentru panouri 
mari, 29 tone din acelaşi mate
rial pentru spalier!. Nici consu
mul de ciment nu s-a încadrat.

încă. In Urnita normelor, la pe
rioada la care ne referim s-au 
consumat peste prevederi 87 to
ne pentru tuburi din beton ar
mat precomprimat, 46 tone pen
tru chcsoane. 31 tone pentru di
ferite elemente din beton armat 
etc. Un alt material care a con» 
trtbult 1# creşterea cheltuielilor 
neeconomicoase a fost cheres
teaua din diverse esenţe, din 
care s-au consumat 103 m.c. pes
te normele de consum specific.

Justificarea acestor depăşiri 
este pusă pe seama neconcordan. 
ţei dintre normele conaumuiilor 
specifice, pe de o parte, şi con» 
sumurile din proiect şi pierderi» 
le admisible pe de alta. LâOnd 
la o parte argumentul arătat 
mal înainte, eu toate că vine fn 
conflict cu respectarea discipli
nei de producţie, relevăm faptul 
că şi faţă de consumurile din 
proiect şi pierderile admisibile 
care slnt ceva mai «convenabi
le* pentru întreprindere, s-au 
Înregistrat depăşi fi. Astfel pen
tru sortimentele ftşli cu goluri, 
stilpi pentru Unii electrice, pa
nouri mari şl diverse elemente 
din beton armat, au fost nece
sare aproape 100 tone oţel beton 
peste prevederi. Cit priveşte

posibilitatea micşorării pierderi- 
lor admisibile, sîntem convinşi 
de acest lucru, tntrucR Intr-o 
adunare generali a salariaţilor 
din unitatea romascanfi, un lu
crător sa pltngea de marea risi
pă da metal dt la atelierul da 
confecţionat carcase, datorită 
lipsei unul dispozitiv de sudat 
bare metalice. In lipsa acestuia, 
metalul căzut din prelucrări nu 
poate fl reintrodus tn ciclul 
productiv, printr-o simplă Ope
raţii de punere cap la cap a 
fiecărei bucăţi, mârindu.se ne* 
justificat consumurile.

Aşteptăm ca organizaţia da 
partid din întreprindere să ac
ţioneze cu mal mare promptitu« 
dine In luarea măsurilor concre
te care să ducă 1# rentabiliza
rea fiecărui produs, la 
traducerea la viaţă a unei 
indicaţii# tovarăşului NICOLAB 
CEAUŞESCU „Este timpul si 
lichidăm această gravă mani
festare de Înapoiere economici* 
Nici o economie nu-şl poate 
permite si organizeze o pro
ducţie cu deficit, să finanţeze 
unele întreprinderi pe seama 
altora*.

Răspunde asistenta medicală de urgenţă solicitărilor?
cadrele medicale şi autosanitare
le d t serviciu slnt puse in Im
posibilitate de rezolvări a ca
zurilor care comportă o reală 
urgentă. Pentru stăvilirea unor

ostial de abuzuri* Intervenţia 
orăşel lócate* a  posturilor dd 
radloflcare din întreprinderi* a 
gazetelor da parata, ar fl bina* 
venită.

4. Ce propuneri aveţi de fâcut ? Care tre
buie să fie aportul cadrelor medico-sanitare 
în realizarea, fără scăderi; a asistenţei de 
urgenţă ?

(Urmare din pagina 1)

Avlnd tn vedere c l ari# ur
gentelor medico-chirurgicale 
este destul da vastă, am inclus 
In „geanta de urgenţă* existen
tă U nivel da circumscripţia — 
ledlcamente şi materialo noce-

*nţel acuta respiratorie 
că, croind astfel po

le# reală pi eficientă da 
primul ajutor. în plus, 

da teren are âău* 
■mente si materiale

tratament.

Spitalul piatra Neamţ i Tre
buia asigurate mijloacele de 
transport pentru personalul rae* 
dico-aanitar da serviciu- In e- 
cest scop este vln curt* pfpgra- 
mşresra lecă d®uă autoturisme,

Transportarea spre unităţile 
spitaliceşti a cazurilor ce nece
sită spitalizarea sa (ace prin 
serviciul de salvare care are 
5 autosanitare la sediu şl o alta 
la Barca, (unitatea cea mai în
depărtată), precum şl cu o şa
lupă care transportă cazurile 
din satele cu accesibilitate grea 
din jurul lacului Bicaz. De mul
te ori losă, din lipsa pletelor 
de schimb, mal ales a cauciu
curilor, acesta mijloace nu pot 
li folosite. Da 3—4 ani, cu toata 
intervenţiile, nu ni se repartizea
ză dpcît 6—10 cauducUrl pe an 
— cu iotul Insuficiente faţă de 
numărul maşinilor şl de rulajul 
lor.

care vor îmbunătăţi asistenţa 
de urgenţa I# domiciliu. Servi
ciu) de urgenţă necesită Înzes
trarea cu instalaţie de reanima
re şl eu alte mijloace pentru 
a sa asigur« tn orice împreju

rare asistenta medico-chlrurgi- 
caifi calificată. La policlinica cu 
plată se va organiza un servi
ciu de gardi pentru a da asis
tenţa stomatologică de urgentă 
la domiciliul medicului, precum 
şi o echipă din cadra medii şl 
auxiliare pentru ca, la cererea 
cetăţenilor, să sa poată efectua 
anumita tratamente acasă la 
bolnav. Staţia de selvere va tre
bui sfi răspundă cu promptitu
dine la orice apel direct sau 
telefonic al bolnavilor.

Spitalul Roznov: Se va ame
naja un salon pentru reanima
rea bolnavilor gravi, cu asigu
rarea unei staţii da oxigen cen
trale, se vor dota sl celelalte 
două autosanitare cu instalaţii 
pentru oxigen şl se va iniţia 
amanetarea tuturor autosanita
relor cu instalaţii de încălzire 
pe timpul friguros.

Spitalul Tlrgu Neamţ i la vii
tor, pentru perfecţionarea asis
tentei medicala da urgenţă, se 
împung ăa mod obligatoriu in* 
fiinţare* ta nivelul epitetului 
unificata itrăprifluul forurilor

sanitara superioara, a unui ser
viciu de anestezie — reanimare 
cu medic de specialitate şl ca
dre medii preqltlte în acest 
scop. In modul acesta o serie 
tntreeqă de urgente medico-chi- 
rurqicale ar avea asigurate con
diţii optime d t tratament şi 
s-ar evite îndrumarea anumitor 
cazuri spre alta centre medicale.

Spitalul Bicaz i Socotim c l tn 
continuare se pot lua noi mă
suri da perfecţionare, mal ales 
le nivelul secţiilor do spital, 
prin îmbunătăţirea activităţii 
saloanelor da reanimare şi te
rapie Intensivi. Acest lucru se 
poate realiza In primul rind 
printr-o dotare corespunzătoare 
cu instalaţii central« de distri
buirea oxigenului, cu eparatajul 
•1 mobilierul necesar acestor 
servicii i In el doilea rînd, prin 
pregătirea corespunzătoare a 
cadrelor medii cai puţin tn ser
viciile de specialitate ale spita
lului Judeţean.

As âdiuQa că autosanitarele 
aflate în dotare nu îndeplinesc 
tn totalitate condiţiile pentru

transportul bolnavilor. Lipsa de 
încălzire pe timpul Iernii şl 
suspensiile rigide — iată două 
din principalele lor neajunsuri 
tehnice.

Spitalul Ceahlău: Perfecţio
narea este posibilă. Vom con
tinua cu regularitate şedinţele 
noastre de U.S S.M. pe baza

miţi in acest scop ?
Spitalul Bicaz: Principalul

sprijin rezidă In noi, tn efortul 
continuu de autodepăşlre. Şi 
Direcţia sanitari Judeţeană na 
poate sprijini In continuare tn 
acţiunea de realizare a unei ins
talaţii centrale da distribuirea 
oxigenului In saloanele de rea
nimare şl blocul operator. S-ar 
putea Iniţia — de asemenea cu 
sprijin de la nivel Judeţean — 
organizarea unul schimb de ex- 
perintă privind organizarea ser
viciilor da urgentă ia celelalte 
spitale din judeţ.

