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CONȚINUT 
DE IDEI Joi după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Chivu 

■ Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului ” 
manent, secretar al C.C. 
P.C.R., au primit 
Partidului Comunist din Aus
tralia,, alcătuită din tovarășii 
Lauric Aarons, secretar națio-

al partidului, 
Taft, membru al 
Executiv Național 
lui, care, k. 1. 
P.C.R., face o 
noastră. .

Au participat tovarășii Gln- 
zcla Vass și Vasile Vlad, șefi 
de Secție la C.C. al P.C.R.

In timpul întrevederii a a- 
vut loc un schimb reciproc de 
vederi asupra activității desfă
șurate do cele două partide.

fost discutate, de aseme
nea, probleme actuale ale si
tuației internaționale și alo 
mișcării comuniste și muncito
rești, exprimîndu-se hotărirea 
celor două partide de a dez
volta relațiile de prietenie din
tre ele, și de a milita pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă 
pășească.

Cerința fundamentală 
in acțiunea de închidere a anului 

de învățămînt de partid montaj Ședință
directorul Cabinetului

Ionel CAZAN
municipal de pariicF

Activitatea cursurilor și cer
curilor de partid, a școlilor e- 
conomice și uzinale, a univer
sităților serale de marxism
leninism și a seminariilor teo
retice etc. se apropie de sfir
șit Tn perioada 25 mai — 10 
iunie urmează să aibă loc dez
baterile finale și examenele 
care vor marca încheierea a- 
nului școlar.

Pregătirea și desfășurarea 
închiderii invâțămîntului soli
cită organelor și organiza
țiilor de partid, lectorilor și 
propagandiștilor, activiștilor de 
partid îndreptarea atenției cu 
deosebire spre conținutul dez
baterilor recapitulative.

Discuțiile care vor avea loc 
cu acest prilej sînt menite să 
ducă la aprofundarea de că
tre cursanți a politicii interne 
și externe a partidului. Pe 
primul plan se vor situa bine
înțeles documentele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R.. ale 
Conferinței Naționale și ale 
celorlalte documente de partid 
și de stat, apărute ulterior și 
îndeosebi a celor care se refe
ră la perfecționarea organizării 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, la îmbunătă
țirea continua a formelor și 
net odelor de organizare 
conducere a vieții sociale, la 
adinoirea democratismului 
toate compartimentele și la în
deplinirea planului de stat in 
toate domeniile de activitate.

Tn cursul anului, multe din 
problemele menționate au fost 
parcurse în întreg învățăm in
tui de partid. Sarcina dezba
terilor de sfirșit de an este de 
a nu repeta lucruri cunoscute, 
ci de a releva ceea ce a in
tervenit nou ca urmare a evo
luției vieții social-politice, de 
a nune in evidență problemele 
asu—a cărora partidul insistă 
cu deosebire în momentul dc 
față, modul în care se cer în
făptuite sarcinile actuale, sen
sul si rolul măsurilor luate 
pentm dezvoltarea viitoare a 
țării

Orientarea dezbaterilor în 
direcțiile amintite este deter
minată. în bună parte, de te 
mele puse in discuție. Tn 
ceasta direcție, comitetul mu 
nicipal de partid a indicat or 

si organizațiilor

și

în

partid ca temele pentru dezba
teri să fie elaborate în mod 
diferențiat, ținîndu-se seama 
de forma de învățămînt, de 
nivelul de pregătire al cursan- 
ților. de situația concretă din 
unitățile în care aceștia își 
desfășoară activitatea.

în cercuri și cursuri, la șco
lile uzinale, se vor organiza 
cîte două activități dintre care 
una sub forma unei consultații 
privind aspectele esențiale ale 
politicii partidului, cuprinse in 
documentele Conferinței Națio
nale, iar cea de-a doua va fi o 
dezbatere axată pe probleme 
privind specificul activității 
din unitatea din care fac parte 
cursanții.

Lectorii și propagandiștii vor 
avea grijă ca. atît în cadrul 
consultațiilor cît și a dezbate
rilor să se releve modul în 
care organizațiile de partid își 
desfășoară munca pentru înde
plinirea politicii partidului, 
sarcinile ce revin comuniștilor 
în producție, în activitatea ob
ștească, în familie.

La școlile economice dezba
terile vor fi axate, de aseme
nea. pe problemele de actua
litate care privesc politica eco
nomică a partidului și statului 
nostru abordate la Conferința 
Națională precum și în docu
mentele de partid și de stat ce 
au apărut pînă în prezent.

Dezbaterile și examenele or
ganizate la sfîr.șitul anului în 
învățămîntul de partid sînt 
un bun prilej de adîncire a 
cunoștințelor acumulate în 
cursul anului, do sporirea ini
țiativei oamenilor pentru gă
sirea celor mai bune soluții 
în îndeplinirea sarcinilor. Tn 
această 
portant 
care se 
tor și 
cursant.

Una din problemele studia
te în învățămînt. căreia orga
nele și organizațiile de partid 
trebuie să-i acorde toată aten
ția in cadrul dezbaterilor de 
sfirșit de an. se referă la în
tărirea partidului. Ia creșterea 
rolului său în viața socială.

In legătură cu noua metodă 
de conducere recent introdusă 
pe șantierele din Valea Jiului 
ale T.C.M.M., am avut o discu
ție cu ing. Ion Lăsat, directo
rul Grupului de șantiere și cu 
Virgil Teodorescu, inginerul șef 
adjunct.

REDACȚIA : Care au fost ca
rențele apărute în activitatea 
de producție ce v-au determi
nat să întreprindeți un studiu 
în acest sens ?

T.C.M.M. : Intîrzierea sosirii 
informațiilor, faptul că nu erau 
sistematizate, implica o înce-

tineală și nepromptitudine în 
rezolvarea problemelor.

— Cum au luat naștere pre
misele noii metode de condu
cere ?

— Comisia noastră internă 
de organizare științifică a pro
ducției și a muncii a analizat 
sistemul informațional ce exis
ta, consemnînd necesitatea în
tocmirii unui studiu de îmbu
nătățire a lui.

Inginerul șef Valeriu Ti
mofei a elaborat principiile ge
nerale ale conducerii prin dis- 
pecerizare a producției și sar
cinile ce revin dispecerilor.

— Cine sînt dispecerii și cum 
sînt ei organizați ?

— Ținînd seama de impor
tanța ce o are pentru produc
ție rezolvarea rapidă a unor 
probleme care i-ar putea stîn-

a cenaclului
literar

Interviu consemnat de 
ing. Ion MARGINEANU

Mîine, la ora 17, va avea 
loc, la redacția ziarului „Stea* 
gul roșu“ o ședință de lucru, 
la care vor fi prezenți și 
scriitori aparținînd Asociației 
din Brașov a Uniunii Scriito
rilor. Se va discuta, printre 
altele, și afilierea cenaclului 
local la asociația amintită.

sarcinilor, 
privință, un rol im- 
are seriozitatea 

pregătește fiecare lec- 
propa gând ist fiecare

cu

Lapie surogate
Și amenințări. De ce?

Despre calitatea îndoielnică 
a produselor lactate s-a scris 
mult. Rezultatul ? Centrele de 
desfacere continuă să fie apro
vizionate cu produse necores
punzătoare, cu lapte „adăpat1, 
sărat, colorat (cînd galben, 
cînd verzui, cînd albăstrui). 
Mai mulți cetățeni din cartie
rul Aeroport ne-au sesizat ur
mătorul lucru : laptele cumpă
rat în data de 1 Mai a fost 
stricat și, deci, 
consumat. Iar cei 
imprudența să-l 
i-au îmbolnăvit.

Unul din cei 
ai sesizării. Timotei Pană, nc-a 
prezentat și o „mostră1 a lap
telui cumpărat: un lichid găl-

bui, cu miros insuportabil. Pro
dusul respectiv a fost trimis la 
Inspectoratul sanitar de stat. 
După efectuarea analizelor, 
chimista sanepidului, ing. O- 
linipia Almășan. nc-a declarat:

— Laptele a fost stricat și 
neutralizat, conține o mare do 
ză de bicarbonat.

împreună cu reprezentanți 
Inspectoratului sanitar de stat 
Petroșani, am pornit ..pe re
țea11. în depistarea ..microbilor11 
care infectează laptele. Mai în- 
tii. am trecut pe la cîleva u- 
nități do desfacere a produse
lor lactate. Vînzătorii și cum
părătorii po care i-am întilnit 
la unitățile O.C.L. Alimentara 
nr. 32. nr. 130. nr. 131 și altele

1 ne-au confirmat că „laptele 
: cumpărat în data de 1 Mai a 
fost sărat, gălbui și a avut un 
gust dezagreabil11 (gestionari— 
vinzâtori : Irina Biro, Dorina 
Maier, Ilarie Lazăr, Viorica 
Golgoțiu : cumpărători : Etelca 
Horșani, Elena Manea, Elisa- 
beta Benke, Ana Moca. Irina 
Faifer).

Am adresat lucrătorilor ^Jin 
comerț cîteva întrebări :

— Dacă ați văzut că laptelo-i 
stricat, de ee l-ați pus în vîn- 
zare ? De ce nu l-ați refuzat 
si să-l fi trimis înapoi la fa- 

, brică ?

te în altă parte, e nevoit 
ia oricum. Pe lucrătorii 
comerț nu-i interesează că 
tele-i stricat, că se pot îmbol
năvi cei care-1 consumă și, 
mai ales, copiii. Interesul lor 
e să vîndă (orice), să-și facă 
planul (?!).

— Do ce trimiteți la centrele 
de desfacere lapte stricat ? 
i-am întrebat pe factorii de 
răspundere de la Fabrica de 
produse lactate Livezeni. Șefa 
fabricii, ing. Maria Popa, mais-

să-l 
din 

lap-

rit, se maturizează concomi
tent cu maturizarea colectivu
lui, am putea spune din mers, 
deoarece de-a lungul întregii 
perioade de maturizare ea și-a 
exercitat cu competență rolul' 
de conducător, dinamizînd co-' 
lectivul: a intervenit la timp, 
cu chibzuință în determinarea 
fiecărui pas pe care l-a făcut 
mina, colectivul ei, spre sta
diul ei actual de colectiv frun
taș.

Comuniștii au fost în frun
te... Este un adevăr real, dove
dit zi de zi de viața colecti
vului minei. După ce specia
liștii minei au elaborat progra
mul de extindere, chiar din 
prima lună a anului, a susți
nerii moderne, cei chemați să 
dea viață acestui program au 

-fost comuniștii. Ei au fost cei 
care, îndrumați direct de co
mitetul de partid, de birourile 
organizațiilor do bază pe schim
buri, au introdus susținerea 
metalică în cele 3 frontale ale 
minei. Priceperea lor. atitudi
nea lor înaintată față de teh
nica avansată, răbdarea lor de 
a ajuta minerii frontalelor în. 
însușirea tehnologiei de lucru 
în condițiile susținerii moder
ne au avut rolul decisiv în 
realizarea vitezelor de aproape 
25 ml/lună cît realizează în a- 
batajele lor brigăzile conduse 
de Constantin Zaharia, Ion 
Popescu, Nicolae Brutu. Pe a- 
ceeași linie se poate aminti me
canizarea fluxurilor principale 
de transport pe o distanță de 
1 260 ml cu transportoarele 
blindate, recenta introducere 
în abatajul brigăzii comunistu
lui C. Zaharia a combinei mi
niere 2 K-52 M cu ajutorul 
cărora frontaliștii au ajuns din 
primele zile ale lunii mai la

Bilanțul. cu care au încheiat 
minerii tinerei exploatări din 
Paroșeni prima etapă a între
cerii socialiste constituie o a- 
devărată revelație. Cele aproa
pe 4 000 tone cărbune extrase 
peste planul primelor 4 luni 
ale .anului, situează pe loc de 
frunte în clasamentul vredni
ciei pe bazin acest colectiv in 
plină maturizare. Minerii Pa- 
roșeniului se afirmă...

Randamentul de 1,883 tone/ 
post, cu 260 kg/post peste pre
vederi, cei 18 lei/tonă econo
mii la producția realizată a- 
testă cu prisosință capacitatea 
dar măi ales voința de afirma
re a minerilor Paroșcniului. 
certifică strădaniile ce se de
pun. aici pentru respectarea an
gajamentului luat în întrecere, 
pentru perfecționarea procesu
lui de extracție la nivelul exi
gențelor noi, multiple și cali
tativ superioare. Pentru că o 
precizare se cere consemnată 
neapărat: in 1969 mina are de 
realizat o producție cu 208 la 
sută mai mare decît în anul 
precedent.

Este de la sine înțeles, în 
condițiile unei asemenea dina
mici, colectivului i se cere mo
bilizarea din plin a tuturor 
potențelor sale. Or, succe
sele din prima etapă a întrece
rii denotă tocmai această ipos
tază : colectivul se găsește cu 
toate forțele puse în stare de 
alertă, orientate spre țintele 
majore, determinante ale unor 
ritmuri superioare de muncă, 
de afirmare. Atmosfera de 
muncă creatoare, eficientă este 
rezultatul activității susținute 
pe care o desfășoară organiza
ția de partid din cadrul tinerei 
unități carbonifere, a străda
niilor ce le depun comuniștii 
pentru a educa, omogeniza și 
mobiliza colectivul la o muncă 
cît mai rodnică.

Organizația de partid a aces
tei tinere exploatări s-a întă-
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n-a putut fi 
care au avut 
dea copiilor,

Anchetă realizată de 
Petru BKEBEN

— Clienții au 
că-1 iau oricum...

Adică, clientul, negâsind lap-

insistat. Du-
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GLOB CARTA
păstrat și astăzi aproape neschimbatăVechiul oraș și-a ._____ ......... ......_____

înfățișarea de pe vremea piraților. Uraganul civilizației care 
a desfigurat atitea orașe invincibile ale Evului M»din s-a 
izbit de zidurile de 20 metri ale cetății. Abia dincolo de 
marginile lor se află împrăștiate in dezordine aerodromul, 
cîteva bănci, o rafinărie de petrol, calea ferată și, firește _
favelas (cartiere de cocioabe) In centrul orașului a rămas 
aceeași măreție rafinată a arhitecturii coloniale spanio’e. 
Ulicioarele liniștite sînt învăluite in farmecul romantic 
medieval, pe caldarîmul ros nu pot trece două căru’e in 
același timp. Casele strîns lipite una do alta, au po -fi înalte 
șl grele, pe care se păstrează blazoanele familiilor cu a boii 
genealogi provenind din ținuturile pustii ale Andaluziei și 
țărmurile Guadalquivir ului.

