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Sistemul de premiere
J

instrument eficace pentru
stimularea realizării

indicatorilor de plan

VACANJA

recreativă,
educativă

si obținerea Minerii 
Văii ui 

prezintă decadă
„Lele Ană, 

gură multă" 
pe scenă

Doar citeva zile ii mai despart 
pc elevi dc vacanța de primă
vară. eveniment școlar așteptat 
nu numai pentru funcția recon
fortantă și stimulativă, ci și 
pentru posibilitățile din ce în 
ce mai largi de manifestare a 
aptitudinilor și talentelor. Pen
tru educatori, vacanța elevilor 
presupune o muncă organizato
rică predominant-seleetivă pen
tru găsirea formelor de activi-

tate cxtrașcolarâ care să cap
teze interesul, să împletească 
armonios elementul atractiv cu 
cel educativ. Avind in vedere 
aceste două aspecte ale vacan
ței. ne-am adresat tovarășului 
profesor Victor lațenco. preșe
dintele Consiliului‘municipal al 
Organizației* pionierilor, invi- 
tindu-1 la un scurt periplu ima
ginar pentru apropiata vacanță.

de beneficii sporite
IOSIF BÎRSAN, 

director financiar-contabil, Centrala cărbunelui Petroșani IA
Elaborind măsurile de perfec

ționare a conducerii și planifi
cări: economiei naționale, con
ducerea de partid a acordat un 
.•ol important noului sistem de 
salarizare și majorare a sala
riilor, oricntindu-1. in primul 
rînd, spre stimularea tuturor 
oamenilor muncii în obținerea 
unor rezultate mereu mai bune 
in producție, spre asigurarea 
retribuirii lor echitabile. în 
funcție dc aportul depus la 
realizarea sarcinilor întreprin
derii, de cantitatea și. mai a- 
îes, de calitatea muncii depuse. 
In cadrul noului sistem dc sa
larizare, un instrument puternic 
de creștere a răspunderii ma
teriale pentru îndeplinirea sar
cinilor. de cointeresare a sala- 
riaților in realizarea indicato
rilor cantitativi și dc sporire a 
eficienței economice în toate 
domeniile de activitate il consti
tuie noul sistem de premiere.

Pentru stimularea salariați- 
lor din întreprinderi, centrale 
industriale celelalte organizații 
economice în realizarea și de
pășirea sarcinilor ce decurg din 
planul do stat, precum și pen
tru creșterea continuă a eficien
ței economice car-e să conducă 
Li sporirea beneficiilor, potri
vit prevederilor H.C.M. nr. 151 
din 19 februarie a.c., se con
stituie la fiecare unitate un 
fond de premiere din benefi
ciul realizat, destinat premie
rii salariaților. Fondul dc pre
miere se constituie prin aplica
rea unor cote asupra beneficiu
lui total realizat de fiecare uni
tate economică, cote ce urmea
ză să fie stabilite dc organele 
ierarhic superioare, ținind sea
ma dc defalcarea acestora pc 
unități, dc fondul de salarii și 
beneficiul planificat pe fiecare 
unitate in parte.

Fondul de premiere se con
stituie in mod provizoriu tri
mestrial, prin anlicarea cotei 
stabilite la beneficiul realizat. 
In cazul obținerii dc beneficii 
peste plan, valoarea absolută 
a fondului de premiere va 
crește in funcție de acestea. 
In mod definitiv fondul de 
premiere se constituie la sfîrși- 
tul anului în cazul îndeplinirii 
sarcinilor do bază cuprinse în 
plan ca: realizarea producți 
mai fă — valorică și pe sort 
mente —. nedepășirea cheltui

iilor planificate la 1 000 lei 
producție marfă, îndeplinirea 
obligațiilor contractuale etc. In 
cazul neîndeplinirii unora din 
acești indicatori, fondul de pre
miere urmează să fie diminuat 
cu anumite cote. La Centrala 
cărbunelui Petroșani, pentru u- 
nitățile cu gestiune economică 
internă organizate la nivel de 
întreprindere (exploatări minie
re. preparații. uzine) din ba
zin. fondul de premiere se con
stituie la nivel de centrală, in 
funcție de beneficiul realizat 
pc centrală (Valea Jiului). Re
partizarea acestui fond pc uni
tăți se face in mod provizoriu 
trimestrial și definitiv la sfirși- 
tul anului, ținindu-sc scama dc 
rezultatele economice și finan
ciare obținute de fiecare în 
parte. Din cele de mai sus re
zultă că valoarea absolută a 
fondului de premiere este con
diționată în primul rind dc 
realizarea indicatorilor planifi
cați de bază, un rol deosebit în 
stabilirea acestui fond jucîndu-1 
obținerea dc beneficii sporite 
peste plan.