Spitalul Tlrgu Neamţ i Con-

unei tematici sl mai complexe. 
Vom începe e prezenta unele 
cazuri ca au fost trimisa spre 
Internare ca urgente, anallzind 
cum s-a intervenit la eşalonul 
de bază şl. eventual, ca s-a gre
şit. Modul acesta da activitate 
ar putea constitui o adevărată 
scoală pentru cadrele medii.

•iderăm ca toarte binevenită 
măsura, aprobată în ultima se
siune a Consiliului popular Ju
deţean — de a se construi un 
bloc chirurgical ia spitalul
nostru, ştiut fiind că actuala
secţie de chirurgie este ne. 
corespunzătoare ca spaţiu, cir
cuite. dotări.

Spitalul Piatra Neamţ i Este 
necesară crearea unei opinti de 
masă împotriva acelor cetă
ţeni care fn mod abuziv fac a- 
pel la serviciile de urgenta şl 
salvare. Această situaţia ara 
Implicaţii serioase, dSOtrect

Spitalul Bicaz i Se impun# 
însuşirea teoretică şl practici 
a tuturor tehnicilor privind a- 
cordarea asistentei de urgentă 
de către Întreg personalul me- 
dico-sanitar. Pentru aceasta noi 
propunem organizarea, tn vii
torul apropiat, # unor cursuri 
la serviciul da urgenţă şl pa 
secţii. Anunţăm cu acest prilej 
c l df. Cecilla PopovlcL medic 
primar, a luat Iniţiativa de a 
prezenta un curs da recapitu
lare avînd ca teme „Comele* 
şl „Intoxicaţiile acute*.

Spitalul Ceahlăul Ara propu
nă ca într-o seria da problema

importanta* P® 4 tematică sta
bilită da comun ăcord cu fili
ala Judeţeană a U.S.SJM, co
lectivele de specialişti da la 
nivelul spitalului judeţean, sa 
întocmească unele scrisori me
todologice, care la nivelul cir
cumscripţiilor sanitare să con
stituie subiecte de dezbateri.

Spitalul Pietre Neamţ: Ca
drele medico-sapitare au dato
ria să acorde asistenta raedi- 
co-chirufghicaiâ de urgentă în 
condiţii cotim# şl în timp util * 
să adopte o atitudine plină da 
dragoste faţă da om, da s©HH* 
tudine şl compasiune.

2, Socotiţi că se pot lua noi mftsuri de per
fecţionare a activităţii ? Care ar fi acestea ?

3. Ce sprijin (şi de unde) ar trebui să pri*
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Fotbal d iv iz ia  B

SCOR MULT PREA SEVER
Sportul studenţesc— Ceahlăul 4-1 (3-0)

F o tb a l d iv iz ia  C

la  Bica/, 90 de minute de fiitbal anost
Cimentul — Textila Buhuşi 4-0 (1-0)

Intr-o dapl bl ta ra  «B*-ul a polarizat atenţia 
tuturor Iubitorilor de fotbal datorită lipsei da 

concurentă din partea garniturilor din primul 
eşalon l aflat ia  vacantă -pre qaleză*), partida 
Sportul studenţesc — Ceahlăul a fost derbiul 
seriei 1 si partida vedetă a duminicii fotbalis
tice buc urestene. Firească deci prezenta unui 
numeros public, fn rîadurile căruia am distins 
Du numai figurile a mulţi «oficiali*, ci si chi
purile îndeajuns cunoscute ale unor fotbalişti 
ea Suciu. Lucescu. Constantin. La fel de firească
i apărut '«  aceste o mate si ambiţia celor
două formaţii de a* juca un fotbal de calitate, 
car«* a i  onoreze poziţiile deţinute în clasament, 
sau — fn cazul oardelor noastre — să demon
streze virtuţile pe rare le presupune promova-*

C L A S A M I N T

1. Sportul st. 12 8 2 2 20—11 18
X A. S. A 12 7 2 3 27—12 16
3. Dunărea C. 12 7 1 4 13—13 15
4. Proqresol 12 6 2 4 20—12 14
j. Met TU fottşts 12 7 0 S ' 14—14 14
6. Ştitnfa Ic . 12 8 1 5 15—13 13
7 Ceahlăul 12 8 1 5 j 15— 14 13
8. Portul 12 6 1 5 10—15 13
9. Met. Buc. 12 5 2 5 14— 9 12

10. Otelul Galaţi 12 S 2 5 17—13 12
t i  -12 S.N.O. 12 4 3 5 13—16 11
l l - -12 Poiana 12 4 3 5 11—14 II
13 CFR Paşcani 12 3 4 S 17—19 10
14. Met rom 12 4 2 6 12—16 10
15 Politehnica 12 2 t 9 8—17 5
18. Flacăra M. 12 1 3 8 12—28 5

HTAPA VIITOARE : Ştiinţa — Dunărea, 
A S A. — Proqresnl. Metalul Buc. — Meta
lul Tirq.. Ceahlăul — Poiana. Ş.N.O. — O* 
ţelul. Met rom — Flacăra, CFR Paşcani 
Sportul studenţesc. Politehnica — Portul.

Rezultatul cateqoric cu care s-a conturat 
încă de la pauză victoria bucurestenilor i-ar pu
tea face pe mulţi e i Încline c i  fotbaliştii pi#* 
trenl au evoluat lamentabil sau c i iureşul qaz- 
delor a fost debordant. Nici una, nici alta. La 
ora cind scriu aceste rlcduri nu cunosc opiniile 
confraţilor bucureşteni. dar cred c i obiectivita
tea Ii va îndemna să recunoască desfăşurarea în 
qenerai echilibrată a partidei şi replica buni a 
Ceahlăului, care-şi datorează severul eşec ce
lor ci tor va flaqrante qreseli de apărare, con
jugate, cu o reqretabilă eroare de arbitrai la 
primul qol. Pietrenii au combinat bine în 
ic!mp, au pasat şi au combinat cu destulă de- 
jz învoituri pe Iar al spatii de teren, dar, parado- 
K aî. tn timp ce la Braşov au rezistat cu bine u~ 
r, il asediu furibund, cădind la limită, la Bu- 
jc ireşti proporţiile scorului sfat cateqorice. deşi 
jpresinqul gazdelor nu a fost deloc la fel de 
¡insistent. Cele cftava momente de nesiqurantă 
laie apărării (plasament qresit al fundaşilor cen- 
Itrdri şf-au s p u s  însă cuvin tul din plin. ele 
fm â  speculate prompt de „vulpoii* atacului 
rocurtftslB . Krans, Pană si Bujor. Corelaţi a- 
ţeste dlflcienţe din apărare cu o modestă Incisi
vitate a atacului tn faţa porţii adverse (apăra
te Cu mai mult succes de fostul stelist Dumi
tru  Nicofae ded t de portarul Arqeşanu) si veţi 

iqinea fidelă a acestei partide, inclusiv 
rrultatuluL Dar. să reconstituim pe 

rt desfăşurarea e i :
Cele două echipe au intrat oe teren pentru 

a saluta publicul si 8 începe ostilităţile în ur
mătoarele qarn itu ri: SPORTUL : Aiqesanu —
Jur că, G. Ion eseu. D Nlcolae. Cal — Jamaischl. 
VfîhăiJescu — Bujor. Kraus, Pană. C iom oavă» 
CEAHLĂUL: Matache — Mihalache, leneşi, 
Gheorqhe, Zaharia — Niţă. Contardo — Baicu, 
Pat rateu. Mustaţă. Nequstoru. A arbitrat o brl- 
aad l ploieşteană formată din Mihai Marinciu fia 
centrul. Mihai Moraru si Emil Beninq fia mar
ame).