Cartagena-de-Indias a fost întemeiată în anul 1533. 
cînd conchistadorul spaniol Pedro Heredia, în goană după 
aur. a ajuns pe țărmurile sudice ale Mării Caraibilor. După 
primele ciocniri cu noii veniți. mînia triburilor de ind-cni 
care trăiau in valea viului Magdalena s-a transforme! în 
bunăvoință și ei au permis micului detașament de spnni-li 
(în total 150 archebuzieri) să se ocupe do căutarea como
rilor pe păminluiâle lor. Gurile rele afirmă că ori- t ■■:a 
băștinașilor s-ar datora faptului că Heredia a reușit s-o cu
cerească pe regina lor, care le-a permis apoi prietenilor cu 
fele jjoiide sîî scotocească mormintele strămoșilor în care 
spaniolii au găsit podoabe de aur în valoare de jumătate 
milion de ducați.

Heredia a hotărît să rămînă pe pămintul blagoslovit 
pe care l-a denumit Noua Granada. Așa a luat ființă Carta- 
gena-de-Indias, caro a căpătat cu timpul multe nume și epi
tete măgulitoare ca „perla Indiilor de Vest", „straja mării .

rasul eroic". Cartagena a atras privirile celor ahliați după 
averi străine.

In 1513, orașul a fost jefuit de piratul Robert Baal. Trei 
ani mai tirziu, francezul Ma Rn Cote împreună cu piratul 
Don Juan au atacat din nou Cartagena. Dc astă 'ată orașul 
a rezistat, apărătorii lui aruneînd în asediatori, după exem
plul indienilor, mii de săgeți otrăvite, au reușit să respingă 
trei atacuri ale piraților. La ultimul a participat și legen
darul „cavaler al norocului" Francis Drake, care s-a salvat 
pe unica corabie rămasă întreagă. ?n f <1 a > t insolit 
de un detașament de 1 300 pirați îmbarcați pe 20 de corăbii 
ca sa se răzbune. Săgețile s-au dovedit neputincioase în fata 
ghiulelelor grele ale lui Drake.

Jaful a continuat timp de două luni, după care piratul 
și-a încărcat corăbiile cu aur și bijuterii în valoare de 
400 000 pesos, cu toate tunurile din fortificațiile orașului, 
caruia i-a dat foc. Cartagena a rămas pustiită, lipsită ile a- 
părare și mută, căci Drake a luat cu el toate clopotele.

Sub conducerea lui Drake, pirații au început să atace 
toi mai des Cartagena. Nu erau bandiți de operetă cu legă
turi neagră pe ochi și iatagan în dinți, ci plantatori ono
rabili, capi de familie virtuoși și cetățeni demni de toată 
stima. Pirateria era pentru ei o îndeletnicire secundară în 
timpul lor liber.

Pentru a se apăra. Cartagena a început să se fortifice: 
s-au înălțat una după alta redute de artilerie, ziduri și tur- 
ir iâ (!•• cetate, poduri basculante și forturi cu ziduri groase 
— speranța și salvarea cartagenezilor. Fiecărui fort i s-a 
dat numele unui sfînt cel mai renumit, cel mai grandios 
din cele construite vreodată de spanioli in America Latină, 
fiind San-Felipe.

Timp de o sută de ani s-a lucrat la construirea acestei 
minuni de artă a fortificației. San-Felipe se înalță deasupra 
orașului pe o mică colină, zidurile lui inaccesibile sînt ușor 
înclinate. Ghiulelele inamicilor ricoșau lovindu-se de ele. ne
reușind să distrugă fortul. Tunurile lui puternice țineau 
sub control toate împrejurimile orașului de pe mare și de 
pe uscat. In turnurile rotunde de observație, care încununau 
cetatea, patrule stăteau de veghe zi și noapte. In cazematele 
subterane se păstrau rezerve de alimente, calculate pentru 
săptămîni și luni de asediu, ca cel al corsarului Edward 
Vernon la care Cartagena a rezistat numai datorită fortului 
San-Felipe. Dacă în secolul al XVI-lea, Drake a cucerit ușor 
orașul cu 20 de vase și 1 300 de soldați -n secolul al XVIII- 
lea, Vernon a fost înfrînt, deși avea 27 000 de soldați și 200 
corăbii.

San-Felipe nu s-a schimbai, totul a rămas așa cum era : 
galerii și tranșee lungi străpungînd grosimea fortului: trepte 
lunecoase mergind in jos, în beznă, tainițe și celule compli
cate, în care zăceau prizonierii și ostatecii. Există tot felul 
de legende despre comori înzidite aici in ultimele ceasuri 
desperate ale asediilor.

O gaură în zid... poate este o urmă de ghiulea arun
cată de armada lui Vernon Un tun vechi... sub el se 
văd pete, nu de rugină, ci de sînge. Poarta scirțîie pe ba
lamalele ruginite... înăuntru se află un chioșc ile băuturi 
răcoritoare, cu lăzi de coca-cola. Aici moare legenda.

1. F.
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Din 
ultimele 
file ale
agendei 
școlare

Fiecare filă întoarsă <lin 
calendar ne apropie de $fîr- 
șitul acestui an școlar. In 
istoria învățămîntului româ
nesc anul școlar 1968—1969 

a consemnat aplicarea a 
două măsuri de remarcabi
lă importanță în creșterea 
nivelului calitativ al învăță* 
mintului nostru: începerea 
școlarizării copiilor de la 
virsta de 6 ani și prelungi
rea duratei liceului de cul
tură generală la 12 clase.
După cum se știe, una din 

principalele tendințe mani
festate in invățăminhil mon
dial este ca. paralel cu pre- 
luneirea școlarității obliga
torii. să fie coborită limita 
inferioară a vîrstei de cu
prindere in școală. Dalele 
înscrise in ediția 1968 a A- 
nuarului educației editat de 
V.N.E.S.C.O, arată că in 55 de 
țări din lume, printre care 
se află țările cu înalt nivel 
de dezvoltare economică și 
culturală, virsta de începere 
a școlarizării este de 6 ani. 
Aplicarea in actualul an 
școlar a prevederilor cu
prinse in Directivele parti
dului și in Legea învățămîn
tului, in legătură cu reali
zarea treptată a școlarității 
începînd de la virsta de 6 
ani. se bazează atît pe a- 
ceastă experiență mondială, 
cit și pc experimentul rea
lizat Ia noi în anul 1967— 
1968, pc rezultatele cerce
tărilor în domeniul medici- 
nci infantile și mai ales pe 
noile condiții sociale, econo
mice și culturale din țara 
noastră care permit această 
trecere.

Elevii din clasele 1—VIII 
inclusiv, vor fi primii care 
vor încheia actualul an șco
lar. Potrivit unei gingașe 
tradiții statornicite de cițiva 
ani, după ultima oră de curs 
din ultima zi de școală — 7 
iunie — micuții promovați 
ai clasei I vor oferi buchete 
de flori colegilor lor din cla
sa a VIII-a și le vor ura 
succes la primele examene 
din viața de elev : concursu
rile de admitere in liceele 
de cultură generală. în licee
le de specialitate sau în șco
lile profesionale.

Cîteva zile după aceea, la 
14 iunie, vor intra in vacan
ță elevii claselor IX, X. XI. 
Serbările de sfîrșit de an, 
împărțirea premiilor și dis
tincțiilor, se vor desfășura 
la 15 iunie pentru toți e- 
Icvii școlilor, generale și li
ceelor. Din nou buchete de 
flori, de astă dată oferite 
învățătorilor și profesorilor, 
vor însoți cuvintele de recu
noștință și mulțumire față 
de cei care ii ajută perma
nent și fără preget să urce 
treptele cunoașterii și învă
țăturii.

Aflați acum Ia recapitu
larea finală a materiei in
clusă de obiectele prevăzute 
în ediția 1969 a bacalaurea
tului, cei aproximativ 60 000 
de tineri — constituind pri
ma promoție a liceului cu 
12 clase — se vor prezenta 
intre 1 și 14 iunie în fața 
comisiilor examinatoare.

Printre apropiatele exa
mene se anunță și concur
surile de admitere în clasa 
a IX-a, care vor avea loc 
intre 19 și 28 iunie. Avînd 
în vedere că Ia 15 septem
brie 1969 va începe genera
lizarea învățămîntului obli
gatoriu de 10 ani, sesiunea 
de vară va pune la dispozi
ția candidaților toate locu
rile planificate întrucît nu 
se vor opri locuri și pentru 
examenul de toamnă. O a 
doua sesiune se va organiza 
numai dacă vor rămîne lo
curi neocupate. De altfel, Mi
nisterul învățămîntului a și 
fixat peste 1 000 de școli ge
nerale de 10 ani în întreaga 
țară unde promovați! clase
lor a VIII-a ce doresc să 
devină absolvenți ai înviță- 
mîntului obligatoriu de 10 
ani, se pot înscrie — direct 
în clasa a IX-a — incepiud 
din luna august. Acest eve
niment cu care va începe 
anul școlar 1969—1970 va 
ridica școala noastră cu o 
nouă treaptă situînd Româ
nia printre țările cu un ridi
cat grad de cultură.

Adina CONSTANTINESCUJ

Grup generator la termocentrala Paroșeni

• R.P. Polonă — 14 zile, (13—27 iulie)
• Algeria — 30 zile, (20 iulie — 19 august)
® Franța — 10 zile, (15—25 Iulie)
O Belgia — 14 zile, (luna iulie)
O Olanda — 16 zile, (1—17 august)
® R.P. a Germaniei — 14 zile, (14—28 iulie)
® Franța (numai la Paris) — 10 zile,

(31 iulie — 10 august)
Ultima zi de înscriere este 25 mai a.c.

Lapte cu... surogate și amenințări.
URMARE DIN PAG. 1

trul Ion Hărăianu. secretarul 
organizației do partid, ne au 
dovedit, prin analizele de la
borator, < A In data de 30 apri
lie laptele sosit de la Sinirria 
a fost nerorrspunzător.

— Cum de a fost totuși pas
teurizat și trimis pe „rețea' ?

Actele existente, oamenii cu 
care am discutat nc-au confir
mat lipsa do răspundere, ne
păsarea, atitudini incalificabile 
de care dau dovadă unele ca
dre din conducerea C.T.L. Si- 
meria. Aceste persoane. In loc 
să pună -stavilă’* abuzurilor, 
neregulilor din întreprinderea 
pe care o conduc, uzează de 
tertipuri, dc formule de inti
midare a oamenilor din sub
ordine. pentru n face ca la l.i- 
vozenl să fie primit lapte de 
cea mai slabă calitate. Tată ce 
ne declară laboranta Elena 
Chelărescir. de la F.P.TLive- 
zeni i

• MOZAIC • MOZAIC • MOZAIC • MOZAIC •

Cine
meridiane

Pe urmele 
lui

NICK 
ADAMS

Jtl&idțLCt^itauc’

1919
Glasul de meliță al mitralierelor și sughițul sec al lunu

rilor de campanie încetase pc cîmpiilc, dealurile, In mun/ii 
Europei. Se sfîrșise obositorul război prelungit dincolo de ceea 
ce generația tînără a începutului de secol XX putea suporta.

...Parisul de după război începea să-și aducă aminte de 
vechile obiceiuri. Circul „Medrano" anunța spectacole cu 
numere și artiști noi; în Montparnasse cafenelele își deschi
deau larg porțile ; la cafeneaua „Dome" sau la barul „Roton
de" livornezul Amedeo Modigliani continua să aștepte, cu ochii 
obosiți dc absint, recunoașterea contemporanilor. O mulțime 
de demobilizați — pictori, scriitori se întorceau în mansardele 
sordide ale anilor de visare. Printre cei sosiți în Parisul „ce 
primea pc toți, fără să cheme vreodată pe cineva" cum spune 
scriitorul Andre Salmon, se afla în trecere, și un tinăr înalt 
din Chicago: Ernest Miller Hemingway. Rănit pe frontul 
italian, la Fossalla di Piave, cîștigase o medalie de argint 
și pierduse o lume de iluzii. Credea, in schimb, în vocația sa 
de scriitor. își încercase forțele numai în reportaje transmise 
pentru ziare din capitala abatoarelor și din Kansas City, dar 
vroia mai mult, vroia să răzbească".

Autorul poemului „Bălrînul și marea" avea să-și aducă 
aminte de anii petrecuți la Paris, cind, hotărindu-se să devină 
scriitor, închinase o mansardă în fundul unui depozit de 
cherestea și lucra cu îndirjire la povestiri ce nu găseau înțe
legerea editorilor. El va răzbi, dar după multe nopți de 
chinuitoare dialoguri cu umbrele viitorilor săi eroi. In anul 
1923, cu sprijinul a trei scriitori — Sherwood Anderson, Ezra 
Round și Gertrude Stein (mentorii a coloniei intelectualilor 
americani de la Paris și mare admiratoare a lui Picasso) 
— publică intr-o obscură editură pariziană volumul „Three 
Stories and Ten Poems" (Trei povestiri și zece poeme) într-un 
tiraj de... 300 exemplare.

Slrăbătind cîmpia Toscană în ambulanțele corpului de 
voluntari americani, Ernest Hemingway, asista la 19 ani la 
un război ce nu deschidea nici o perspectivă. Mulți tineri 
din generația sa, mutilați fizic, dar mai ales moral se în

Unde duc complexele 
de inferioritate I

Luigi Biando, în virsta de 
37 de ani, a făcut un complex 
de inferioritate, pentru calvi- 
ția lui care aduce foarte mult 
cu aceea a Iui Yul Brynner. 
De aceea poartă perucă.