Pentru asigurarea realizării 
indicatorilor de bază și in mod 
special de beneficii sporite pc 
centrală, este imperios necesar 
ca fiecare unitate minieră să 
realizeze ritmic planul la pro
ducția brută de cărbune in con
dițiile respectării normelor in
terne dc calitate. Aceasta creea
ză condiții materiale optime de 
realizare a unor recuperări spo
rite și obținerea de sortimente 
superioare, la unitățile noastre 
de preparare, ceea ce implicit 
conduc la realizarea și depăși
rea producției sortimentale și a 
producției dc marfă cantitativă 
și valorică. Un exemplu conclu
dent pc această linie îl con
stituie realizările bune obținute 
de unitățile noastre pe lunile 
ianuarie și februarie a. c. Ast
fel unitățile miniere au îmbu
nătățit calitatea cărbunelui brut 
cu — D.7 procente, cu toate că 
unele unități (E. M. Lonea, 
E. M. Petrila, E. M. Dilja. E. M. 
Uricani) nu s-au încadrat în 
condițiile de calitate stabilite.

Calitatea ridicată a cărbune- 
; brut la care se adaugă și 
tivitatea îmbunătățită a pre-

• 32 000 TONE DE CĂRBUNE
DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI

După șirul de decade cu re
zultate in producție mai mult 
sau mai puțin concludente, 
după eforturi, strădanii și după 
căutări asidue în abataje și 
galerii pentru sporirea rodni
ciei muncii, iată că minerii 
Văii Jiului se prezintă la sca
denta primului trimestru de mun
că din acest ultim an al cin
cinalului. Cum este bilanțul 
muncii lor? Desigur, pe măsura 
hărniciei. Mobilizați de organi
zațiile de partid, impulsionați 
puternic in muncă de efectul 
stimulativ al aplicării noului 
sistem de salarizare și majora
rea salariilor, minerii, ingine
rii și tehnicienii din bazin au 
încheiat, atit luna martie cît și 
primul trimestru, cu rezultate 
în muncă demne de laudă. 
PLANUL PE ANSAMBLUL VAll 
JIULUI A FOST DEPĂȘIT IN 
LUNA CE S-A ÎNCHEIAT CU 
10 641 TONE. IAR PE ÎNTREA-

EXTRASE PESTE PLAN

perioada din 
CANTITATEA DE 
EXTRASA PESTE 
ÎNSUMEAZĂ 32 000 TONE.
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GA 
AN 
NE 
na
Important este faptul că spo
rul de producție s-a obținut 
pe seama creșterii productivi
tății muncii, că s-a înregistrat 
o îmbunătățire a calității pro
ducției în această perioadă cu 
0,7 puncte sub norma de ce
nușă admisă. Cu două excepții 
— minele UricanL-și Vulcap 
—, îndeplinirea și depășirea 
planului pe martie a fost ra
portată de toate colectivele ex
ploatărilor miniere. Și de data 
aceasta, locul fruntaș în clasa
mentul hărniciei îl ocupă mina 
Paroșeni avînd cea mai 
depășire (4-6623 tone),
urmată, în ordinea realizărilor, 
de minele Lupeni (4-6 128 tone), 
Petrila (4-1 996 tone), Aninoasa 
(4-608 tone), Lonea (4-91 tone) 
și Dilja (4-39 tone). Demn de

mare 
fiind

consemnat este, q jjenea,
faptul că, în afară de”Uricani, 
toate colectivele minelor au 
avut o contribuție substanțială 
la depășirea planului pe cen
trală în trimestrul 1, cele 
mari realizări avîndu-le 
acest sens mina fruntașă 
ramura — Lupeni (4-14 60-1 
ne) și cea mai linără mină 
Paroșeni (4-10 250 tone).

Socotim că nu avem dreptul 
: i sfjrșim relatarea bilanțului 
pozitiv încheiat de marea majo
ritate a colectivelor de 
de la minele Văii Jiului 
patul primului trimestru 
a ne opri puțin asupra situați
ei nesatisfăcătoare în care s-a 
prezentat la această scadentă 
colectivul minei Uricani. Cu ră- 
mînerea sub plan pe luna mar-

Sub îndrumarea neobositei 
instructoare Maria Pătrașcoiu, 
formația amatorilor de tea
tru a căminului cultural din 
Cimpa a pus in scenă piesa 
,.Lcle Ană, gură multa". După 
repetiții, au fost prezentate 
deja două spectacole. Piesa, 
plină de umor, redind aspec
te din viata satului de altă 
dată va fi prezentată în 5 
aprilie pe scena căminului 
cultural din Cimpu lui Neag 
și, în continuare, la Iscroni, 
Dilja, Dealu Babei. Printre 
interpret se evidențiază Ma
ria Patrascoiu, Maria Cocolan, 
Nicolae Sas și alții.

R. BĂLSAN 
corespondent

I — Ce însemnează vacanta pentru dumneavoastră, orga
nizatorii ?