Ambele echipe abordează deschis d isputa: 
oaspeţii ies din propriul dispozitiv prin pase 
repetate, iar studenţii manevrează mai ales pe 
aripa dreaptă, unde verva lui Bujor şi Kraus, 
sprijiniţi de incursiunile lui Jur că si bine ali
mentaţi de Jamaischi. încep să se manifeste

mai insistent. In mln. 15 $1 16 Wsnă consumă 
două situaţii favorabile de a înscrie reluînd 
neste bara transversală, de la numai clţiva 
metri, centrările efectuate de Jurcă şi 
Ciomoavă. Tn min. 21 executăm, o lovitură liberă 
de ia circa 30 m lateral de poanta Iul Argeşanu i 
minqea este respinsă de bucureşteni şi Ja
maischi îl lansează pe Kraus, care porneşte 
dintr-o poziţie dc ofsaid sl nu mai poate îl 
ajuns din urmă, iar Matache iese zadarnic în 
marqinea careului de 16 m : 1—0 pentru
Sportul. După alte 6 minute de joc, Kraus 
sorintează din nou. lansat de P an ii Matache 
ezită să iasă la minqe, iar leneşi si Gheorqhe il 
taionează fără succes i 2—0. Replica pietrenilor 
este fn continuare promptă şl In min. 34 tare- 
distrăm o mare ocazie de qol i Baicu execută o 
lovitură liberă asemănătoare unui corner, 
Arqesanu este depăşit de balon, dar Pătraşcu 
trimite slab spre poartă, dlndu-i posibilitatea 
lui Dumitru Nlcolae, care îl dublase pe netnspi- 
retul portar, să respinqă I Trecem prin mo
mente orele în mln. 38, cînd qazdele execută 
succesiv trei lovituri de colt la poarta Iul Me
teci* (acesta are două intervenţii foarte bune), 
dar, cînd se părea că scorul reprizei este deja 
stabilit. Pană sprlntează pe llnqă leneşi în
scriind din apropiere cu toată opoziţia fundaşu
lui Dietrean. care-! tine de mînă.

începem repriza secundă cu Ştefănescu în 
locul iul Nequstoru. Scorul ia proporţii la pu
ţin după reluare i Contardo pasează qreşifc lui 
Kraus la mijlocul terenului, acesta se lansează 
spre poarta noastră deplasîndu-se spre axul 
suprafeţei de foc şl şutează puternic spre col
tul de sus i Matache deviază în bară, minqea 
revine In teren, dar la 4 m de poară nu se aflau 
d ed t Pană $1 Buior, care continuaseră acţiunea, 
tn timp ce fundaşi! noştri centrali rămăseseră 
după şutul lut Kraus undeva în marginea ca
reului I Lui Bujor nu-l rămîne decît să reia 
calm cu capul tn plasă. Pietrenii au în con
tinuare iniţiativa pe tot terenul, dar, sulta de 
situaţii din 50 (Mustaţă). 53 (Baicu) $1 56 (Şte
fănescu) rămîne nefructlficată. Reuşim, totuşi, 
să înscriem în min. 63 i Baicu este faultat şi se 
acordă o lovitură liberă Indirectă din coltul 
careului de 16 m, care este transformată prompt 
de Mustaţă. Acelaşi Mu stată va rata o nouă 
ocazie de qol, trecînd cu capul pe llnqă o 
minqe centrată dlntr-o lovitură liberă ase
mănătoare unul corner scurt (min. 75). PInă 
In final mai ratăm o situaţie deosebit de fa
vorabilă prin Ştefănescu, care Iroseşte o cen
trare la capătul unei faze inteligent construite 
de Baicu si Mus tată.

Constantin BOSTAN

Volei d iv iz ia  A

Cu părere de rău a trebuit să includem în 
lista scorurilor survenite duminică şi acest 
rezultat defavorabil, dovedind redusele posibilităţi 
ale echipei pietrene de a-şi consolida cit de cit 
poziţia la mijlocul clasamentului. In faţa unei 
echipe omogene, dispunând de ci te va individuali
tăţi de talent. Ceahlăul a reuşit un joc echilibrat 
doar In răstimpul a două seturi, celelalte cedln- 
du-lf» fără o prea mare opoziţie. Evoluţia aceasta 
slabă, după comportarea meritorie din urmă cu o 
sâptâminâ. In compania Universităţii Timişoara, 
ne face să credem că victoria de atunci a fost o 
simplă Intimplare, o răbufnire a voinţei, şi nu o 
dovadă a mult doritei constanţe in formă. Căci nu 
exaqerăm deloc afirmlnd că, dacă aruncau in joc 
toate resursele de care dispun, dacă se mişcau mal 
mult tn teren, dacă erau mai atente la preluări (o- 
prind aici seria condiţiilor posibile) elevele^antre- 
norului G. Hlncu ar fi reuşit să cîştige, mai ales că 
puteau profita cu brio de deruta adversarelor ,

I. S* C. M. m unicipiul 
G heorghe G heorghiu-D ej

a n g a je a ză  u rg e n t
pentru platformele Săvineşti şi Roman,

6  F O C H IŞ T I
autorizaţi pentru cazane cu aburi pe perioada 15 noiembrie 1970— 15 
martie 1971,

Salarizare conform H.C.M. nr. 914/1968 1 
întreprinderea asigură cazare gratuită şi indemnizaţie de şan

tier pentru nelocalnici
Cei interesaţi se vor adresa şantierului I.S.C.M. nr, 2 Săvineşti.

1

Duminică. U Bicaz. timp Ideal pentru fotbal. 
Poziţia din clasament a celor două combatante 
Indica favorită tlqură echipa qazdă, cu toate că 
Cimentul venea după acel cateqoric 3—0 d# Ia 
Suceava. Meciul începe în ritm lent şl ostilită
ţile se desfăşoară mai mult la mijlocul terenu
lui. Treptat, qazdele încep să pună stăpînlre pe 
joc si presiunea la poartă apărată de Doroftei 
se accentuează. Insă deschiderea »corului în* 
tîrz ie : ocaziile create slnt ratate cu seninătate, 
„remareîndu-se“ în special Calancea $1 Chelaru. 
A trebuit să vină mln. 26 cînd Niculescu, la o 
lovitură liberă de Ia 16 m., a şutat sub bară $i 
a înscris. După qolul primit, oaspeţii Ies la atac 
cu mal mult curaj şi. în mln. 34. ratează prin 
Scînteie (sinqurul înaintaş periculos al Textilei) 
cea mai mare ocazie a meciului. Scăpat sinqur. 
atacantul textilist şutează peste Enăchluc, Ieşit 
în întîmpinare, dar si peste poartă I 

Repriza a doua a fost mult diferită fată da 
prima. Cimentul m  Instalează din primul minut 
în jumătatea de teren adversă şl atacă cu toata 
forţele. Se remarcă pasele Intellqente ale lui 
Niculescu care pun mereu In poziţii de şut coe

chipierii- In min. 53, scorul se majorează. Chelaru 
face o cursă pe partea dreaptă, pierde doi apă
rători pe drum, pasează scurt la Calancea şi a- 
casta nu Iartă i 2—0. Oaspeţii mai au o sclipire 
în min. 60. cînd şutul Iul Scînteie este deviat 
în corner da Enăchluc, apoi «cad* definitiv. 
După o serie de ocazii rarisime, ratate cu a- 
ceeaşl dezinvoltură, qazdele înscriu din nou Io 
mln. 83 1 Calancea primeşte o pasă «printre*, 
şutează sec de la 10 m. şl înscrie lmparabfl jas 
la colt. In minutul următor, la un nou atac al 
gazdelor, se creează învălmăşeală în fata porţii 
şl Niculescu, calm. Înscrie stabilind scorul par
tidei.

O victorie clară, obţinută după 90 de minute 
de fotbal de slabă calitate, în fata unul adver
sar fără pretenţii. Meciul a fost .colorat* doar 
de unele decizii de-a dreptul surprinzătoare ala 
arbitrului Vasile Popa din Iaşi. Să menţionăm ff 
formaţia victorioasă i Enăchluc — Vîrlan, Plntl- 
1 Io, Marcu, Dărăhan — Volnischl. Niculescu — 
Iurea, Chelaru (Dănălache), Calancea, Sftrîmbu.

Cornel DADEŞ

Din nou,
Ceahlăul

sub zodia mediocrităţii
— L E.F«S. 1*3 (15, -6, "li* *2)
datorată zgomotoasei galerii din tribunele sălii 
Ceahlăul.

Primul set a fost echilibrat şi extrem de 
pasionant. Studentele forţează ritmul jocului 
chiar de la primele schimburi şl conduc cu 0—7, 
1 — 9 şl 2 — 12. Gravele greşeli survenita pină
în acest moment vor îl recuperate în partea a 
doua a setului, clnd pietrencele îşi revin, şi încet- 
Incet, reduc din handicap : 8—12 ; 8—13 ; 10—13 ; 
10—13; 10—141 şi, pe neaşteptate . . .  14—14. 
Jocul devine din ce în ce mai palpitant. In po
fida unor qrave erori de arbitraj i 15—14 ; 15—15 
şi Ceahlăul termină învinqătoare cu 17—15.