Vizitator obișnuit al sălilor 
de joc este insă obligat să-și 
scoată peruca ori de cîte ori 
se prezintă într-un asemenea 
stabiliment, pentru a dovedi 
că este intr-adevăr cel din 
fotografia buletinului său de 
identitate. Această gimnasti
că capilară l-a exasperat în 
cele din urmă, și Luigi Bian
do a declarat președintelui 
Tribunalului din Bayonne, că 
pentru a pune capăt acestei 
situații și-a procurat acte fal
se cu o fotografie făcută cu 
perucă. Dar această cochetă
rie î-a atras multe neplăceri 

• MOZAIC • MOZAIC • MOZmIC • MOZAIC •
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EXCURSII
De la Comisia dc turism pentru tineret a comitetului 

municipal U.T.C., aflăm că se mai primesc înscrieri pentru 
următoarele excursii în străinătate :

— In ra rllei de 30 apri
lie am it de serviciu. Am 
primii dc la Simcria 3 600 li
tri de li n‘ le. Cind l-am făcut 
analiza, A constatat că o neu
tralizat și,, cum era firesc, am 
întocmit netele (buletinul de 
analiză nr. 1 064/30 aprilie a.c. 
și certificatul de calitate nr. 
101/1969) prin care am refuzat 
punerea lui in consum. Degea
ba > Tovarășul inginer < T, 
Silvestru Grece; tui, de la C.I.L. 
Simcria, aflîndr în fabrică, 
m-a obligat să t rimese laptele. 
1 ani dovedit că laptele o neu
tralizat Dineul ml a retezat-o i 
„Dacă nu taci din gură și nu 
primești laptele, te voi întoar
ce dc unde ai venit: în pro
ducție". Ce ora să fac !?

Șeful de formație de la sec
ția dc rcccpțle-pastcurizarc A- 
•Irian Olaru, continuă i

— Sîntem între ciocan și ni
covală. Do la Simcria primim 
lapte necorespunzător și, o da

lui Biando la cazinoul din 
Biarritz. Tribunalul din Bay
onne l-a condamnat pentru 
fals în acte publice la 21 zi
le închisoare pe care le va 
face fără perucă Ia „villa” 
Chagrin din această locali
tate. *

Descifrarea 
manuscriselor 
hinduse

Un grup de oameni de știin
ță finlandezi a găsit cheia 
pentru descifrarea așa-numi- 
telor manuscrise hinduse des
coperite în nord-vestul Indiei 
și care se referă la o perioadă 
ce se situează cu 2 500 de ani 
înaintea erei noastre. Timp de 
peste 50 de ani, cercetători 
din lumea întreagă au lucrat 

tă cu el, amenințări, imputări, 
sancțiuni. Să vă dau un exem
plu : în zilele dc 13 și 1-t a- 
prille a.c, laptele nu corespun
dea normelor legale. Pentru că 
am refuzat să-l primesc, am 
fost „incunoștiințat" că mi se 
impută cele 4 transporturi. Da
ta trecută (30 aprilie a.c.) tova
rășul inginer șef mi-a pus ur
mătoarea condiție: . Ori pri
mești laptele, ori pleci din în
treprindere". N-am avut înco
tro. am pus laptele în consum.

— Așa c — ne declară tov. 
Ion Rărăianu. secretarul orga
nizației do partid Neregulile 
pornesc do la Simcria, Iar 
populația ne crede doar pe noi 
\ inovați că laptele conține can
tități masive de sare, do bicar
bonat. dc apă ele. Dacă ani 
încercat să ne impunem punc
tul dc vedere, conducerea nc-a 
răspuns cu avertismente, cu 
sancțiuni. Pentru coca ce spun 
acum, aceeași conducere va fi 
în stare să-mi caute nod în 

torceau acasă iără să știe încotro să se îndrepte. Știau, In 
schimb, că au nevoie dc liniște care să le risipească senti
mentul inutilității și solitudinii încercat în tranșeele unui 
marc măcel. Vroiau o schimbare, fără a ști ce să Iacă. Era 
drama generației căreia li aparținea și tînărul din Chicago. 
Unii o vor numi „generația pierdută". Hemingway și alții 
ca el vor ști insă, mai lîrziu, să descifreze sensul evenimen
telor și să lie alături de acei ce-și vor consacra toate for
țele unei cauze pentru care merită să te jertfești.

In 1935, conștient de pericolul fascizării Germanici, 
Hemingway declara într-un ziar al vremii: „Se pregătește 
un război adus in fiecare zi mai aproape cu toată premedi
tarea cu care se duce la capăt o crimă îndelung plănuită". 
Practicînd gazetăria in anii tinereții se va pregăti pentru li
teratura ce o va scrie de-a lungul a peste 40 de ani. In 1921 
șl 1922 transmite reportaje despre conferințele internaționale, 
la interviuri lui Clemenceanu, Cicerin, Mussolini. Angajat la 
North-American Newspapers Allance între 1936—1939, scri
itorul fie din Spania, fie .din afara frontierelor ei, transmite 
corespondențe în legătură cu frontul republican. Ernest 
Hemingway s-a aflat întotdeauna alături de republica spa
niolă. In anii de grele încercări pentru ea, sub canonada de 
foc a trupelor lascisle, în Madridul asediat, scrie vibrantul 
scenariu al Ulmului manifest turnat de Joris Ivens, „Pămint 
spaniol". In acei ani de cfîncenă luptă o dată cu forțele ciu
mei brune se nășteau și personajele epopeice ale cunoscu
tului roman „Cui îi bate ceasul". Acum, după moartea scri
itorului, printre paginile postume se găsesc scrieri închinate 
eroismului unui om, simbol al milioanelor de luptători îm
potriva Germaniei hitlerisle. Este căpitanul Thomas Hudson 
din romanul „Vînăloarea pe mare".

<Ț)aq,uu pjO-ttuMie.
Biografii și criticii scriitorului american consideră roma

nul „Vînătoarea pe mare" o carte cu caracter semiautobio- 
gralic. Ei amintesc de o întîmplare petrecută în anii celui 
dc-al doilea război mondial cînd Ernest Hemingway, pe pro
priul său vas, „Marfa Pilar", urmărea să scufunde în apele 
Caraibilor un submarin german. Eroul din „Vînăloarea pe 
mare", asemănător creatorului lui, trece prin momente de 
marc tensiune în încercarea de a distruge un vas inamic. 
Profesorul Carol Baker, de la Universitatea din Princeton, 
este de părere că „Vînăloarea pe mare" cuprinde paginile 
cele mai izbutite din opera postumă (16 000 pagini manu
scris, dintre care 3 000 inedite, se află depuse de sofia scri
itorului la Manhattan Bank). Un alt exeget al creației he- 
mingwayene, Robert Young, consideră că și alte scrieri ailale 
în manuscris, printre care un dialog dintre Hemingway și 
Andre Malraux, ar putea fi slrînse intr-un volum postum, 
demn de renumele marelui prozator american. O moștenire 
de mare valoare rămasă de la Hemingway este și imensa sa 
corespondență cercetată acum pentru a fixa cil mai bine 
drumul unei prestigioase cariere scriitoricești ale cărei e- 
couri nu s-au stins nici astăzi, cînd scriitorul a părăsit lu
mea în care s-a cheltuit din plin, cu rezultate atît de va
loroase pe plan literar, cum puțini alții au reușit să facă. 
Din cercetarea corespondenței, profesorul Baker este con
vins că Hemingway s-a sinucis și nu este vorba deci de un 
accident. Pentru a ajunge la această certitudine, exprimată 
intr-o recentă declarație, reprodusă de ziarul „Times", Baker 
u stat de vorbă cu 250 prieteni ai scriitorului, unii dintre ei 
aflați în preajma lui Hemingway pînă în ziua fatală.

In luna aprilie a apărut sub semnătura lui Carol Baker, 
în editura americană „Scriber’s", „A Life Story" (Istoria unei 
vieți), cea mai cuprinzătoare biografie a lui Hemingway. Și 
peste cîteva luni, la 2 iunie 1969, se împlinesc opt ani de 
cind Hemingway, la Ketchum Idaho, lntr-o clipă de rătăcire 
o ascultat chemarea unui glas străin. Se încheiase atunci și 
drumul lui Nick Adams.

A. DUMITRESCU

la descifrarea acestor manu
scrise. Pînă acum se consi
dera că documentele sint scri
se cu semne asemănătoare hie
roglifelor. Oamenii de știință 
finlandezi au descoperit că a- 
ceste semne reprezintă fiecare 
cite un cuvînt întreg, scrierea 
fiind bazată pe un sistem ase
mănător rebusului.

Tehnocrații
din Monte Carlo

Pe obișnuiții sălilor de joc 
ale cazinoului din Monte Car7 
lo îi așteaptă o surpriză, me
nită să spulbere bănuielile ju
cătorilor dc bridge, chcniin- 
de-fer, bacara, trentc-et-cjțua'* 
rante și alte jocuri de noroc. 
S-a instalat acolo un automat 
care amestecă cărțile de joc.

„Orice posibilitate de trișa- 
re este exclusă sută la sută" 

papură, să sc dispenseze dc 
mine. Adevărul însă trebuie să 
îasâ odată la lumină.

Ne a surprins teama de caro 
sint cuprinși mulți salariați ai 
F.l’.L. Livezeni. Au ei oare mo
tiv să le fio teamă de ceva și 
dc cineva atît timp cit lucrea
ză cinstit ? Celor care le Im
pun privațiuni de felul celor 
arătate. Io reamintim cîteva 
„noțiuni" care, probabil, le 
„scapă1* din vedere.

întreprinderea nu e pro
prietatea personalei a nici u- 
nui angajat :

9 Lucrătorii Fabricii de pro
duse lactate Livezeni și, o da
tă cu ci, cumpărătorii nu pot 
fi obligați să primească pro
duse necorespunzătoare ;
• Cerințele populației nu re 

satisfac prin lapte neutralizat, 
„botezat** și „îngrășat" cu... su
rogate.

Parc de necrezut și totuși 
realitatea o confirmă. In cadrul 
C.I.L. Simcria se petrec lucruri

— a declarat direcția cazino
ului. După ce le amestecă, au
tomatul împarte cărțile jucă
torilor. In urma instalării au
tomatului, veniturile cazinou
lui urmează să crească „au
tomat11. Cel puțin așa- speră 
direcția.

Marele munte mic
Există un munte fără nume 

a cărui altitudine de la bază 
la vîrf este do 10 672 m. Dar 
vîrful lui nu iese decît cu 12 
cm deasupra nivelului apei și 
asta numai în timpul refluxu
lui. Muntele se află in Ocea
nul Pacific, în zona Insulelor 
Caroline. Primul om caie a 
pus piciorul pe acest vîrf a 
fost alpinistul Kurt Wasserfcld 
din R.F.G. El a reușit să stea 
pe mica platformă patru oro, 
după care a fost luat de un 
vas care circulă pe acolo în 
tot acest timp.

SIH^C3BEIESaBQnaSRBBI3nHiailBi3SIHBH!8Q!fiBSHH

De ce ?
nepermis de graic. Persoane 
pc care funcția, dacă nu conș
tiința, le obligă să vegheze la 
respectarea legalității noastre 
socialiste, îndeamnă și obligă 
Ia falsuri, la Ilegalități. în loc 
ca conducerea întreprinderii să 
„strecoare" laptele prin sila 
exigențelor, pentru ca populația 
să primească produse lactate 
do hună calitate, ea este aceea 
care impune lucrătorilor săi 
preluarea și trimiterea pe „re
țea" a unor produse false, stri
cate. Dacă pînă acum laptele 
stricat a „scăpat" spre... ma
gazine. iar conducerea C IX. 
Simcria a ieșit cu... fața cura
tă, de aslă dată cel de la Si- 
moria nu vor mai putea fi 
salvați do oprobriul opiniei pu
blice din Valea Jiului. Tar pen
tru a se închide o dată pentru 
totdeauna porțile abuzurilor cil 
lapte de proastă calitate, se 
Impune intervenția organelor 
competente, inclusiv a Minis
terului dc resort.

PICTORUL „POP" MARJ- 
O SCHIFANO a terminat 
primul său film de lung me
traj „In ajutor" (A l’aide) 
care nu a costat decît... 10 
milioane de lire! In prin
cipalele roluri vor apare A- 
nita Pallemberg, Alexandra 
Stewart și un membru el 
formației Rolling Stones i 
Keith Richard.

• ♦ ®
FILMUL „VALENTIN DE 

SIERRA" a fost distins cu 
premiul „Onix" pentru cea 
mai bună producție mexica
nă pe anul 1968, premiu 
decernat de juriul Centru
lui cultural cinematografic 
din Mexico. Regizorul fil
mului, Rend Cardona, a fost 
premiat pentru cea mai bu
nă montare scenică. „Oni- 
x"-ul pentru cea mai bună 
realizare străină a fost atri
buit filmului ..Julietta și 
spiritele" al lui Federico Fe
llini.

• ♦ •

INGMAR BERGMAN va 
conduce anul viitor versiu
nea cinematografică a lui 
„Peer Gynt" de Ibsen, a a- 
nunțat la Hollywood repre
zentantul marelui cineast.

Acest film va fi cea mai 
importantă și cea mai cos
tisitoare producție turnată de 
autorul „Fragilor sălbatici".

Filmările vor fi efectuate 
în Suedia.

• ♦ •

LOUTS DE FUNKS va în
cepe în curînd să joace în 
filmul ..Hibernatus" sub re
gia lui Eduard Molinaro. 
Inspirat după piesa lui Jean- 
Bernard Luc. filmul va po
vesti aventura tragicomică 
a unui naufragiat prins de 
ghețuri în 1 900 și care se 
întoarce după o lungă hi
bernare în lumea noastră 
actuală, rogăsindu-și familia.

După turnarea acestui film. 
Louis de Funes va redeveni 
pentru a patra oară ..Jan
darmul din Saint-Tropez".

® ♦ •

ROBERTO ROSSELLINI 
turnează un serial pentru 
televiziune, intitulat ..Fap
tele apostolilor", caro a fost 
deja cumpărat de societăți
le de televiziune din 80 de 
țări.

• ♦ •

ORSON WELLES a ter
minat în Iugoslavia filmul 
..Don Quijote" la care a lu
crat cu întrerupere aproape 
zece ani.

• ♦ •

CLAUDE AUTANT-LARA 
a terminat în colaborare cu 
Joan Aurenche și Pierre 
Dumayet o nouă adaptare a 
romanului ..Mănăstirea din 
Parma", a cărei urimă ver
siune a fost realizată do re
gizorul Christian-.Tacaue. Ce
lebra eroină a lui Sthendal 
va fi interpretată do Monica 
Vitti.

— 1 600 lei
— 5 400 lei
— 5 470 lei
— 5 250 lei
— 5 250 lei
— 5 447 lei

— 4 650 lei
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In cadrul progresului mate
rial și spiritual continuu, în 
procesul modernizării vieții co
tidiene, arta chemată să înnobi
leze spiritul, arta autentică, se 
afirmă pe zi ce trece tot mai 
mult în tabloul diurn. .Arta pro
dusă și promovată în acest con
text nu numai că reprezintă fi
del etapa de dezvoltare la care 
se găsește societatea în care 
își are implantate rădăcinile, 
dar exercită și o puternică în- 
rîurire asupra membrilor aces
teia.

Fie că ne parvine o dată cu 
unealta de lucru sau utilajul 
casnic produs într-o alură mai 
modernă, fie că o descoperim 
în liniile noilor edificii sau în 
interiorul apartamentului pe care 
l-ani ocupat de curînd, fie că 
o însușim în mod premeditat de 
pe rafturile bibliotecilor, de pe 
scenele sălilor de spectacole 
sau de pe pereții saloanelor ex
pozițiilor, arta, produsul artei 
adevărate se aliniază tot mai 
pronunțat in șirul acelor bu
nuri fără de care viața nouă, 
lumea modernă este de necon- 
ceput. Iată de ce pe zi ce tre
ce crește numărul celor care 
doresc, dintr-o necesitate axio
matică, să fie într-un contact 
cît mai direct cu arta, pentru că 
în prima etapă a dialogului din
tre creația artistică și individ 
prirpa întruchipează frumosul ne
alterat. Iată de ce vrem să a- 
vem cît mai aproape de noi, în 
cadrul mai intim, cum este cel 
familial, o mobilă cu linie mai 
modernă, o fotografie artistică, 
o pictură mai frumoasă.

Do la acest gînd și pînă la 
realizarea Iui nu este decît un 
pas. Pasul pe care îl face omul 
dornic de frumos spre locul no
de i se oferă acesta. Din nefe
ricire tocmai pe acest făgaș 
apare și înflorește nestingherită 
impostura, dorința de comercia
lizare a prostului gust și, nu 
în ultima instanță, șarlatania. 
Dar să spunem lucrurilor pe 
nume. în aceste zile într-un 
ungher al halelor orașului Pe
troșani neguțători de pseudoartă 
își desfac în voie „produsele" 
în fala unui public credul și 
naiv. In schimbul a 200 -300 
lei, lebede mieroase pe luciu) 
unui lac alpin, căprioare cu 
pieptul sînqerînd și priviri blîn- 
de in clipa agoniei sau țigănci 
cu sinii qoi, învăluite în ten
taculele unui rug mistuitor, iau 
drumul căminelor unde la loc 
de cinste vor reprezenta, cine 
știe pentru cite generalii, una 
dintre cele mai expresive din
tre arte, pictura. Este oare pic
tură ceea ce se oferă in acest

Necesitatea 
salubrizării 
comerțului 

cu 
pseudoarta

fel publicului dornic să posede 
o lucrare de artă pentru înnobi
larea interioarelor apartamente
lor? Evident, nu! Mai rău de
cît atît Se comercializează lip
sa de gust și manufactura unor 
falși creatori do artă care sint 
refractari la orice criteriu este
tic. Impostura merge mină-n 
mina cu șarlatania pînă acolo 
îneît pscudopictorii nu-și pun 
semnăturile pe aceste „creații" 
zămislite in hăul ignoranței. De 
ce oare ? Le e frică poale de 
„judecata de apoi" sau de opro
briu] unanim al generațiilor 
care nu vor mai „înghiți" acest 
gen de „artă" ? Și cu toate as
tea „picturile" amintite se vînd, 
chiar la preturile arătate la în
ceputul acestor însemnări.

tn legătură cu această situație 
să ne fie permisă întrebarea: 
dacă pentru produsele agro- 
alimentare ce se desfac în pia
ță există norme stricte do igie
nă, pentru asemenea „produse" 
nu există nici o normă de salu
britate artistică ?

Dincolo de aspectul dezolant 
al situației, comerțul cu „arta" 
în halele orașului trebuie să 
dea do gîndit celor în drept. A- 
ceastă comercializare a lipsei de 
gust prosperă la nivelul halelor 
orașului, deoarece nu există o 
unitate specializată pentru pre
zentarea spre vînzare a lucrări
lor de artă cu adevărat valo
roase. Faptul că librăriile și pa- 
petăriilo oferă cumpărătorilor 
reproduceri realizate la înalt 
nivel tehnic nu satisface pe de
plin dorința celor care vor să 
intre în posesia unor lucrări ori
ginale. Trebuie făcut ceva în 
acest sens. Fără îndoială filia
lei Uniunii artiștilor plastici din 
Petroșani ii revine o parte deo
sebită în înfăptuirea unor iniția
tive in această direcție. Poate 
mai multe expoziții organizate 
cu lucrările membrilor filialei 
(și lucrări din alte centre cul
turale ale tării) pentru forma
rea și ridicarea nivelului de a- 
preciere in materie de artă 
plastică al publicului amator de 
acest gen de creație, poate a- 
menajarea unei galerii perma
nente de artă, sau cel puțin 
expunerea unor lucrări spre 
vînzare in cadrul magazinului 
de artizanat ar constitui un 
semn de bun augur în rezol
varea acestei pro,'*.,’»no. 7'oate 
numai așa vom reuși să deo
sebim arta adevărată de cea 
falsă, autenticul de ceea ce este 
perimat, frumosul de ceea ce 
este lipsit de decență și bun 
gust.

T. KARPATIAN
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Un bogat conținut de idei
DEZBATERILOR RECAPITULATIVE

MEREU IN ACTUALITATE, 
în miezul problemelor 

cardinale ale colectivului
tUrmort din pag. t)

o productivitate cu 1,5 tone/ 
post mai marc decît în perioa
da precedentă. Sînt pași hotă- 
ritori în creșterea capacității 
de producție a minei la iniție
rea și înfăptuirea cărora or
ganizațiile de partid, comuniș
tii, minerii și inginerii și-au 
spus ruvîntul hotăritor. Dis
cutarea în comitetul dc partid 
a măsurilor ce urmau a fi ela
borate do comitetul dc direc
ție sau concretizarea in adu
nările organizațiilor de bază a 
sarcinilor ce au revenit co
muniștilor la locurile de mun
că. in cadrul zonelor, pentru 
finalizarea acestor măsuri, 
munca vie de la om la om in 
abataje, desfășurată de mem
bri dc partid, sînt citeva din 
formele prin care activitatea 
organizației de partid și-a pus 
amprenta asupra muncii între
gului colectiv.

Dar să continuăm. Extinde
rea mecanizării și a susținerii 
moderne, stabilirea măsurilor 
lohnico-organizatorice menite 
să asigure condițiile optime de 
muncă formațiilor de lucru 
an fost factorii determinanți. 
dar nu suficienti pentru che- 
zâșuirea realizărilor minei. Un 
obiectiv de primă importanță 
a! muncii politice desfășurate 
de organizația de partid l-a 
constituit sudarea, omogeniza
rea colectivului. întărirea dis
ciplinei. Era o necesitate. Doar 
colectivul a fost și in ultime
le luni în formare, consolida
re. prin completarea rînduri- 
lor sale cu minori noi angajați, 
pe de o parte, și cu cadre a- 
dusc de la exploatările vecine. 
Ceea ce s-a urmărit, mai ales, 
a fost statornicirea in sinul 
colectivului a unui spirit de 
muncă creator, a ordinii, a răs
punderii față de sarcinile pro
fesionale. formarea noilor 
brigăzi pentru abataje și pre
gătiri. consolidarea lor. Con
ducerea noilor brigăzi a fost 
încredințată celor mai vred- 
ni< i comuniști, mineri cu ex
periență. așa cum sînt tova
rășii C. Zaharia. Gheorghe Le
bădă. Geza Kalman. Ulterior, 
activitatea lor a fost urmărită 
îndeaproape, organizațiile de 
partid au dezbătut în diferite 
prilejuri modul cum își înde
plinesc comuniștii sarcinile în
credințate privind consolida
rea noilor brigăzi, iar condu
cerii minei i s-a indicat sâ a- 
nalizeze sistematic condițiile 
de muncă create brigăzjlor. 
cauzele rămincrii în urmă a 
unora. Astfel dc discuții s-au 
purtat de curind cu brigăzile 
conduse dc Gheorghe Miclea. 
Alexandru Poboreni. Gheorghe 
Rusu. in urma cărora s-au ela
borat măsuri multiple pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
brigăzilor, întărirea asistenței 
tehnice etc. Au fost și razuri 
cind. in urma consultării cu 
formațiile de lucru, comitetul 
de partid a propus conducerii 
minei schimbarea unor șefi de 
brigadă. Aceasta s-a întîmplat 
chiar cu un miner care, deși 
r< numit pentru meritele lui în 
trecut, a dovedit delăsare în 
ultimul timp : Mihai Lorke 
Brigadierul a fost înlocuit iar 
brigada s-a pus pe treabă. In
să. biroul organizației de bază, 
comitetul de partid pe mină 
au avut în continuare in aten
ția lor pe minerul Lorke. In 
urma discutării lui în biroul 
organizației de bază, la comi
tetul de partid, omul a reve
nit la normal, iar de curînd i 
s-a încredințat din nou condu
cerea unei brigăzi.

In centrul organizației de 
partid, a sindicatului și condu
cerii minei se află in prezent 
intensificarea întrecerii pentru 
dezvoltarea succ-s^lor de pină 
acum. Desfășurarea întrecerii 
este urmărită decadă de deca
dă dc comitetul de partid șl 
organizațiile de bază, iar co
muniștii sînt îndrumați să des
fășoare o muncă politică in
tensă în rindul formațiilor de 
lucru pentru obținere a unor

rezultate cit mai valoroase atit 
în realizarea ritmică a planu
lui, a angajamentelor în între
cere cit și în îmbunătățirea 
calității producției.

Acțiunile organizației dc 
partid, ale conducerii minei 
pentru crearea condițiilor op
time obținerii unor rezultate 
și mai bogate în viitor, au o 
sferă largă dc influență. Se 
pregătește deschiderea de noi 
fronturi dc lucru, introducerea 
unor mecanisme noi în abataje 
și pregătiri, se preconizează 
măsuri pentru folosirea mai 
rațională a efectivelor. întări
rea asistenței tehnice etc. Ne
îndoios succesele dc mîine sînt 
asigurate.

Aceasta nu înseamnă că în 
activitatea organizației de par
tid, a comitetului ei. nu este 
încă loc pentru mai mult, pen
tru mai bine. Dacă în privința 
creării condițiilor tehnico-ma- 
teriale s-au făcut pași însem
nați înainte, există încă o re
zervă internă pentru valorifi
carea căreia nu s-a făcut totul ! 
întărirea disciplinei și a spi
ritului dc răspundere față dc 
sarcinile profesionale. De la 
începutul anului s-au înregis
trat peste 500 absențe nemoti
vate : la diferite sectoare dc 
activitate, mai ales Ia cele de 
deservire, sînt încă neajunsuri 
în folosirea timpului dc lucru 
etc. Asemenea anomalii, cit și 
altele, cer din partea organiza
țiilor de partid, a sindicatului, 
o muncă educativă combativă, 
crearea unei opinii intransi
gente față de abaterile de ori
ce natură. Dc asemenea, pen
tru ca rodnicia muncii mineri
lor să atingă în a doua etapă 
a întrecerii noi valori, supe
rioare. organizația dc partid 
are dc satisfăcut o cerință de 
primă necesitate: intensifica
rea muncii politice pentru di
namizarea întrecerii. Aceasta 
nu se poate realiza decît prin 
activizarea tuturor comuniști
lor. prin întărirea rolului lor. 
al fiecărei organizații dc par
tid în educarea și mobilizarea 
colectivului la noi succese, 
prin folosirea tuturor formelor 
muncii politice — inclusiv a 
agitației vizuale care la ora 
actuală are un cont imit sărac, 
nemobilizator.

Conchidem, deci, cu preciza
rea că. pentru a fi mereu în 
actualitate. în miezul proble
melor cardinale și mai ales de 
perspectivă ale colectivului, 
organizația de partid mai arc 
dc făcut păși înainte...

De un mure ajutor pentru ri
dicarea nivelului teoretic al 
dezbaterilor pe această temă 
este studierea tuturor cuvinlă- 
rilor conducătorilor noștri de 
partid și dc stat. Abordarea 
tezelor cuprinse in aceste cu- 
vîntări vino în sprijinul stră
duințelor lectorilor >i propa
gandiștilor ca dezbaterile or
ganizate să contribuie la for
marea unei imagini cit 
complete despre rolul și locul 
Partidului Comunist Român în 
procesul revoluției și construc
ției socialiste, precum și în 
perspectiva dezvoltării țării pe 
drumul dosăvîrșirii construc
ției socialismului și pregătirii 
condițiilor de trecere la comu
nism

Preocupat dc organizarea u- 
nor dezbateri la un inalt ni
vel teoretic, profund ancorate 
în viață. Comitetul municipal 
dc partid întreprinde în a- 
ceastă perioadă o serie dc ac
tivități pentru a veni în spri
jinul cursanților. Au loc, in
tre altele, numeroase consul
tații, înlîlniri ale cadrelor de 
partid, ale lectorilor și propa
gandiștilor, instruirea acestora 
din urmă, înlîlniri cu cei ce 
studiază pentru a li se răspun
de la întrebări. Toate acestea 
constituie un bun prilej de a 
se lămuri și mai profund mij
loacele prin care partidul își 
exercită funcția do forță con
ducătoare in societatea noas
tră.