începutul setului următor este favorabil tot 
gazdelor, care conduc cu 4 — 0 şi 5 — 3. Din 
acest moment. Ceahlăul intră In cunoscuta-i 
criză a nepăsării şi pierde senin cu 6 — 15.

Fără istoric poate fi considerat şi penultimul 
set. Pietrencele conduc cu 4 — 1 şi 7 — 5, dar 
nu-şi pot impune punctul de vedere, lăslndu-se 
conduse de echipa I.E.F.S.-ului cu 10 — 11,

10 — 13 şi 11 — 15. Şi, pentru că Ceahlăul rămîne 
echipa rezistentă cel mult la trei seturi, este 
lesne de Înţeles, că ultima parte a jocului a fost 
o simplă formalitate pentru oaspete, care au 
surclasat fără pic de replică figuraţia fadă 
încercată de pietrence, lipsite de ambiţie şi 
putere de luptă. In felul acesta, presupusa surpri
ză nu s-a produs şi mediocritatea este re
confirmată.

In formaţia Ceahlăul au evoluat următoarele 
jucătoare : Tereza Viruzab (neconculdent),
Comaronl (anonimă), Popa (cîteva sclipiri), 
Zahareanu (emoţionată), Mănescu (In nota 
obişnuită), Gheorghe (mediocru), T. Pocasin 
(slab*),- Pascal (slab). De notat că în primul set 
Ana Burduja s-a accidentat grav, părăsind 
terenul.

Foarte slab şi cu multe scăpări arbitrajul cu
plului Şt, Stănescu (Ploieşti) şi Tr. Băcuş (Iaşi).

C. I. MUNTEANU

Uniunea Judefeană a 
cooperativelor de consum

Neam f
aduce la cunoştinţa locuitorilor din judeţul Neamţ care au avut de 
suferit de pe urm a inundaţiilor din acest an şi care dispun de carnete 
C.E.C, cu valoare limitată pentru procurarea de materiale de cons
trucţie, că SÎNT RUGAŢI A SE PREZENTA LA COOPERATIVA DE 
CONSUM DE CARE APARŢIN PENTRU A RIDICA MATERIALELE 

NECESARE.

In caz de neprezenta re a posesorilor de carnete C.E.C. cu valoare 
lim itată pină la data de 15 decembrie 1970, materialele vor fi dirijate 

pentru altă destinaţie.

curier
(Urmarta aur Ierului din pagina f)

Spectacol de varietăţi
S îm bltl seara, cercul de 

teatru al liceului «Petru Ra
re»*, condus de profesoara 
Emilia Danettl, a prezentat în 
premieră. în cadrul Studiou
lui da teatru pentru elevi, un 
.Spectacol de varietăţi*, rea
lizat In reqla actorului Teo
dor Danettl. Proqramul, Inge
nios alcătuit, a cuprins piese 
da muzică clasică, dansuri 
moderne, scurta scenete tea
trale şl melodii de muzică

uşoară din repertoriul Inter
national. Tot cu acest prilej, 
elevii Grlqore Constantin $1 
Anqela Ciochină au debutat 
cu cîteva reuşite compoziţii 
ornprif de muzică uşoară.

Spectacolul urmează să fie 
prezentat In săptămfnlle ur
mătoare tn Mia de festivităţi 
a liceului .Petru Rare»*, pre
cum $1 In alte fălii ale şcoli
lor din municipiu.

MART! 10 NOIEMBRIE

10—11 Teleşcnală \ j 1.30 
Transmisiune directă de la 
sosirea în Capitală a delega
ţiei de partid şi guverna
mentale a R. P. Polone ; 18 
Interpretul preferat de muzică 
uşoară \ 18.30 Emisiune pentru 
pionieri f 19,15 Publicitate | 
19.20 1001 de seri. Emisiune 
pentru cei mici | 19.30 Tele- 
jurnalul de seară j 20 Zilele 
şl nopţile Doftanei ; 20.15
Seară de teatru i .Femeile 
savante*; 21.55 Prim plani  
Acad. Emil Condurachi j 22.30 
Telejurnalul de noapte | 22.40 
Din muzica popoarelor |  23 
închiderea emisiunii.

R adio
MARTI 10 NOIEMBRIE 

PROGRAMUL I
15 File de poveste | 15.25 

Itinerar folcloric muzical | 18 
Radiojurnal | 16.30 Agendă
judeţeană. Ilfov — noiembrie 
1970 | 16.50 Fii slăvită
Românie I — program de 
cîntcce ; * ■ 17.05 Radio-
enciclopedie pentru tineret |
17.30 Din cele mai cunoscute 
melodii populare | 18 CIntece 
pe versurile poeţilor Buclan 
Blaga şi Ion Minulescu | 18.10

I in memoriam. 30 de ani de la 
1 prăbuşirea Doftanei | 18.30

Opera „Hănsel şi Gretel* de 
Humperdinck: 19 Gazeta radioj
10.30 Din î n r e g i s t r ă r i l e
v i o l o n i ş t i l o r  Griqoraş 
Dinicu, Nicolae Buică şi 
Georges Boulnnger ; 20.05
Tableta de seară ; 20.10 Micro- 
recital Muslim Maqomaev» 
20.20 Argheziană j 20.25 Zece 
m e l o d i i  preferate | 21
Memoria pămintului ro
mânesc. Pagini din trecutul de 
luptă al P.C.R.. al mişcării 
revoluţionare şi democratica 
din România | 21.30 Solistul 
serii i Aurel ian Andreescu « 
22 Radiojurnal; 22.20 Sport * 
22.30 Concert de seară j 
0.03 — 5 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL I!
15 Publicitate rad io ; 15.20 

Coruri din opere; 15.30
Radio-şcoală. Filozofie şi 
socialism ştiinţific. Cone
xiunea universală. Legea — 
formă a conexiunii universa
le | 16 Radiojurnal : 16.20
Muzică instrumentală de 
Tudor Clor tea ; 16.55 Sfatul 
medicului ; 17 Serenade | 17 35 
Emisiune literară: 75 de ani de 
la moartea lui Alexandru 
Odobescu j 18.03 Doine şi 
jocuri populare | 18.30 Curs de 
limba' franceză | 18.50 — 365 
de clntece | 19 Tineri Inter
preţi de operă i Mihaela 
Mărăcin ca nu şi Georga Lam. 
brache j 19.30 Ediţie radio, 
fonică Mihail Sadoveanu i 
Rapsod ai vieţii universale ; 
19.50 Noapte bună. copii. Po
vestea «Tatăl şi copiii*; 20 
Concerte de Telemann ; 20.25 
Comandantul de pionier) \ 
20.40 Lieduri de Hugo Wolf, 
pe versuri de Goethe j 21.05 
D tniu 'i din opere j 21.30 
Actualitatea muzicală | 22

I Variaţiuei şl fugă pe o temă 
I de Schumann şi Mica suită 

pentru vioară şi pian de 
Mihail Jora | 22.30 Cadran | 
Comentarii de istorie literară | 
22.50 Piese corale de Constan
tin Paladc; 23.05 Pianişti con
temporani — Marla Potlno»
24—01 Simfonia I de Nicolae 
Br>nzeu
MIERCURI 11 NOIEMBRIE 

PROGRAMUL I
5.05 — 6 Muzica dimineţii | 

6.05 * — 9.30 Muzică şl actua
lităţi i 9.30 Viata cărţilor i 
10.30 Vreau să ştiu : 11.05 
Tezaur românesc j 11.45 Sfatul 
medicului. Cum te propagă 
bolile contagioase | 12 Clntecul

•  pretutindeni | 12.25 Ştiinţa 
la zi i 12.30 Ieftinire cu 
melodia populară şi interpre
tul preferat | 13 Radiojurnal | 
13.10 Avanpremieră cotidiană | 
13.22 Muzică uşoară de Elly 
Roman | 13.45 Partid, pavăza 
mea — program de clntece j 
14 Compozitorul săptăminii — 
Ottorino Respfghi | 14.50 Se- 
lecţiunl din opera „Rip* de 
Planquette.

PROGRAMUL fi
8 Program muzical de di

mineaţă | 7 Radiojurnal | 8.10 
Tot Înainte | 8.25 Mori inter
preţi i Yehudi Menuhin t 9 
Album coral clasic j 9.15 
Muzică populari din Olteni© j 
9.45 Opera „Pădurea vulturi
lor* de Tudor Jarda ţ 11 
Rapsozi populari i Tudor 
Trăistaru, Marla Surupat şi 
Dumitru Stanciu.
11.20 Melodii distractive | 
11.50 Potpuriu din opereta 
Logodnicul din lună de 
KQnnecke | 12.03 Avanpre
mieră cotidiană | 12.15 Con
cert de prlnz t 13.00 Muzică 
uşoară de Gherase Dendri- 
no | 13.15 Recital de operă 
Ludovic Spiess | ' 13.30 Unda 
veselă (reluare) | 14.08 Tineri 
interpreţi de muzica popu
lară l 14.30 Solişti fi forma
ţii de muzică uşoară | 14.55 
Ştiinţa la zi.

C inem a
PIATRA NEAMŢ — Pano

ramic i „Hibernatus* — pro
ducţie a studiourilor franceze, 
cinemascop, color | din nou 
Louis de Fu nes, alături de 
obişnuiţii lui parteneri 
(printre care Glaude Gensac 
şi Olivier de Fu nes) intr-o 
comedie regizată de Edouard 
Molinaro (10 ; 15 j 17 \ 19 f 21).

— Pietricica : .Degetul de 
fler* — film poliţist japonez.
In care episoade palpitante 
de urmărire a „ucigaşului* 
alternează cu competiţia 
crincenâ de lichidare reciprocă 
t  două bande rivale (14,301 
16.30 ; 18,30 | 20,30).

SĂVINEŞTI — Arta : „Ar. 
goman superdiabolicul* — 
producţie a studiourilor italie
ne cu naive clemente de 
ficţiune ; acţiunea se Încheagă 
in Jurul dispariţiei misterioa
se a Coroanei Sf. Eduard, 
păstrată cu străşnicie In 
Turnul Londrei (15, 17, 19. 21).

ROMAN — 23 August l
„Canarul şi viscolul" _ pro
ducţie a studioului Bucureşti, 
prezentînd cu sensibilitate un 
episod din lupta ilegală a 
comuniştilor | Regia i Manole 
Marcus i de reţinut şi numele 
lui Florin Gabrea — un 
debutant ta rindul interpreţi
lor de film (10. 15 17 19 21).

— Victoria : „Omul care nu
poate f i acuzat“ — producţie a 
studiourilor sovietice, pro- 
punînd o temă de etică socia
lă şi familiară I reabilitare« 
morală a unul om şi reface
rea unei legături sufleteşti 
(14. 16. 18. 20).

TIRGU NEAMŢ — Victoria :| 
„Tiffany memorandum* — 
coproducţie italo _  franceză, 
cinemascop, color. In regia lui 
Trence Hathaway un film 
poliţist pe tiparele genului (16.
18. 20).

III CAZ — Central : „Repu
blica fetelor* — un batalion 
de tinere poloneze, instalate 
Intr-un sat devastat, formează 
o mici „republică" condusă 
dună legea de fier « discipli
nai i totul e bine pină cînd 
apar . . .  bărbaţii (16 18. 201.

ŢARC AU i „Gu mine nu 
msdsm* — producţie a 
studiourilor Defa Berlin, 
cinemascop color ( un film de 
aventuri cu haz, momente 
„tari* fi încurcături amoroase 
16.: 18, 20).

ÎNTREPRINDEREA 
DE INDUSTRIE LOCALA 

„PROGRESUL“ IAŞI
Şoseaua Bucium nr. 23

angajează

-  un inginer

m

J In specialitatea lemn-mohilâ, pentru funcţia dc 

|  inginer dispecer sector lemn.

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

cu sediul in oraşul Hunedoara str. Dr. Petru 
Groza nr. 8,

anoajeazâ urgent
muncitori calificaţi in meseriile : strungari, lă 
câtuşi, electricieni, zidari, cocsuri, luminator 
precum şi muncitori necalificaţi intre virsteb 
de 18 şi 50 de ani.

Pentru informaţii suplimentare cei intere 
saţi se vor adresa Combinatului siderurgic Hu 
nedoata. serviciul personal, telefon 1450 inte 
Hor 114

Se asiguri) imediat ca/are la câminelt 
muncitoreşti pentru necăsătoriţi şi masă contra* 
cost.

( c

p a r a t e  l o b  C u l i n a r e

S o g a t sp rf/m e n t d e  p re p a ra te  cuf/nare  
r/e, co/etor/e s>po't/ser/eJ.qosftf fn

I -----------perrpoc/o  /o to a te  unftotf/îş cte *o/fmen■
tone p u a /fco  o/e C0OP6OAT/&/ 0 6  CONSUM  
c/fn juc/etut, t/e o m t. f
J X & Ţ * / A I G Ţ V S
L o un/toţite aro/)'/o/e se servesc pneporo/e  

a/p tractiffono/a hucoforfe m o/cfoveneascâ s f  
vinuri o/e case/ cffn p o d g o rii o/ese.
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TRIPARTITE
B U T
CAIRO

CA1R© 9 (Agerpres). In capi
ta la  R.A.U. s-au Încheiat lucră
rile  conferinţei tr ipartite  la ni
vel Înalt, care s-au desfăşurat 
timp de aproape o săptămînâ. 
t a  conferinţă, eu participat 
preşedinţii Anwar El Sedat 
(R.A..U.), Gaafar El Numeiry 
(Sudan) ei Moamer El Gedafi 
(Libia). In  cureul dezbaterilor 
au fost abordate probleme 
privind evoluţia evenimentelor 
din O rientul Apropiat, situaţia 
din Iordania, precum ei 
coordonarea acţiunilor, politice 
şi diplomatice In scopul 
soluţionării conflictului din 
această regiune.

in  znod deosebit atenţie celor 
tre i şefi de etate s-a concentrat 
asupra exam inării posibilităţilor 
de • dezvoltare a colaborării 
d intre cele tre i ţă r i In  diverse 
domenii de  activitate. In comu
nicatul'com un, d a t publicităţii 
la  Încheierea conferinţei tripar
tite , se a ra tă  că s-a ajuns le  un 
acord, privind elaborarea unui 
p lan  de constituire în  v iitor a 
unei uniuni a  celor, tre i ţări. 
Acest plen. prevede, p rin tre  al
tele, crearea unor comisii tr i
partite  care să  se ocupe de pro
blema dezvoltării şl consolidării 
relaţiilor de  colaborare dintre 
ţările  respective.
Preşedintele Sudanului, Gaafar 

El Numeiry, a făcu t duminică o 
declaraţia la  Cairo (n cere  a a- 
ră ta t că cooperarea economică 
şi financiară d in tre Republica 
A rabă Unită,Sudan şi Libia va 
aduce m ari avantaje popoarelor 
acestor ţări. Preşedintele su
danez a subliniat că • in  pre
zent se deschid posibilităţi noi 
de lărgire a acestei colaborări 
şi in alte domenii. a

■ ■ * «<* *. • i-v '

Prezente româneşti
PARIS 9 — .Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmit# i Orchestra filarmo
nică „George Ea eseu" din Bu
cureşti, care te  află Ia turneu 
In Franţa, a concertat dumi
nică la Paris, în sala Teatru
lui de Chetelet, sub bagheta 
dirijorului Mircea . Cr ist eseu

PARIS 9 — Trimisul Ager- 
pres, Ion Cerşea, transmite t 
In Parcul expoziţiilor de la 
Porte de Versailles s-a deschis 
luni a patra ediţia a cunoscu. 
tulul Salon internaţional ali
m entar — „Si al“ — organizat 
sub înaltul patronaj al preşe
dintelui Republicii Franceze, 
Georges Pompidou. . Actuala 
ediţie, reunind aproximativ 
1200 de expozanţi din 18 de 
ţări, p rin tre  care şi România, 
are  loc Intr-un nou ensambla 
arhitectural, „Paiaţa du Sud", 
inaugurat chiar In acest an. 
Noul sediu asigură dublarea 
suprafeţei de expunere In ra
port cu prime ediţie a Salo
nului din 19(34.

cu participarea solistului Mi
halţ Constantinescu.