în timpul anului dc invăță- 
mint, cursanții au studiat po
litica partidului, hotărîrile Con
gresului al lX-lca, ale Confe
rinței Naționale, ale plenarelor 
C.C. al P.C.R. care au urmat, 
principalele preocupări ale 
partidului privind construcția 
economică. Cu prilejul dezba
terilor de sfîrșit de an, lectorii 
și propagandiștii trebuie să 
insiste pe aprofundarea unora 
dintre cele mai importante și 
actuale sarcini, cum ar fi or
ganizarea științifică a produc
ției și a muncii, folosirea com
pletă și raționala a timpului 
de lucru, reducerea cheltuieli
lor (le producție. lichidarea 
pierderilor nlanificate, utili
zarea cu maximum de randa
ment a mijloacelor dc produc
ție și a forței de muncă, spo
rirea continuă a productivită
ții muncii si reducerea pre
țului de cost al produselor în 
vederea ridicării eficienței în
tregii activități economice.

Tn lumina celor mai sus ară
tate. comitetele dc partid dc 
la minele Lonea și Petrila. care 
au organizate ca forme de în- 
vățămînt cercuri cu profil o- 
conomic, școli uzinale și școli 
economice, trebuie să prevadă 
pentru dezbaterile de sfîrșit dc 
an analiza cauzelor care au dus 
la nerealizarea planului dc 
producție în luna aprilie și a 
sarcinilor ce revin cursanților 
în vederea realizării integrale 
a sarcinilor de plan precum

și a angajamentelor asumate 
în întrecere.

Stabilind o linie politică jus
tă, partidul desfășoară o vastă 
activitate pentru crearea ca
drului organizatoric și politic 
favorabil aplicării politicii sa
lo, transformării în realitate a 
marilor posibilități pe care le 
oferă noua orînduirc socială.

în dezbaterile referitoare la 
aceste probleme, in mod deo
sebit la cercurile cu tematică 
specială, cum sint cele de la 
minele Lupeni, Lonea, Petrila, 
Vulcan, I.E.C. Paroșeni să se 
releve rolul însemnat ce revi
ne cadrelor în înfăptuirea sar
cinilor trasate de partid, în a- 
stgurnrcn conducerii dc către 
partid a tuturor domeniilor dc 
activitate. Este bine că dozba 
terile în aceste forme să aibă 
loc pe baza unor referate, co
municări legate de sarcinile 
cursanților pentru eliminarea 
deficiențelor și găsirea celor 
mai eficiente soluții care să 
asigure realizarea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
de plan.

Prestigiul și autoritatea par
tidului, creșterea rolului lui 
conducător sint chezășuilc dc 
structura sa, de numărul și 
calitatea membrilor dc partid, 
de unitatea ideologică și poli- 
tico-organizatorică, do puterea 
de înrîurirc a organizațiilor de 
partid în diferite sectoare. In 
discuțiile din cercuri și cursuri 
să fie înfățișată activitatea des
fășurată pentru întărirea con
tinuă a rîndurilor partidului, 
asigurarea unei compoziții co
respunzătoare, dezvoltarea de
mocrației interne, întărirea dis
ciplinei dc partid, strîngerea 
legăturilor partidului cu ma
sele. în strîusă corespondență 
cu aspectele concrete din or
ganizația de partid respectivă 
și cu sarcinile politice și orga
nizatorice ce revin acesteia.

Ținind seama de cerințele 
partidului față dc membrii săi. 
dezbaterile prilejuite dc închi
derea anului școlar în' învă
țământul de partid vor trebui 
să insiste asupra unor aseme
nea trăsături proprii comunis
tului cum sînt devotamentul și 
conștiinciozitatea în muncă, 
răspunderea față de sarcinile 
de partid, față de îndatoririle 
profesionale, înalta grijă pen
tru păslrarea și sporirea conti
nuă a avutului obștesc, com
portarea demnă în viața per
sonală, în societate.

Dată fiind importanța pro
blemelor referitoare la profi
lul etic al comunistului, a- 
ccstea trebuie să constituie o- 
biectul dezbaterilor de sfîrșit 
de an în toate formele învăță- 
mîntului de partid și în mod 
deosebit in cursurile și cercu
rile în care au fost studiate 
în cursul anului probleme de 
educație moral-cetățcnească și 
statutul partidului. Prin grija 
organizațiilor de partid, -te
mele trebuie în așa fel, pregă
tite îneît să orienteze discuțiile 
spre tratarea principiilor Ș« 
normelor moralei comuniste, a 
procesului de dezvoltare a

S F © F T
France Presse despre 
meciul Elveția — Romania

Comentind meciul România — Elveția, disputat la 
Lausanne, în preliminariile campionatului mondial de fot
bal, corespondentul sportiv al agenției France Presse scrie 
printre altele : „învinsă la București cu 2—0, echipa Elve
ției nu a putut să-și ia revanșa asupra formației române, 
ba mai mult decît atit, a pierdut și avantajul recentei sale 
victorii obținute la Lisabona, în partida cu Portugalia. Se
lecționata elvețiană, stăpînita de trac pe propriul său teren 
nu a jucat cu suficient aplomb pentru a infringe rezistența 
unui adversar care și-a organizat jocul în mod exemplar. 
Nu s-ar putea totuși afirma că românii au adoptat o tactică 
ultradefensivă. Jocul lor, bazat pe o perfectă coeziune, a 
fost însă suficient pentru a-i descumpăni pe elvețieni. In re
priza a doua, cind atacurile gazdelor s-au întețit, statura 
atletică a apărătorilor a devenit un atu prețios al echipei 
oaspete".

„Invingînd cu 1—0 echipa Elveției, subliniază comentato
rul agenției United Press International, reprezentativa Ro
mâniei și-a sporit șansele de calificare în turneul final al 
campionatului mondial de fotbal, ce va avea loc anul viitor 
în Mexic. România, cu 5 puncte din patru meciuri, a trecut 
pe primul loc în grupa I europeană și poziția sa este net 
avantajoasă față de a celorlalte trei echipe (Grecia, Portu
galia, Elveția), intrucît ultimele două înlîlniri le va susține 

teren propriu".

conștiinței socialiste a mase
lor in strinsă legătură cu si
tuațiile concrete din fiecare 
unitate. Dezbaterile de sfir.il 
do an pe problemele clicii co
muniste vor trebui să fie pre
cedate dc consultații pe aceas
tă temă.

Astăzi, cinci pe arena mon
dială au loc numeroase și im
portante evenimente, cînd •• 
desfășoară o intensă activii alo 
diplomatică, este do înțeles in
teresul puternic al membrilor 
șl nemembrilor do partid față 
do politica externă a partidu
lui și statului nostru, față dc 
evoluția relațiilor internațio
nale. Propaganda de partid a 
răspuns în marc măsură, in 
anul de invățămint care se în
cheie cerințelor pe acest, tărim, 
contribuind la o informare bo
gată a oamenilor, Dc aceea es
te firesc ea și in cadrul acti
vităților caro preced încheiere 
învățămîntului cit și în dez
baterile caro au loc cu acest 
prilej să constituie obiect al 
discuțiilor principiile care stau 
la baza politicii externe a par
tidului și stalului nostru. în 
dezbateri se va releva rolul 
Partidului Comunist Român 
ca detașament activ al mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, acțiunile la 
care a participat. Tot în acest 
cadru se va acorda atenția 
cuvenită factorului fundamen
tal care asigură întărirea uni
tății mișcării comuniste inter
naționale. respectarea normelor 
și principiilor relațiilor între 
partidele comuniste. a inde
pendenței, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile al
tui partid.

Tn atenția comitetului muni
cipal dc partid stă și asigura
rea desfășurării în bune condi
țiuni a închiderii învățămin- 
tului ideologic al cadrelor di
dactice. Din măsurile ce au fost 
luate, pentru a sprijini cadrele 
didactice în a analiza și a 
aprofunda în strînsă corelație cu 
sarcinile trasate dc Conferința 
Națională a cadrelor didactice, 
măsurile care să ducă la con
tinua perfecționare a învăță- 
mîntului dc toate gradele a fost 
și aceea de a repartiza pe toți 
membrii Biroului Comitetului 
municipal la dezbaterile care 
vor avea loc spre a da un a- 
jutor efectiv cadrelor didactice 
in legarea studiului ideologic 
de problemele concrete ale 
creșterii aportului lor la îmbu
nătățirea continuă a procesu
lui instructiv-cducaliv.

O atenție deosebită se acor
dă din partea Comitetului mu
nicipal dc partid în această 
perioadă examenelor dc sfîrșit 
de ari"''carc au loc în cadrul 
universității serale, de mar
xism-leninism. Au fost luate 
toate măsurile organizatorice 
pentru buna desfășurare a exa
menelor la toate secțiile uni
versității. avîndu-se în vedere 
că problematica va fi amplă, 
în centrul atenției vor sta. a- 
lături de problemele actuale 
ale politicii interne și externe 
a partidului, probleme referi
toare la mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională 
și la evoluția capitalismului 
contemporan — deci probleme 
do marc actualitate.

Desfășurarea in bune condi
țiuni a fnvățămînlului dc par
tid presupune ca membrii or
ganelor și organizațiilor de 
partid să se afle în mijlocul 
lectorilor și propagandiștilor și 
să răspundă la întrebările lor. 
să i informeze despre sarcinile 
ce stau în fața lor și asupra 
cărora este necesar să fie în
dreptată atenția cursanților la 
învățămînt.

Participarea membrilor or
ganelor de partid, a cadrelor 
cu munci de răspundere la 
activitatea de închidere a în- 
vățămînlului de partid, la dez
baterile din cercuri și cursuri, 
contactul nemijlocit cu lectorii, 
propagandiștii și cursanții 
constituie un prilej dc a cu
noaște mai îndeaproape în cc 
măsură răspunde modul de or
ganizare. do funcționaro a în- 
vățămîntului, tematica acestuia 
cerințelor comuniștilor — ceea 
ce va constitui o premisă im
portantă pentru elaborarea u- 
nor măsuri judicioase cu pri
viri? la pregătirea viitorului an 
do învățămînt de partid.

Conducerea lucrărilor 
dc con$fruc(ll-montaj 
prin sistemul dispecer

jeni mersul, am investit cu n- 
trlbuții «le dispeceri oameni 
competenți din cadrul lotului, 
șantierului și grupului. La ni
vel do lot și șantier — roiul 
do dispeceri il au — prin lăr
girea atribuțiilor care le revin
— tehnicienii atașament) 1 i: la 
nivel do grup, rolul de dis
pecer principal il deține ingi
nerul Ton Vărușeț. Coordona
tor direct al întregului sistem 
de dispecerat este inginerul 
Virgil Tcodorescu.

— Ce s-a realizat o dată cu 
înființarea noului sistem de 
conducere ?

— In primul ripd am creat 
o rețea informațională tehnico- 
economică bine pusă la punct. 
Prin intermediul oi se transmit 
zilnic informațiile asupra mer
sului producției în sensul as
cendent al atribuțiunilor. Prc- 
lucrind și sistemalizînd infor
mațiile primite, se comunică — 
tot prin filiera acestei rețele, 
dar acum de sus în jos — ca
lea ce va trebui să se urmeze 
și termenul dc soluționare a 
problemelor ridicate; de ase
menea, se transmit prompt și 
oportun deciziile dc rezolvare 
a anumitor deficiențe sesizate.

— Referindu-ne mai în a- 
niănunt. la cei trei factori im
portanți din construcții — ma
terial. manoperă, utilaj — cc 
ne puteți spune ?

— Dispecerii — fiecare pe 
treapta sa : lot, șantier sau grup
— au rolul do a urmări dacă 
materialele sint asigurate la 
timp conform necesarului sta
bilit, dacă in plus față de ne
cesarul planificat trebuiesc ur
gent aprovizionate linele obiec
tive, sau dacă — spre exem
plu, în cazul unor lucrări im

portante — se impune o supli
mentare a forței de muncă și 
n utilajului la punctul dc lu
cru respectiv.

— In cazul că se ivește o 
problemă a cărei rezolvare de
pășește întreg sistemul dc dis
pecerat, inclusiv pe dispecerul 
principal, cum procedați ?

— Intervine in acest caz in
ginerul coordonator, care vn 
căuta soluționarea acesteia. Tu 
cazuri excepționale, bineînțeles, 
că se va putea apela la con
ducerea grupului, sau prin a- 
ceasta, la aceea a trustului de 
care aparținem.

— Vă rugăm să ne spuneți 
citeva cuvinte despre avantajele 
cc rezidă din aplicarea noului 
sistem dc conducere dispecer.

— Organizarea științifica a 
rețelei informație — dispoziție 
— rezolvare pentru problemele 
din contextul procesului de pro
ducție; uniformizarea solicitări
lor diferitelor compartimente de 
activitate; eliminarea unui 
„balast" supărător: paralelis
mul dc informații și decizii — 
sînt principalele avantaje ce 
se obțin și caro se vor resfrin- 
ge pozitiv asupra rezultatelor 
noastre în producție.

O
Concluzionînd cele 

conducerea lucrărilor
relatate, 
de con-

strucții-montaj prin sistemul 
dispecer apare ca o metodă su
plă și sigură, care vine să în
vioreze, prin aplicarea ei. între
gul aparat dc conducere a șan
tierului.

Experiența bună pe care o va 
cîștiga T.C.M.M.-ul in fluxul 
muncii, pe șantierele sale din 
Valea Jiului, se impune a fi 
o tribună de popularizare și 
aplicare a ei în alte unități de 
construct ii-montaj.