Publicul parizian a făcut o 
primire deosebit de căldu. 
roasă muzicienilor români, 
care urmează să dea încă 
zece concerte, în diferite o- 
rase franceze, ptnă le 21 no
iembrie.

România este reprezentată 
la această . manifestare pe 
care găzduieşte din doi în doi 
anf capitala Franţei ‘de Intre, 
prinderile de comerţ exterior 
„Prodexport*. „Coaservexport" 
şi „RomagricoJa". Standul ro
mânesc cuprinde peste 300 de 
sortimente de produse, care 
se bucură de o bună reputaţie 
pe piaţa internaţională. Oprin* 
du.se la standul României, 
după ceremonia da inaugu
rare, ministru] francez al agri
culturii, Jacque* Duhamel,
sub eqlda căruia se desfăşoa
ră „Sial“, a apreciat călite-

Vietnamul de Sud
SAIGON 9 (Agerpres) — fa 

ultimele 24 de ore acţiunile o- 
fensive lansate de forţele pa
triotice din Vietnamul de sud 
au fost concentrate In zone 
Platouri lor înalte şl 1« Delta 
Mekongulul. Potrivit ştirilor 
transmise de corespondenţii •- 
geaţlllor de presă, in noaptea 
de duminici spre luni, unttătt 
ale Frontului Naţional de Eli
berare eu declanşat atacuri eu

SAIGON 9 (Agerpres). •— In
tr-un bilaaţ publicat de agen
ţia de pfesâ Eliberarea se ara
tă că. In ultimele 45‘da zile, u- 
nitâţile militare ele Guvernu
lui . Revoluţionar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
ce acţionează fin zonele centrale 
ale Vietnamului deS ud.au  scos 
din luptă 15.500 de soldaţi şi

morţi ere asupra bazei militare 
americaao-saigoneze da llagă 
Tay Ninh. Ciocniri intre forţele 
patriotice şi unităţi ele trupelor 
atnericaao-eaigonese eu fost 
semnalate, totodată, in apropie, 
rea localităţii Quang Ngai şi 
in sectorul Tam Ky.

Rupte cu caracter sporadic au 
avut loc. de asemenea, in pro
vincia Chuong Thlea din Delta 
Mekongulul.

ofiţeri, dintre oare 3.000 de mi
litari americani, şi aproxima
tiv  900 da soldaţi si ofiţeri sud- 
coreeaf.

Patrioţii sud-vietnamezi au 
distrus In această perioadă 145 
de avioane americane, 732 
de autovehicule militare şl au 
scufundai 20 de ambarcaţiuni 
inamice.

tea exponatelor.

Situaţia din Cambodgia

R.$. CEHOSLOVACĂ. — în foto : aspect din barul românesc 
La Ştiuca de aur* re c e n t deschis la  Prags.

Declaraţie a iui Walter Ulbricht 
privind relaţiile între 

R.D.6. şi R.F.6.
BERLIN 9 (Agerpres). — In

tr-o cuvlntare televizată, W alter 
Ulbricht. prim -secretar al C.C. 
al P.S.U.G., preşedintele Consi- 
siiiului de S tat «1 R.D. Germ a
ne, a declarat că guveraul 
R.D.G. este dispus să Înceapă 
negocieri cu guvernul R.F.G. 
asupra - unor probleme privind 
tranzitul reciproc de persoane 
si m ărfuri, cu condiţia ca, *n 
Berlinul Occidental, să înce
teze orice activitate a altor 
s ta te  care  contravine statu tu lu i 
pe baza dreptului internaţional 
al acestui oraş şl lezează in te
resele R.D.G. şl a lto r state 
socialiste. „Acorduri de acest 
gen In tre  guvernul R.D.G. si 
guvernul R.F.G., ca şl Intre

R.D.G. şi Senatul vest. berline?, 
a spus Walter Ulbricht. a r  re
prezenta contribuţii importan
te la îmbunătăţirea situaţiei". 
Subliniind apoi că părerea e- 
m isl de unii oameni politici 
din Germania Occidentalii. cu 
privire la existenţa unor* „rela
ţii speciale4 intre R.D.G. şi 
R.F.G., Walter Ulbricht a de
clarat, la continuare, că opinin 
publică internaţională s-a putut 
convinqe că relaţiile dintre 
R.D.G. şi R.F.G., deci Între doUâ 
state suverane, trebuie s ă ' fie 
aceleaşi ca şi relaţiile R.F.G, 
sau R.D.G. cu alte state suve
rane. independente unul de ce
lălalt".

j t

R.P. BULGARIA. — Munci
torii, tehnicienii şi inginerii 
întreprinderii de automobila 
şi motocicleta „Balkan* din 
Lovetch au lansat un apel 
chemtnd IO Întreprinderi la 
Întrecere pentru depăşirea 
producţiei. In cinstea celui 
de-al \ 10-lea Congres al 
P.C.B., care va avea loc In 
aprilie 4971. In foto: sala 
de asamblare a automobilelor 

Moskvlci.

PIsKDM PENH 9 (Agerpres). 
Potrivii comunicatelor trans
mise de Biroul de Informaţii al 
Frontului . Unit Naţional al 
Cambodgief, In carsul lunii 
octombrie, forţele cambodgiene 
de rezistentă populară au scos 
din- luptă aproximativ 5.000 de 
militari din rlndul trupelor re- 
qimulul Lon Noi şl e l unităţilor 
saiqoneze trimise In sprijinul 
acestora din urmă. Atacurile 

1 lansate de patrioţii khmeri. In

Berlinul occidental

Autorul atentatului 
* asupra gărzii 

monumentului 
sovietic a fost 

srsstat
(Agerpres). — Poliţia din Ber
linul occidental a anunţat ares
tarea unul tinăv In vlrstă de 21 
de ani, care a recunoscut că 
este autorul atentatului comis 
!n seara de 7 noiembrie asupra 
gărzii care asigura paza Monu- 
meâtului ostaşilor sovietici din 
sectorul englez el Berlinului 
occidental. După cum se ştie. In 
urma acestui atac criminal, 
unul dintre militarii sovietici a 
fost grav rănit.

Purtătorul de cuvlnţ al poli
ţiei a menţionat că atentatorul 
se numeşte Eggehard Weil şi 
este salariat al unui spital vest- 
berlinez. In cursul percheziţiei 
întreprinse la domiciliul său au 
fost găsite mal multe arme de 
foc şi literatură cu conţinut neo
nazist. Weil a recunoscut că a 
acţionat •»din motive politice*.

f  ■

această perioadă# au fosţ-con
centrate asupra <sinor ’impor
tanta poziţii *le inamicului 
amplasate mal ales In marile 
oraşe i Komponq Thom, Siem 
Reap, Komponq Ghanq, Sre 
Khlonq etc. In cursul acestor 
acţiuni ofensive, forţele pa
triotice din Gambodqia au 
distrat zeci de vehicule mili
tare şl au,capturat o  cantitate 
importantă de muniţii de la 
trupele administratei Lon Noi.

VIETNAMUL DE SUD. — !q foto i unitate miutsra r 
pregütindu-se pentru un atac In regiunea Quang Tri.

Veşti din R. P. Polonă
Cu cîteva zile In urmă, la 

Woclawek, pe Vistula, au fost 
date In exploatare barajul şi 
hidrocentrala cu 6 turbogene- 
ratoare, cea mai mare investi
ţia complexă din domeniu] eco
nomiei apelor din Polonia. Noul 
obiectiv va  furniza economiei 
naţionale anual 640 da milioana 
kilowaţi.oră energie electrică.
Crearea unul rezervor artifi
cial a micşorat In mod consi
derabil pericolul de inundaţii 
îi» această parte a tarii, asi- 
qurfnd totodată 18 viitor con
diţii foarte buna pentru odihnă 
şl turism, precum şl posibilita
tea da amplasare In apropiere 
a unor obiective industriale.

In prezent, In Polonia se află 
!n construcţie alte două mari 
rezervoare de ep ă : pe rîul Pi- 
lica, pentru aprovizionarea 
celor 750.000 de • locuitori al 
puternicului centru al industriei 
textile poloneze, Lodz, şl pe 
rlul Raba, pentru aproviziona
rea oraşului Cracovia.

In prezent, în industria car
boniferă poloneză se Întreprind 
ample măsuri de modernizare, 
mecanizare si automatizare a 
proceselor de producţie. Celor 
cinci mine existente In bazinul 
carbonifer. Rybnik din Si Iezi a 
li sa vor adăuqa anul viitor o 
nouă unitate, care potrivit a- 
precierilor specialiştilor polo
nezi, va fi cea mai modernă 
mină a industriei carbonifera 
din Polonia. La finele viito
rului cincinal, această mină 
urmează să atinqă capacitatea 
proiectată de extracţie de 
10.000 tone In 24 de ore. Ea 
va fi utilată cu un centru au
tomat de conducere, fitnd in 
mare măsură mecanizată.

Bazinul industrial Rybnik re
prezintă la ora actuală o pu
ternică aglomeraţie urbană cu 
peste 400.000 de locuitori şl 
cu o industrie ce se dezvoltă 
Intr-un ritm susţinut. Le mina 
"Jart", din raiontil Katowice. 
complet automatizată, a fost 
instalată pentru prime oară 
In ramura carboniftră din 
Polonia o maşină electronică 
de calcul în vederea dirijării

fntreqului proces de producţie, 
de le extracţie şi ptnă la trans
portarea la suprafaţă a cărbu
nelui. In prezent, osmanii de 
ştiinţă şi specialiştii polonezi 
lucrează Ia noi prolacts da ma
şini modernizate şl perfecţio
nate, care să uşureze munca 
în subteran $1. totodată, să 
sporească producţia si calita
tea cărbunelui extras.

Le uzinele mecanice -Karol 
Swierczewski* din EJhiag, in 
cadrul noii secii! de topttorfâe 
început să producă primul cup
tor electric, cu arc. In acest 
fel. după cum Informează presa 
poloneză, s-a încheiat reali
zarea unei etape Importanta a 
celei mal mart Investiţii din 
acest oraş.

în ultimii trei ani, aici s-a 
ridicat datorită hărniciei st 
priceperii constructorilor polo
nezi, unul dintre cele mal mo
derne obiective Industriale din 
Polonia. în final, uzinele amin
tite vor (I înzestrate cu 2 cup
toare cu ere si alte 4 cu in
ducţia.

! wm
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! Pi CIOB
Un puternic 

cutremur 

de pămint 

in Noua Guinee

Duminiaft a fost Înre
gistrat un pu tarais cutre
mur da pimkit In «oaa 
vestică a Noii Guinee. 
Cutremurul a avui inten
sitatea de 7 grade pe 
scara Richter.

;,Apollo-14“ 
in pregătirile 

finale

I Nava spaţială „Apollo- 
14* a fost transportată

I iuni pe rampa de lansare 
pentru a fi supusă la 

f  pregătirile finale In vade-

I rea startului spre husft 
prevăzut t i  aibă loo la

1 31 ianuarie 197L Verifi
cările, precum si celelalte

I pregătiri legate de lan
sare vor dura 12 săptă-

I mlni. „ApoIlo-14" urmează 
si debarce un echipaj

I umân In zona craterului 
Fra Mauro.

Poluarea 

apei potabile

Probele luate dia rîul

I Orbeţi (n urma semnală
rii in ultima vrana a

I unor numeroasa cazuri da 
intoxicare (a localitatea

I Învecinată Villalicn (Fran
ţa) au 4us la descoperi

Î raa uaer puternice doze 
de arsenic fu ipoh  gpă»

I rent inofensiva. A llU M r 
efectuate la Montpellier .

I au stabilit un ăbnţlhut db 
arsenic depăşind 18 mili-

I grame la litru In undele 
riului şi de aproximativ

1 4,8 miligrsme la litru la 
puţurile care alimentează

I localitatea cu apă potabi
lă.Autorităţile au deschis

I o anchetă pentru a stabili 
cauzele acestei deosebit 
de primejdioase poluări.

V ien a

Seminar international UNESCO
VlENA 9 — Corespondentul 

Agerpres, Petre  Stâncescu, tran
sm ite i Buni şi-a început lucră
rile  le  Vieaa, sub auspiciile 
Comisiei naţionale UNESCO, 
seminarul internaţional consa
cra t mijloacelor de inform are 
in  masă, a reform elor In dome
niul educaţiei şi fnvâţămlntuluL 
Ba această reuniune iau parte

reprezentaţi ■ ai presei, radioului 
şi televiziunii, din nouă ţă ri eu
ropene i Austria, Cehoslovacia, 
Iii veţi a, R.F. a Germaniei, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia şl Ungaria, precum şi obser
vatori din R. D. Germană, 
UNESCO şl al alto r organizaţii 
internaţionale.

Scurte ştiri
GENERALUL KHALED HAS

SAN ABHAS, ministrul apără- 
rii al Sudanului, a făcut o de
claraţie, în cursul unei confe
rinţe de presă, în care a arătat 
că „forţele armate sudaneze au 
distrus patru baza ale rebelilor 
în regiunile din sudul ţării . Ei 
a menţionat că şeful grupurilor 
de mercenari, ua oarecare Rolf 
Schneider, a fost arestat In mo
mentul cînd încerci să treacă 
la Uganda. Ministrul apărării 
sudanez a precizat că « fost 
distrus cartierul general ai for
ţelor rebele separatiste, situat 
în centrul provinciei Equatoria, 
unde se află şi ua aeroport. Bl 
a precizat că a fost capturată 
şi o mare cantitate de echipa
ment militar.

LA dllijj 6-b deschis luai 
sesiunea de Iernă a parlamentu
lui Indiei, consacrată examină
rii problemelor politicii majore 
«le ţării. Iatr-o declaraţie făcută 
cu această ocazie, primul mi
nistru. Indire GandhJ, a adresat 
un apel tuturor forţelor progre
siste de e-şi uni eforturile Io 
vederea transpunerii in practi
că a proiectelor iniţiate de '.gu
vernul indlaa pentru progresul 
economic şi social al ţării.

posibil, pentru i  desemna 
delegaţie naţională care e# 
vea misiunea s l eltboieze ol|| 
oul unei asemenea unităţi.

Apelul Iul Francofs MitteranJ 
a fost privit cu atenţie deoi 
bit* în cercurile politice frai 
ceze şl este aşteptat ecoul 
rare acesta II va avaa fn fl 
dorite partidelor politice d l  
stinge

Sufragiul de duminică din Hessa
Rezultatul alegerilor pentru 
‘lamentul landului Hessa este 

ipreciat da către observatorii 
veat-germaai ca o  aprobare a 
actualei politici « coaliţiei 
guvernam entale da la  Bonn. 
Aşteptată cu un deosebit interes 
de  către opinia publică vest- 
germ ană şi nu numai ■ de ea, 
consultarea electorală da  dumi
nică, la care eu participat 
0.171.605 de alegători din 
3.835.995 înscrişi, s-a soldat cu 
urm ătoarele rezultate i Partidul 
Social-Democrat a obţinut 45,9 
la su tă  d ia  voturi f Partidul 

In-democrată ——
I Partidul Biber-
____ I sută. Un

eşec categoric a suferit gruparea 
neonazistă — Partidul Naţional- 
Democrat care, obţlnlnri
numai 3 ,1 'la nutâ din «numărul 

, a pierdut toate- Jocuri - 
*lamentul local. Sintetic 
spun# că alegerile au 

că sociaî-democraţil 
»A fie partidul -cel mai

Uniunea ci 
30,7 la sută i 
dem ocrat —

Uliu

10,1

pu terni o din landul Hessa. Un 
uşor avans a marcat partidul 
U.C.D., ia r Partidul Biber- 
Democrat s-a menţinut ca cea 
de-a treia forţă politică a ţării.