-

! Consemnăm
' Pe urme...
i Un cetățean, Vasile Grigoraș, din Lupeni, a sesizat A- 
i sociația de locatari din localitate despre neregulile din 
1 blocul A 6, în care stă.
| — Lăsați-o aici (sesizarea) ! O dau șefului s-o rezolve
ț — a venit răspunsul contabilei Dona Macavei.
' Contabila i-a dat sesizarea șefului, adică soțului său. 
| Acesta a înapoiat-o. tot nerezolvată, subalternei, deci soției, 
i Iar dumneaei îl trimite pe locatar la... șeful. Și cit timp 
I soții Macavei, angajați ai Asociației de locatari din Lupeni, 

il .pasează" pe om de la unul la altul, fără s-o ia pe ur
mele sesizării, neregulile din bloc se amplifică. Ce fel de 
neajunsuri există în bloc ? Sînt destule. Poate încearcă șeful

1 Administrației locale de la Consiliul popular Lupeni. Robert 
I, Kinszki, să le dea de urmă? Că noi nu i-am dat dinsului 
I de urmă într-o zi în care era... pe teren !

și pe recepție
Era o dimineață liniștită. Deodată liniștea a fost spartă 

împreună cu geamurile locuinței de la nr. 98, din strada 
Anton Pann (Petroșani). Niște cetățeni, aflați prin preajmă, 
alarmați, s-au dus să vadă ce-i. N-au apucat să-l identifice 
pe cel care spărsese geamurile, dar și-au dat seama că c un 
răufăcător.

După numai o oră, în strada George Coșbuc nr. 24 au 
fost sparte geamurile altei locuințe. La întoarcerea acasă, 
gazda I. H. a constatat că-i lipsesc din casă obiecte de îm
brăcăminte. Omul a sesizat miliția. Telefonic.

La puțin timp, infractorul a fost surprins, în timp ce 
făcea „inventarul" obiectelor. Hoțul, pe nume Tibcriu Toma 
(din Petroșani str. Dacia nr. 46), n-a mai apucat să îmbrace 
hainele furate. A dat miliția peste el. Semn că organele de 
ordine au fost si de astă dată pe recepție.

P. B.
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CARTAGENA-DE-INDIAS
Vechea Cartagenă a fost o cetate inaccesibilă pentru ina

mic, dc pe cheiurile ei porneau o dată Ia citeva luni cara
vane încărcate cu argint din Potosi și Puna, smaragde (lip 
Cordilierii Noii Granade, scorțișoară, cupru și staniu. -Apoi 
ea a devenit un oraș provincial adormit, care învia doar o 
dată pe an, cînd soseau corăbiile din Spania.

In 1810 au izbucnit aproape concomitent, în diferite 
puncte ale continentului, răscoale împotriva coroanei spa
niole. A început războiul pentru independență. Atunci a 
pornit din Cartagena campania sa pentru libertate legen
darul Bolivar. In timp ce Bolivar lupta pe diferite fron
turi, spaniolii au reușit să recucerească Cartagena după 
aproape patru luni de asediu, cînd foametea și epidemiile 
i-au dat gata pe patrioți : pe străzi putrezeau cadtn rele 
care nu apucaseră să fie ridicate. Au fost mincați toți cli
nii, toate pisicile și toți șobolanii. Numai de foame au 
murit 9 000 de oameni. Și cînd in cele din urmă generalul 
Pablo Marillo a pus piciorul in Cartagena ocupată, dar 
nesupusă, s-a sufocat aproape de duhoarea cadavrelor. Du
pă aceea, spaniolii au făcut un măcel îngrozitor, nimicind 
sule de apărători ai orașului.

In 1821, trupele lui Bolivar ai ajuns din nou la zidu
rile Cariagenei. A fost ultimul și cel mai lung asediu din 
istoria orașului. Spaniolii au rezistat cu desperare 14 luni. 
Dar, în cele din urmă, guvernatorul spaniol s-a predat 
„eliberatorului". Și pe turnurile fortului San-Felipe s-a 
înălțat steagul tricolor al Marii Columbii... A fost ultima 
răsuflare de glorie din istoria Cartagenei.

De pe meterezele înguste ale fortului se vede actuala 
Cartagena-de-Indias. La stingă, departe de capul lung, se 
află o zonă de hoteluri și vile, înconjurate de palmieri, la 
dreapta — golful plin de ambarcațiuni cu pînze cenușii, 
peticite... Și r.iai la dreapta — vechea Cartagenă, înconju-

rată dc zidul cetății. De colina pe care se află San-Felipe 
o desparte de golf. Aproape la poalele fortului, pe mal și 
în apa golfului, se înșiră sute de maghernițe, cocioabe, bor
deie și barăci, așezate pe niște pari subțiri, înfipți în no
roiul negru. Favelas... Cu zdrențe întinse pe frîngliii mur
dare. Cu miasme insuportabile. Cu copii rahitici, cu mu
latre gravide purtind pe cap uriașe cutii de tablă pline cu 
apă și boccele cu rufe.

Sub turnul gros și galben cu ceas se întinde piața E- 
chipajelor, iar dc cealaltă parte bulevardul Martirilor. De 
dimineață pină seara, aleile sînt pline cu nenumărați lus
tragii și fotografi. Slrecurîndu-se printre ei, în timpul zilei 
copiii bat mingea. Spre seară pe bulevard se perindă spre 
piața Independenței aproape întreaga Cartagenă.

Lingă cazematele fortului Boca-Chica, cite un pescar 
cu undița în mină moțăie deasupra șanțului mucegăit, unde 
se bălăceau cîndva rechinii care îi pîndeau pe nefericiții 
deținuți.

— Cartagena — scrie Artur Lundkvist, scriitor și explo
rator suedez — este un oraș mort. El murmură încetișor 
ca o scoică pe care o pui la ureche.

Niște gliete vechi și scîlciate... acesta este simbolul Car- 
tagenei întruchipat în beton și in versurile lui Luis Lopez, 
gravate pe placa cenușie pe care sînt așezate încălțările. 
(N. R. — monument lung de 2,5 m).

„Cartagena mea !... Tu ai indurat atitea încercări, ai 
luptat și ai învins. Dar iată că deodată totul a dispărut fără 
urmă... asediile și asalturile... și niciodată nu te vor mai 
vedea pinzele corăbiilor împinse de vini. Nu vor mai bate 
lunurile tale, nu vor mai flutura pe turnurile tale stea
guri... Ai devenit liniștită Cartagena mea. ai devenit un 
orășel, un punct pe harta lumii. Și totuși îți rămînem cre
dincioși, Cartagenă.., Te păstrăm și te iubim cu o dragoste 
deosebita. Cu ce am putea-o compara?... Poate cu sentimen
tul pe cpr • un bătrîncl singur, uitat de toți, îl încearcă 
pentru ' 1<‘ salo vechi, scîlciate...
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ANUNȚ
Stația C.F.R. Petroșani recrutează candidați 

pentru școala de calificare gradul I mișcare (a- 
cari, manevranți stații și manevranți secție) cu 
durata de 3 luni.

Condiții: 4 clase elementare și stagiul militar 
satisfăcut sau 7—8 clase elementare, vîrsta 
18—40 ani.

Candidații vor depune la biroul personal, pină 
în ziua de 17 mai 1969, certificatul de studii în 
original, copie după actul de naștere legalizată 
și o dovadă asupra stării de sănătate eliberată 
de către circumscripția medicală unde este luat 
în evidență candidatul.

Pe timpul școlarizării elevii vor beneficia dc 
o bursă de 700 lei, li se asigură masa contra 
cost și abonamente pe C.F.R. pe distanța de 
60 km.

La terminarea școlii, încadrarea va fi de 1 300 
lei, absolvenții beneficiind de permise pe C.F.R. 
pentru ei și membrii familiei, abonamente de 
Ia serviciu Ia domiciliu, precum și de un spor de 
vechime lunar.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 7—15 la biroul personal al stației 
C.F.R. — telefon 1730, interior 316.

Tu
VINERI 16 MAI

10,00 Limba rusă. Lecția 56.
10.30 Pentru elevi. Consultații 

la limba română.
11,00 Limba spaniolă. Lecția 

58.
11.30 Reportaj în doi : „Clipa '. 
12,00 închiderea emisiunii de

dimineață.
17.30 Telex Tv.
17.35 Lanterna magică.
17,50 Limba spaniolă. Lecția 

58.
18,15 Pentru tinerelul școlar : 

Să ne cunoaștem patria.
18.35 Contrapunct.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Tcle-Uni verși tatca.
20.00 Film artistic : ...Magazi

nul de pe strada Mare" 
o producție a studiouri
lor cehoslovace.

22.05 Reflector. Ancheta Tv.
22.20 Mult e dulce și fru

moasă. Emisiune de lim
ba română.

22,45 Varietăți pe peliculă cu 
Aznavour, surorile Kes
sler, Ana Bruknau.

23.00 Telejurnalul de noapte.
23,10 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 17 MAI

PROGRAMUL I :

1 
I 
I
I
I
I
*

I 
I
I
I

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Mati
neu literar; 10,00 Corul Sin
dicatelor din Municipiul Bu
curești; 10,30 Din țările socia
liste: 11,05 Concert dc muzică 
ușoară: 11,45 Sfatul medicu
lui; 12,00 Cintecc de Radu 
Șerban; 12,20 Cronica reviste
lor literare; 12,30 Soliști de 
muzică ușoară : Margareta 
Pislaru și Salvat A-'- mo;
13.10 Avanpremieră cotidi: nă;
13.21 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,50 Caleidoscop muzi
cal: 14,30 Automobil club: 
14,50 Muzică populară: 15,05 
Concertul zilei: 15,50 .Jocuri 
muscelcne: 16.00 Radiojurnal. 
Sport: 16.10 Recital do operă 
Vasile Moldoveanul 16,30 An
tena tineretului: 16,55 Radio 
publicitate: 17,00 Piese dc 
cșțradă; 17,15 Cc <• nou in 
județul dv. ? — Hunedoara; 
17,30 Recital vocal Tleana Co- 
trubaș și Tonei Pantca: 17,45 
Orizont științific: 18.05 Melo
dii populare; 18.30 ©azeta ra
dio; 19,00 O melodie pe adre
sa dumneavoastră: 19.20
Snort: 19.30 Concert folclo
ric; 20.05 Muzică de dans; 
21.00 Fo-meții '’n muzie* 
șoară: 21.25 Mîine, in ^■mi- 
siunile muzicale; 01 35 Muzi
că do dans: 22.00 Rud niur- 
nal. Buletin m- teoroioHc. 
Sport: 22.20 Din cele mai cu
noscute romanțe: 2° 40 Mo
ment poetic: 22.45 Din nou 
muzică dc dans; 0.05—6.00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Melodii... melo,,';i: 
6,45 Cintecc și jocuri: 7 10 
Valsuri, polci, marșuri: 7,37 
Muzică ușoară: 7,45 Orchestre 
de muzică populară: 8.10 Tot 
înainte: 8.25 Arii djn operete 
românești: 8,35 Itinerar fol
cloric muzical; 9.10 Lectură 
în premieră: 9,30 Me’odii rle 
Vasile Veselovski: 9,45 Cin- 
tăreți ai plaiurilor noastre; 
10,05 Duete de Claudio Mon
teverdi: 10,20 Potpuriuri de 
muzică ușoară: 10.30 Vreau 
să știu: 10.55 Miniaturi or
chestrale: 11.05 Muzicieni ro
mâni de azi despre muzicieni 
români de ieri: 11,35 Vechi 
melodii populare: 12.05 Avan
premieră cotidiană: 12,16 Via
ța de concert a Capitalei; 
13.00 Emisiunea de divertis
ment muzical -Dc la 1 la 
5“: 17.00 Radiojurnal. Sport;
17.10 Muzică vocală și in
strumentală: 17,30 Antologie 
dc literatură universală: 17.45 
Mîndre-s cîntecele noastre: 
18.05 Itinerar turistic româ
nesc: 18 25 Muzică ușoară: 
19.05 Muzică populară; 19.30 
Odă limbii române: 20.00 
Concerf'*! orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii >Ger”-®e 
Eneseu": 22.30 Cronica revis
telor literare: 22.40 Jazz: 23.07 
Visare — muzică ușoară; 
0.07—1.00 Muzică de dans.

BULETINE DE ȘTIRI : 
Programul I : 5.00: 5,30; 6.00; 
6,30; 9.00: 11,00: 13.00: 15,00; 
20,00; 24.00: 1 00: 2,00: 4.00. 
Programul II : 6.05: 7.30;
10,00; 12.00: 14.00: 18,00; 19.00; 
23,00; 0,55.

JP i/me
SÎMBATA 17 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pentru încă puțini do
lari: Republica: Tată de 
familie; LONEA — 7 No
iembrie : Barbă roșie, scria 
I și IT; Minerul : Fiul lui 
Tarzan: VULCAN : Samu
raiul: LUPENI — Cultural: 
Pașa.

remea
Stația meteorologică din Pe

troșani ne-a comunicat că ieri, 
la Petroșani, temperatura ma
ximă a fost de plus 29 de 
grade, iar la Paring de plus 
21 de grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vremea se men
ține frumoasă și călduroasă. 
Vini slab din sectorul vestic.

sfir.il
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Incidente ÎNCHEIEREA Campania electorală din Franța

violente
la Kuala
Ln mpur

• INTR-l \ CARTIER S-AU 
DESFĂȘURAT ADEVĂRATE 
Ll'PTE DE STRADA • fi 
MATA A DESCHIS FOCUL 
SUPRA MULȚIMII • 
MU’ MINISTRU \BDUL RAH
MAN \ DECRETAT STAREA 
DE URGENȚA

AR-
. A-

PRI-

Kl ALA LUMPUR 15 (Agcr- 
res). — Incidente violente în- 

>uri de diverse națio- 
au reizbucnit miercuri 
la Kuala Lumpur, ca- 

Malayeziei. după o scurtă 
idă de acalmie în cursul 
i poliția a anunțat ridi- 
stării de urgență pentru 

orc. Primele incidente au 
loc la Petal Ing Java, un 

'al orașului

VIZITEI TOVARĂȘILOR Georges Pompidou
PAUL NICULESCU-MIZIL 

Șl MIHAI DALEA ÎN ELVEȚIA
GENEVA 15. — Coresponden

tul Agerpres. H. Liman, trans
mite : Tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R.. s-au întîlnit joi la 
Geneva cu delegația Partidului 
Muncii din Elveția, formată din 
tovarășii Jean Vincent. Andre 
Murei, Jacov Lechleiter, mem-pr< 

tre 
calități 
noap 
pital 
perit 
cărei 
care; 
două 
avut 
cartier industrial 
Kuala Lumpur, unde s-au des
fășurat adevărate lupte de stra
dă. Armata a deschis focul a- 
supra mulțimii. Forțele de or
dine au încercuit cartierul, ope
rand numeroase arestări. In o- 
raș. spitalele sînt arhipline, me
dicii și personalul sanitar ne- 
putînd face față numărului ma
re de răniți. Situația este deo
sebit do gravă și datorită lip
sei do alimente, precum și a 
creșterii vertiginoase a prețu
rilor.