Sufragiului de duminică i s-o 
acordat o deosebită' importanţă, 
avind In vedere viitorul coaliţi
ei guvernamentale, fn urma 
tendinţei repetate de scădere a 
popularităţii liberalilor fn rSnduJ 
electoratului vest-german şi e 
dizidentei a , tre i deputaţi din 
P.L.D., longevitatea existenţei 
coaliţiei devenise un subiect de 
ample discuţii. Folosindu-se de 
prilejul oferii de sciziunea 
liberală, opoziţia creşti n-de. 
mocrată a dezlănţuit o puterni
că ofensivă, ceea ce a de
term inat ca alegerii# de 
Importanţă .locală' sg ddblndea*» 
că ' o  semnificaţie de o/din ■ 
politic federal, fn ncgnstă 
campanie partidele politice au 
angajat principalei# lor forţe. 
Marea Problemă, de altfel, nu 
a constituit-o cit va clştlq# sau

cit va pierde una dia cela două 
formaţii politica principale, 
anume P.S.D, şi U.C.D. U.C.S., 
ci dacă micul partid liberal va 
reuşi să se menţină peste 
graniţa limitei de la 5 la sută 
dia numărul voturilor care fi d i 
dreptul să fie reprezentat fn 
parlamentul local. Rezultatul 
scurtinului a fost «nai mult 
declt satisfăcător pentru libera
li .in acelaşi timp, el Întăreşte 
fără îndoială/ stabilitatea actua
lei coaliţii, contestată de opo
ziţia creştin-democrală. De alt
fel, liderul P.B.D. Walter Scheel 
care este in acelaşi timp şi 
vicecancelar, a declarat i

„Rezultatele sta t bune, eş
putea spune chiar foarte bune".

Comentînd votul de duminică, 
JJerbert. Vehner, ■ vlceprOşfdjate ; 
al social-democraţilor, a.spus să 
rezultatele din Hessa nu vor 
putea fi declt favorabile pentrU 
continuarea cooperării fn cadrul 
coaliţiei. Ba rindul său, Hani 
Dietrich Genscher, vice

preşedinte al liberalilor, a 
apreciat că guvernul a ieşit 
consolidat fn urma consultării 
electorale, creindu-se o bună 
bază de plecare pentru liberali, 
fn vederea alegerilor care vor 
avea loo în  Ba veri a pesta două 
săptămîni. fn acelaşi teas s-a 
pronunţat şl purtătorul de cu
vin t  al guvernului, Conard 
Ablers, calificfnd rezultatele 
drept „un succes considerabil 
al coaliţiei guvernamentale, el 
politicii ei*.

Nici creştin-democraţli au se 
arată nemulţumiţi de rezultatul 
votului, deoarece fn ultimă 
Instanţă el eu realizat un 
procent sporit faţă de alegerile 
precedente. Speranţele legate de 
un eventual eşec al-partidelor de _ 
coaliţie nu au fost împlinite/ Nu 
puţini dintre liderii U.C.D.- 
U.G.S., exagerînd dimensiunile •
sciziunii liberale, au pronosticat 
înlăturarea actualei coaliţii 
într-un viitor apropiat, scontfnd 
pe rezultate nefavorabile fa

consultările electorale provincia-
_|le. Este semnificaţi vă fa acest

sens declaraţi a Iul Stoltenberq, 
vicepreşedintele U.G.D.-uluL 
care a fost obligat s l  admită 
că posibilitatea schimbării gu
vernului de la Bonn devine o 
p r o b l e m ă  ceva mal înde
părtată.

Un eşeo de proporţii 1-a în
registrat gruparea neonazistă, | 
Partidul Naţional-Democrat, 
care a pierdut toate locurile fn 
Parlamentul landului Hessa.
De altfel, liderul Partidului, 
Thadden, a apreciat că rezul
tatul a fost < pentru gruparea 
sa „deprimant". Eliminarea 
N.P.D.-uIui ca forţă politică din 
Parlamentul landului Hessa
constituie un succes al forţelor 
democratice dia R#F.'a Germani
ei, care s-eu ridicat cu hotărlre 
împotriva elementelor neonazis
te, împotriva încercă iilor lor de 
a sg ' afirma pe scena politică 
srest-gemwnl.

a  varvara

in  PREZENTA se c r b ta r u . 
LUI GENERAL AL NATO, 
JMANLIO BROSIO, luni di
mineaţa s-au deschis ia Haga 
lucrările celei de-a 18-a sesiuni 
anuale a Adunării Parlamentare 
nord-a Lianţi c-e. Participă apro
ximativ 200 de parlamentari din 
ţările membre ele NATO, eu 
excepţia Greciei. Pe ordinea de 
zi sc află, printre altele, urmă
toarele probleme i reducerea 
forţelor militare americane din 
Europa Occidentală, relaţiile 
Est.Vest, raporturile economice 
şi comerciale dintre Europa oc
cidentală Şi SUA.

fa urma dezbaterilor, aduna
rea va adopta o serie de reco
mandări, care vor fi înaintate 
Consiliului Ministerial al NATO.

APROXIMATIV 3009 DE DO
CHERI dia portul Calcuts şi-au 
întrerupt activitatea, imobilirind 
peste 30 de nave In rada mire
lui port. Ua reprezentant oi 
docherilor a declarat ci greviştii 
nu îşi vor relua activitatea atlt 
timp cit administraţia ou ie va 
satisface cererile privind majo
rarea salariilor

DUPĂ CUM AN UNI A A- 
GENT1A K HAOS AN PATHfcD 
LA O, forţei* pitriotice dls
baos au scos din luptă, in pe
rioada lunilor iunie-octombrie, 
peste 7000 de soldaţi şl ofiţeri 
inamici. Io aceeaşi perioadă, 
menţionează agenţia citată, for. 
ţeia Patfiot beo au doborit «au 
au distrus ia soi 73 da avioane 
americane. De asemenea, au 
fost distruse sau «variate W de 
automobile blindate şi a fost 
capturată o mare cantitate de 
arma şi - mu.niţii.

A CENÎULt INTERNAŢII
NA1F DE PRESA anunţă 
un avion «DOW* al Companii 
naţionala iraniene de naviqj 
ţie aeriană „Iran Alt0, cu 
persoane !a bord, § fost datul 
nat luni de la tuta aa normal 
f emiratul Du bal — portul irf 
nian Andor Âbbaas) si silit 
aterizeze do aeroportul dff 
Bagdad. Autorităţile de la Boţ 
dad au enunţat c l membrii 
chipafuluf şf pasagerii vor 
autorizat! să se întoarcă la Te 
haran cu aparatul debil 
Totodată, s-a precizat că răpi 
tort! vor tt reţinuţi fn capitali 
Irakului.

IN MAREA BR1TANIE con. 
tinuă să se extindă greve mun
citorilor dia industria carboni
feră. Din totalul de 292.000 de 
minieri din «cest sector, apro
ximativ JS0.000 de lucrători eu 
refuzat să coboare fn abataje, 
revendicind îmbunătăţirea situ
aţiei lor economica. Greva «fco
tează marile bazine carbonifere 
din Ţara Galilor, Scoţia şi co
mitatul Yorkshire.

FRANCOIS MITTERAND. 
membru al Biroului şi al Gru
pului permanent al Convenţiei 
Instituţiilor republicane, a Ion- 
sat im nou apel ia unitatea 
stînqii, cu ocazia unor adunări 
orqanizate ia Cbateau-Chinon, 
fiei-ul său electoral, din depar
tamentul Nievre. El a sugerat 
ca liderii formaţiunilor t care 
formează poziţia da stînqa să 
se înfilnească. cit mai ciirtnd

MINISTERUL APAKAKU alj 
Ecuadorului a  enunţat că eoi< 
nejuJ la retragere, Andros Cot 
dova Gaîarza, #  recunoscut I  
].a răpit pe comandantul forţi 
lor aeriana ecuador!ene, geaera« 
iui Cesar Rohon SandovaJ. Eli 
a explicat aă a întreprins ecea-J 
stă acţiune (Dtrucft 0 consideri 
pa generalul Sandovai Jncapa-I 
bil de a conduce forţele aerienaf 
naţionale“. După cum se ştiej 
generalul Sandovai, care fus1 
răpit la 27 octombrie, a fost e-1 
liberat Ja 1 noiembrie. Autori« 
taţi ie ecuadoriene au făcut su-j 
noscut că, la afora colonela 
Galarza. se mol află sub htt 
de arest fratele, şi ua nepot 
acestuia, precgib si alte ti 
persoane.

laiul
W ej

administraţia i Piatra Neamţ, ofr. Alexandru