KUALA LUMPUR 15 (Ager
pres'. — Primul ministru Ab
dul Rahman a decretat joi sta
rea de urgență pe întreg te
ritoriul Malayei. El a anunțat 
totodată crearea unui Consiliu 
National pentru coordonarea ac
tivității administrației civile, po
liției și armatei, ca urmare a 
tulburărilor grave ce au cuprins 
populația, opunînd în confrun
tări singeroase diferite grupări 
etnice. Noul consiliu va fi con
dus de Abdul Razak, vicepre- 
mier și ministru al apărării.

I 
I

jDELA CAPE KENNEDY
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bri ai Secretariatului Colectiv 
al P.M.E., și I-Icnri Trub și 
Franz Dubi, membri ai Comi
tetului Director al P.M.E.

Cu acest prilej, într-un spirit 
de prietenie și înțelegere reci
procă. au fost discutate proble
me de interes comun și unele 
aspecte actuale ale mișcării co
muniste și 
naționale.

muncitorești inter-

și Alain Poher
iși dispută aceeași clientelă

O
Tovarășii Paul Niculescu-Mi- 

zil, membru al Comitetului E- 
xecutiv. al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
.și Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-au înapoiat joi sea
ra in Capitală din vizita fă
cută la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Italian. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din

O O
Partidului MunciiFranța, și 

din Elveția.
La sosire, 

ncasa, erau 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasilc Patili- 
neț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghcorghc Călin, Aldea 
ru, și Vasile Vlad, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R.

pe aeroportul Bă- 
prezenți tovarășii

Milita-

Lucrările Comitetului

pentru dezarmare
GENEVA 15. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : Joi a avut loc la Geneva 
o nouă ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare.

In cuvîntul său, șeful delega
ției nigeriene, ambasadorul Sule 
Kolo, a expus poziția tării sale 
față de problema încheierii u- 
nui tratat de interzicere a ex
periențelor nucleare în mediul 
subteran, considerate de țara sa 
printre măsurile urgente de de

PREGĂTIRILE

ÎN FAZA
CAPE KENNEDY 15 (Ager

pres). — Pregătirile pentru 
lansarea cabinei spațiale „A- 
pollo-10" au intrat în faza fi
nală la poligonul de la Cape 
Kennedy. Miercuri, echipajul 
cabinei a participat la o simu
lare a tuturor activităților le
gate de navigație, de contro
lul „modulului lunar" și a ca
binei propriu-zise. După cum 
s-a mai anunțat, lansarea va 
avea loc duminică 18 mai la 
ora 18 și 49 de minute (ora 
Bucureștiului).

Tot în cadrul pregătirii e- 
chipajului, cosmonauții Tho
mas Stafford, John Young și 
Eugene Sernan au fost con
vocat i lo o informare de „to
pografie lunară", în cursul 
căreia li s-au indicat locurile 
pe care vor trebui să le fo
tografieze, precum și craterul 
Moltke, din apropierea Mării 
Liniștii, unde este prevăzută 
aselenizarea primului echipaj 
uman, în luna iulie a acestui 
an. De asemenea, s-au indi
cat o serie de puncte de pe 
■uprafafa Lunii care prezintă 
un interes deosebit pentru sa- 
vanții N.A.S.A.

Ziua de miercuri a fost mar
cată la Cape Kennedy de o 
puternică furtună, care a o- 
bligat pe tehnicieni să ia mă
suri pentru protejarea uriașei 
rachete „Salurn-V", asigurată 
cu o carcasă specială. Oficia-

litățile N.A.S.A. au declarat 
că „numărătoarea inversă" nu 
a fost întreruptă din cauza 
iu r lunii.

In cursul zborului, vor e- 
xista, potrivit afirmațiilor spe
cialiștilor, 3 858 de moduri de 
a verifica comportarea cabinei 
,,Apollo-10" în drumul ei spre 
Lună. Datele obținute vor ii 
retransmise cu ajutorul unor 
calculatoare electronice la cen
trul pentru zboruri spațiale 
cu echipaj de la Houston 
(Texas) și la centrul de lan
sare de la Cape Kennedy. Mă
surătorile vor indica, printre 
altele, nivelul combustibilului, 
poziția diferitelor valve și co
mutatoare, vibrațiile Ia care 
este supus întregul ansamblu, 
viteza de deplasare și chiar 
pulsul cosmonauților.

„Apollo-10" va însemna cel 
de-al 20-lea zbor spațial cu 
echipaj uman efectuat de Sta
tele Unite, de la începutul e- 
rei spațiale. Cu toate că dis
tanța acoperită de nava cos
mică pînă la Lună și înapoi 
pe Pămînt, plus cele 31 de 
rotații în jurul Lunii vor în
suma aproximativ un milion 
de kilometri, recordul de dis
tanță este deținut de cabina 
spațială „Gemini-7" în decem
brie 1965, cînd a străbătut a- 
proape 10 milioane kilometri 
în decurs de 2 săptămii

zarmarc. Cu acest prilej, dele
gația nigeriană a prezentat un 
document de lucru privind ex
periențele nucleare subterane 
și un amendament la proiectul 
sovietic de tratat în problema 
demilitarizării teritoriilor sub
marine.

Reprezentantul S.U.A.. Adrian 
Fisher, s-a ocupat în intervenția 
sa îndeosebi de problema inter
zicerii activităților militare pe 
fundul mărilor și oceanelor. El 
a reafirmat punctul de vedere 
exprimat în scrisoarea președin
telui Nixon din 15 martie, difu
zată ca document al Comitetu
lui, potrivit căruia S.U.A. se 
pronunță in favoarea elaborării 
unui acord privind interzicerea 
amplasării pe fundul mărilor 
și oceanelor a armelor nucleare 
și a altor mijloace de distrugere 
în masă. După cum este cunos
cut, proiectul de tratat prezen
tat de U.R.S.S. la actuala se
siune a Comitetului color 18 
state pentru dezarmare propune 
interzicerea tuturor activităților 
militare pe fundul mărilor și 
oceanelor.

PARIS 15 (Agerpres). — Ob
servatorii politici din capitala 
Franței remarcă în unanimita
te similitudinea existentă intre 
tezele politico expuse recent de 
Alain Poher și Georges Pom
pidou, considerați a fi princi
palii protagoniști ai alegerilor 
prezidențiale de la 1 iunie a.c.

Agenția France " 
ciază că Georges 
Alain Poher vor 
aceeași idee — 
Franțe centriste, 
tr-un fel sau altul din „nu“-ul 
pronunțat cu ocazia referen
dumului de la 27 aprilie.

Amîndoi au ales același .cu- 
vînt pentru a-și ilustra Con
cepția despre rolul președinte
lui : „Animatorul politicii ge
nerale" a spus fostul prim-mi- 
nistru, un „animator" căruia 
„nu-i incumbă stabilirea unui 
program detaliat de guverna
re", a declarat la rîndul său 
președintele interimar. Amîn
doi cer deschiderea unui dia
log între guvern și parlament 
Alain Poher nu se califică „li
beral". pentru că — spun co
mentatorii — asta rezultă de 
la sine : Georges Pompidou a- 
firmă că „este și rămîne libe
ral". Pentru amîndoi guvernul 
trebuie să fie eficace și stabil.

Președintele interimar a pre
cizat că „pentru viitor ar fi 
ideal un guvern de legislatu
ră1. legînd astfel soarta gu
vernului de cea a Adunării 
Naționale, pentru o mai bună 
garantare a stabilității. Geor
ges Pompidou a vorbit de o 
„dorință de schimbare", men- 
ținînd în același timp, „moște
nirea celei de-a V-a Repu
blici". Ziarul „Le Monde", cău- 
tînd să dea o explicație ase
mănării dintre programele ce
lor doi candidați, subliniază că 
..Georges Pompidou și Alain 
Poher își dispută aceeași clien
telă — Franța centristă".

O
P/XRIS 15 (Agerpres). — 

Miercuri a fost remis un do
cument parlamentarilor U.D.R. 
care vor participa la campania 
electorală in sprijinul lui 
Georges Pompidou. Documen
tul cuprinde liniile mari ale 
politicii externe a Franței pe 
care candidatul actualei majo
rități guvernamentale, fostul 
prim-ministru Georges Pompi
dou, intenționează să o promo
veze în eventualitatea alegerii 
sale ca președinte al rcpubli-

Presso apre- 
Pompidou și 
să incarneze 
cea a unei 
născută în-

Pompidou se declară parti
zan al independenței naționale 
și al „respectării alianțelor". 
Este de dorit, a adăugat el, ca 
în alianțele occidentale să se 
instaureze o cooperare verita
bilă. fondată pe egalitatea in
tre națiuni. Referitor la situa
ția din Orientul Apropiat, Pom
pidou consideră că acțiunea 
Franței trebuie să aibă drept 
obiectiv primordial instaurarea 
unei păci juste și durabile în
tre Israel și țările arabe.

Rezoluția Consiliului de Se
curitate din 22 noiembrie 19G7 
conține principiile generale ale 
unei astfel de reglementări, și 
aplicarea ei nu ar fi posibilă, 
în opinia lui Pompidou, dccit 
în absența oricărui dezechili
bru do forțe, ceea ce ar pre
supune ca „toate țările mari să 
înceteze de a furniza arme be- 
ligcranților". Abordînd proble
ma integrării vest-curopene. 
candidatul U.D.R. a exprimat 
părerea că este prematură 
crearea unor structuri juridice 
și politice comune ale țărilor 
Europei occidentale atita timp 

lor economică 
asigurată, 
a subli-

Obiective militare 
americano-saigoneze 
atacate de forțele 

patriotice 
din Vietnamul 

de sud
SAIGON 15 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al armatei 
americane a declarat că for
țele patriotice sud-vietnameze 
au atacat in noaptea dc mier
curi spre joi mai multe obiec
tive militare americano-saigo
neze, provocîndu-lc pierderi. 
Printre aceste obipetive se află 
aerodromul de la Phan Thiet, 
situat la 1G8 km nord-esl de 
Saigon, o bază a parașutiști- 
lor americani din provincia Lam 
Dong, o bază a trupelor de ge
niu din provincia Ophu Yen 
și cartierul general al celei de-a 
25-a divizii dc infanterie de 
la Cu Cili, aflat în apropierea 
capitalei sud-vietnameze.

In același timp, avioane a- 
mericanc de tip „B-52“ au efec
tuat in ultimele 12 ore opt 
raiduri de bombardament asu
pra unor sectoare din regiunea 
platourilor înalte, precum și 
din provinciile Binh Long. Bien 
Hoa și Long Khanh din jurul 
Saigonului.

ORIENTUL APROPIAT
Guvernul R.A.U. ia măsuri de 
protejare a observatorilor O. N. U.

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— într-o scrisoare adresată se
cretarului general al Națiuni
lor Unite, U Thant, reprezen
tantul permanent al R.A.U. la 
O.N.U., Mohamed el-Kony, a 
informat că guvernul său ia 
măsurile necesare in vederea 
reducerii riscurilor Ia care sini 
expuși observatorii militari ai 
O.N.U. în zona Canalului dc 
Suez. în acest sens, a arătat 
ol, R.A.U. va construi adăpos
turi fortificat, pentru observa
torii O.N.U.

Pe do altă parte, reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.t .. Charles Yost. l-a infor
mat pe secretarul general U 
Thant cu privire la desfășura
rea reuniunii dc miercuri a

reprezentanților celor patru 
mari puteri consacrată găsirii 
unei reglementări politice a 
conflictului din Orientul A- 
propiat. Deși nu a fost dgt pu
blicității nici un comunicat, 
surse informate dc la O.N.U. 
au afirmat că reprezentanții 
celor patru mari putori au fă
cut unele progrese în eforturile 
lor de a găsi o soluție. Grupul 
de lucru, alcătuit din locțiitorii 
reprezentanților permanent l
ai S.U.A.. Marii Britanii. Fran
ței și Uniunii Sovietico, a ți
nut o nouă ședință joi. iar am
basadorii se vor întâlni din nou 
miercurea viitoare la reședința 
ambasadorului francez. Armand 
Berard.

Criza ministerială din Liban
BEIRUT 15 (Agerpres). — 

Rashid Karame, primul minis
tru demisionar al Libanului, a 
anunțat la 15 mai că este de 
acord cu președintele Charles 
Helou asupra unui plan pri
vind rezolvarea prezentei crize 
ministeriale. Dar, el a arătat 
că un nou cabinet nu va fi

format înainte de sfirșilul aces
tei săptămini. Agenția' M.E.N. 
relatează că ac. a-lă declarație 
a fost făcută de Karame după 
o întrevedere dc două ore cu 
șeful stalului libanez.

Charles Helou a avut, de ase
menea, întrevederi cu liderii 
fracțiunilor parlamentare.

cit cooperarea 
nu este pe deplin 
Totodată, Pompidou 
niat necesitatea examinării cu 
atenție a problemei lărgirii 
Pieței comune și a consecințe
lor pe care le-ar avea această 
acțiune asupra structurii 
modului de funcționare 
C.E.E., și în primul rînd 
pra sectorului agricol.

In sfîrșit, în domeniul 
lațiilor cu țările socialiste. 
Pompidou a definit o politică 
de „destindere. înțelegere, co
operare". Politica de destinde
re între Est și Vest trebuie să 
fie menținută și în viitor de 

-către Franța, a conchis el.

și 
ale 

asu-

re-

o

FINALĂ

PARIS 15 (Agerpres). — Can
didatul Partidului socialist în a- 
lcgerile prezidențiale din Fran
ța. Gaston Defferre. a declarat 
joi dimineața într-o conferință 
do presă că, în cazul în care 
ar fi ales, l-ar desemna pe 
Pierro Mendes Franco ca prim- 
ministru. El a vorbit totodată 
despre modul în care concepe 
rolul constituțional al președin
telui republicii, afirmînd că a- 
cesta arc obligația de a pre
zenta „marile opțiuni", dar „gu
vernul este cel care trebuie să 
conducă politica țării".

I). GERMANA: Construcții noi la Karl Marx Stadt, localitate cu 300 000 locuitori.

Socialiștii italieni și soarta guvernului
Demisia colectivă a Direc

țiunii Partidului Socialist Ita
lian la începutul lucrărilor ac
tualei plenare a Comitetului 
Central al acestui partid pune 
în discuție nu numai orienta
rea socialiștilor, dar .și colabo
rarea lor în cadrul guvernului 
de eentru-slinga. ceea ce are. 
implicit, o înriurire asupra 
soartci ansamblului coaliției 
guvernamentale. Dacă prece
denta formație de centru-stin- 
ga a fost răsturnată de „o bu
turugă mică" (proiectul unei 
legi cu privire Ia funcționarea 
unor categorii de școli), actua
lul guvern a rezistat înfruntă
rilor din ultima -.Teme in le
gătură mi frămintările sociale 
și represiunile polițienești, cu 
revoltele din închisori și acțiu
nile protestatare împotriva sis
temului de salarizare „pe zo
ne". Nu este deocamdată sufi
cient de limpede dacă actuala 
tendință dc modificare din in
teriorul Partidului Socialist 
Italian va avea repercusiuni 
imediate sau mai îndepărtate,

gama aprecierilor variind după 
dispoziția pesimistă sau opti
mistă a observatorilor.

Situația din Partidul socia
list nu este generată de o 
simplă modificare cu carac
ter organizatoric sau de o re
grupare formală a forțelor, ci 
— așa cum relevă comentato
rul agenției A.N.S.A., — de
..promovarea unei noi majori
tăți interne, care ar deplasa 
spre stingă axa politică a par
tidului". Demisia conducerii a 
urmat unei inițiative a lideru
lui socialist Giacomo Mancini, 
care deține postul de ministru 
al lucrărilor publice și spriji
nea pină acum curentul ..auto
nomist" condus de secretarul 
național al partidului. Mauro 
Ferri, împreună cu ministrul 
de finanțe, Luigi Preti. „Ope
rația Mancini" s-a soldat duci 
cu desprinderea unei grupări 
din curentul autonomist care, 
împreună cu curentul denumit 
..reînnoirea socialistă", a im
pus orientarea de pînă acum 
a Partidului socialist, formînd

gruparea majoritară. Curentul 
„reînnoirea socialistă" este alcă
tuit din liderii fostului Partid 
social-democrat dinaintea uni
ficării din octombrie 19G6 și 
este reprezentat în guvern dc

ministrul industriei Mario 
Tanassi, și de ministrul mari
nei comerciale, Giuseppe Lu- 
pis.

Cele două curente majorita
re care au pus la punct orien
tarea socialistă după unifica
re au avut de înfruntat o gru
pare minoritară, împărțită, la

rîndul ci. în trei curente : „Re
voluția socialistă", curent con
dus de vicepreședintele guver
nului. Francesco de Martino, 
„angajamentul socialist", con
dus de Antonio Giolitti, și 
„stingă socialistă" grupată în 
jurul lui Riccardo Lombardi, 
care respinge participarea la 
guvernul de centru stingă. E- 
chilibrul dintre „majoritari" și 
„minoritari" apărea tot timpul 
destul de fragil, dc vreme ce 
secretarul național Mauro Fer
ri conta doar pe 52 pînă la 53 
la sută din voturi in adunări
le conducerii partidului, și, dc 
aceea, „operațiunea Mancini" 
a provocat un adevărat dez
echilibru. deoarece trecerea u- 
nci părți a „autonomiștilor" a- 
lâturi de „minoritari" le con
feră acestora posibilitatea de 
a determina o nouă orientare 
în partidul socialist. Or. chiar 
din prima zi a lucrărilor Co
mitetului Central, s-a mențio
nat că această orientare oslo 
legată de o deschidere accen
tuată spre stingă și de luarea

în considerare a colaborării cu 
Partidul comunist. „Problema 
dc fond care divizează acum 
Partidul socialist — transmite 
A.N.S.A. — se referă la rela
țiile cu Partidul Comunist Ita
lian, în fața căruia noua ma
joritate este dispusă să ofere 
o deschidere pe plan parla
mentar și pe planul adminis
trației locale, ceea ce vechea 
majoritate considera exclus in 
conformitate cu principiile îns
crise in Carta dc unificare și 
cu rolul principal ce revenea 
colaborării în cadrul formației 
dc centru-stînga". Divergențe
le sînt accentuate de faptul că 
doi miniștri — Tanassi și Preti 
— au amenințat că vor demi
siona din guvern dacă „opera
ția Mancini" se va concretiza 
în schimbarea orientării poli
tice a partidului.

In consecință, frămintările 
din rîndurile socialiștilor pot 
avea consecințe imprevizibile 
pentru întreaga viață politică 
a Italici.

Z. FLOREA
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• BUDAPESTA. — La in
vitația C.C. al P.M.S.U., joi di
mineața a sosit la Budapesta, 
într-o vizită de cîteva zile, 
Gustav Husalt, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Pe aeroportul Ferihegy. oas
petele a fost întinipinat de 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U. și de alți con
ducători de partid.

• CARACAS. — La Cara
cas a avut loc o demonstrație 
de protest a muncitorilor îm
potriva creșterii șomajului. 
Poliția a intervenit, făcind uz 
de bastoane de cauciuc și de 
arme pentru a împrăștia pe 
manifestanți. După cum a decla
rat Victor Yeppe, unul din con
ducătorii muncitorilor, în pre
zent în Venezuela sînt peste 
800 000 dc șortieri.

• PARIS. — . Căsătoriile 
timpurii sînt în prezent în 
Franța de două ori mai nu
meroase decît cu 15 ani în 
urmă, relevă un studiu al 
Comitetului demografic iran- 
cez. In ultima vreme au fost 
eliberate anual cile 400 dis
pense speciale pentru căsă
torie unor tineri sub vîrsta 
legală, în comparație cu 200 
de dispense eliberate anual 
între 1945—1957. Este intere
sant dc remarcat că numărul 
dispenselor era de 100 între 
1925 și 1934 și numai de 
15—20 între anii 1889 și 1895. 
Dispensele sînt necesare pen
tru oficierea căsătoriei în ca
zul unor fele sub vîrsta de 
15 ani și trei luni și a băie
ților sub 18 ani.

TURNEUL
LUI ROCKEFELLER 

ÎN AMERICA LATINA
DEMONSTRAȚIE DE PRO

TEST REPRIMATA DE PO
LIȚIE LA TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA 15 (Ager

pres). — în continuarea tur
neului pe care il întreprinde 
în America Latină în calitate 
dc trimis personal al președin
telui Nixon, guvernatorul Nel
son Rockefeller a sosit miercuri 
în capitala Hondurasului — 
Tegucigalpa. Sute de studenți 
s-au adunat in fața palatului 
prezidențial, unde Rockefeller 
purta convorbiri cu președin
tele hondurian. Osvaldo Lopez 
Arellano, ccrind ca emisarul 
guvernului S.U.A. să părăseas
că imediat teritoriul țării. Po
trivit agenției U.P.I., poliția a 
deschis focul împotriva demons
tranților, un student în vîrstă 
de 22 ani, Carlos Virgilio Zu
niga, fiind ucis.

S. U. A.
Succese 

ale candidaților 
de culoare 

în „fortăreața 
rasismului44

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
In alegerile preliminare pentru 
organele municipale din sta
tul Mississippi au ieșit învin
gători 12 candidați de culoare. 
In acest stat din sudul Statelor 
Unite, calificat drept „fortărea
ța rasismului" american, auto
ritățile municipale au încercat 
prin toate mijloacele să'împie
dice pe cit posibil accesul ne
grilor în funcții oficiale.

• PHENIAN. — La 15 mai, 
la Phenian, a avut loc o con
vorbire între Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene și Ni
kolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., care face o vizită 
oficială în R.P.D. Coreeană.

A fost efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu dez
voltarea pe mai departe a re
lațiilor bilaterale și în legă
tură cu problemele internațio
nale' actuale de interes reci
proc.

• XIENG KUANG. — For
țele Pathet Lao au doborît alte 
două avioane americano — a- 
nunță agenția Khaosan Pathet 
Lao.

Pină în prezent, forțele S.U.A. 
au pierdut în Laos 1124 de a- 
vioane — menționează aceeași 
agenție.

Execuții în Irak
Zece irakieni, condamnați la 

moarte sub acuzația de spio
naj, au fost executați în zorii 
zilei de joi, a anunțat postul 
de radio Bagdad. Sentințele au 
fost pronunțate de Curtea re
voluționară irakiană, care, în 
acest an, a mai condamnat la 
moarte sub aceeași acuzație 26 
de persoane.

• CONAKRY. — Consiliul 
Național al Revoluției din Gui
neea, care îndeplinește funcția 
de tribunal revoluționar, a con
damnat la moarte 13 persoane 
acuzate că au organizat un 
complot vizînd răsturnarea ac
tualului regim — anunță 'agen
ția France Presse, citind un co
municat al postului de radio 
guineez.

Alte persoane acuzate de 
complicitate cu organizatorii 
complotului au fost condamna
te la muncă silnică pe diferite 
termene.

• DAR ES SALAAM — In
tr-un comunicat dat publicității 
la Dar es Salaam dc reprezen
tanța Mișcării populare pentru 
eliberarea Angolei (M.P.L.A.) se 
arată că forțele de eliberare 
din Angola au scos din luptă 
de la începutul acestui an 310 
militari ai trupelor colonialiste 
portugheze. De asemenea, in a- 
ceastă perioadă, precizează co
municatul, au fost distruse in
stalații și tehnică de luptă ale 
trupelor portugheze..

• NEW YORK. Un vagon 
de tren, încărcat cu 61 dc 
tone de proiectile incendiare, 
a luat foc miercuri seara, pro
rocind o serie de explozii ca
re au durat patru ore. Tre
nul circula pe ruta Palmdale 
(California) — Port Chicago, 
unde urma să descarce pro
iectilele. pentru a fi transpor
tate în Vietnam.

Mari cantități de proiectile 
ncexplodate au fost descope
rite la distanțe apreciabile de 
locul incendiului, după stin
gerea acestuia de către echi
pe speciale de pompieri.

Vagoanele următoare erau 
încărcate cu sulf lichid, bu
tan și propan, dar au putut 
fi despărțite de vagonul cu 
proiectile înainte de produce
rea incendiului. Potrivit de
clarațiilor oficialităților, in
cendiul s-ar datora supraîn
călzirii unui angrenaj.

• S’EW YORK — Comitetul 
social al Consiliului economic 
și social al O.N.U. a recoman
dat într-o rezoluție extinderea 
măsurilor pentru asigurarea, în 
întreaga lume, a unul sistem 
de școlarizare universală și fără 
discriminare. Rezoluția propune 
ca guvernele organizațiile de 
învățămînt și toate țările să a- 
dopte măsurile necesare ca for
mele de învățămînt să fie ac
cesibile tuturor categoriilor de 
tineri.

Ciocniri între demonstranți și poliție 
la New Delhi

In fața clădirii Parlamentu
lui din capitala Indiei a avut 
loc joi o maro demonstrație 
a șomerilor.

Demonstranții au încercat să 
rupă cordoanele poliției pentru 
a depune la secretariatul par
lamentului o petiție în care cer 
acțiuni hotărîte din partea gu
vernului pentru lichidarea șo
majului. în urma ciocnirilor 
care au avut loc intre poliție

și demonstranți, precizează a- 
genția Reuter, 300 de persoane 
au fost arestate.

• LIMA. — Greva de 24 de 
ore declanșată de peste 5 000 
do marinari peruvieni a luat 
sfîrșit cu victoria marinarilor. 
Patronatul a fost nevoit să sa
tisfacă revendicările acestora 
privind majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

„Copil de piatră“ — purtat 
de o femeie timp de 37 de ani

ROMA 15 (Agerpres). — 
Timp de 37 de ani o femeie 
din regiunea Campobasso (Ita
lia) a purtat in plntecele ei 
cadavrul calcifiat al unul fe
tus de 8 luni.

Extraordinara descoperire a 
fost făcută din Ini implore de 
profesorul Vito de Palma, șe
ful secției de ginecologie și 
obslretică de la spitalul din 
Termoli. Acum cîteva zile, 
profesorul a examinat o ță
rancă în vîrstă de 72 de ani 
care acuza dureri abdominale. 
După ce a radiografiat pacien
ta. el a descoperit cu stupe
facție că femeia purta un fe
tus de 8 luni, complet calci
fiat.

Cercetările au stabilit că ță
ranca a fost operată in 1932 
pentru o sarcină exlra-ulerină. 
Se pare că. în timpul opera
ției. un ovul fecundai ar fi 
pătruns in cavitatea intestina

lă, unde a găsit teren de a 
se dezvolta pină la 8 luni.

Țăranca a povestit medicu
lui că a avut in acea vreme 
toate simplomele sarcinii. Dar 
medicii care au consultat-o 
au atribuit aceste simplome 
„aderențelor post-operat orii".

Fetusul mort la 8 luni s-a 
calcifiat gene rînd unul dintre 
cele mai rare fenomene pe 
care tratatele de obslrelică șl 
ginecologic le denumesc 
„transformare in lilhopedion" 
(In limbajul curent „Copil de 
piatră").

Literatura .medicală mondia
lă nu cunoaște decll 30 de ca
zuri asemănătoare, dar cel în
registrat la spitalul din Tra
moli este unul dintre cele mal 
rare, datorită duratei sale.

Profesorul Vito dc Palma va 
opera această neobișnuită bol
navă in următoarele zile.
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