— Nefiind un hiatus in continuitatea procesului de învăță- 
mint, ci doar o slăbire temporară a laturii instructive, informa
ționale, dar o accentuare a părții formativ-educative, vacanța este 
întotdeauna obiectul unor cercetări atente și a organizării multila
terale. pentru a satisface dorințele atit de diverse și de exigente 
ale pionierilor și școlarilor. Noi trebuie să cunoaștem ce ar dori 
ei — printr-un fel de investigație, sondaj de opinie — și, ținind 
seama de aceste date, proiectăm activitățile. Un fapt esențial : 
toată vacanța este o prelungire. în forme adecvate, a procesului 
școlar. Noi am prelucrat din timp planul vacanței împreună cu 
directorii școlilor și comandanții de unități, l-ani îmbogățit cu 
sugestiile primite ulterior.

I — Desigur, în elaborarea planului de -vacantă v-ați 
călăuzit după o idee pedagogica predominantă. Care este 
aceea ?

mai 
în 
pe 
lo-

muncă 
la ca- 

fără
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Dialog cu
tinerețea

— Am considerat că este important, pentru fortificarea orga
nismului in formare, petrecerea a unei cit mai mari părți de timp 
in aer liber. Dezvoltarea armonioasă a organismului, atit fizic cit 
și psihic, este ideea centrală a oricăror activități pionierești.

— Ce gen de activități s-au prevăzut și in ce măsură 
sint cunoscute de elevi, îmbrățișate cu plăcere ?

— O precizare : vor fi unele activități la nivelul municipiului 
și altele organizate de către școli, în mod independent, cu scopul 
de a menține permanenta supraveghere și îndrumare a elevilor. 
Predomină excursiile, drumețiile, vizitele Ia diferite întreprinderi 
cu pondere economică însemnată, activități sportive. O parte din 
excursii sint tematice, urmărind aprofundarea cunoștințelor de 
geografie și istorie a patriei, dobindite in școală, contribuind la

T. SPATARU

+ Continuare în pag. a 3-a

celor trei metri planificați

de 20, s-a atins chiar un

Continuare în pag. a 3-a

I. BĂLAN

& Continuare in pag a 3-a
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ConcursExpunere
instructivă

Pionierii

200 tone fier vechi

de științe matematice

în
al ...................... a
rurgice 200 tone fier vechi peste sarcinile de piu 
producției de oțel a patriei!

Acțiunea de colectare și valorificare a metalelor vechi s. Jw-21ă w , 
intreprinderilc și localitățile din municipiu. In perioada primului trimestru, ca rezultat 
acestei acțiuni, din depozitul I.C.M. de la I.ivezeni au fost expediate spre centrele side-

•jaa .. .. _u.- j ’an. O contribuție importantă la sporirea

aceeași te
și în fata 
onstruclorl

priina șe-
29 martie 
profesori-

în plus
se desfășoară cu rezultate bune
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înaintare rapida
Preocuparea pentru sporirea vitezelor de 

avansare în lucrările miniere subterane iși 
face tot mai insistent loc in activitatea de
pusă de cadrele tehnico-inginerești de la 
E. M. Uricani, avind drept scop final creș
terea productivității muncii, accelerarea pu
nerii în funefiune a noi capacități de pro
ducție. Acoperirea prin fapte a acestei afir
mații : începind cu data de 1 martie a. c., 
s-a întreprins intr-o arteră importantă a mi
nei — este vorba de galeria principală de 
transport spre est, orizontul 500 — pilier — 
o înaintare rapidă, in baza materializării con
cluziilor -studiului întocmit de către compar
timentul tehnologic, in sensul unei organi
zări superioare a producției și a muncii la 
front. Armarea galeriei duble săpate în ste
ril cu un profil de 1-1,2 mp s-a prevăzut a se 
executa cu elemente TH speciale. S-au pre
conizat 13 posturi pe zi. încărcarea rocii ex
cavate se face cu ajutorul a două mașini de 
încărcat.

Initial, rezultatele n-au fost cele așteptate, 
lucru justificat de faptul că s-au efectuat o 
serie de experimentări privitoare la aplica
rea perjorajului umed prin intermediul unor 
utilaje de tip greu. Dar, o dată învinse aceste 
dificultăți, de la 10 martie au fost consem
nate avansări zilnice care au întrecut cu re
gularitate pragul 
prin ciclogramă. După cele trei schimburi 
prestate în data ’ 
„virf“ : 5 metri!

Bilanțul de la finele primei luni de valo
rificare a studiului de organizare superioară 
este remarcabil — 83 de metri, cu o depă
șire medie a normei de circa 25 la sută și 
un ciștig mediu pe post de miner de 169.08 
lei. Se deschid, astfel, frumoase perspective 
brigăzii conduse de Constantin Gheorghiu 
(evidențiem pe șefii de schimb Andrei Tokeș 
și Nicolae Tostina) către realizări di 
ce mai bogate.

SI FAPTE

La lotul Valea de Pești din 
cadrul șantierului I.L.H.S. a 
I -t prezentata ieri, din ini
țiativa biroului organizației 
de bază P.C.R. a șantierului, 
o expunere asupra documen
telor plenarei C.C. al P.C.R. 
din 17—19 martie 1970.

Astăzi și miine 
mă va fi expusă 
colectivelor de
de la lotul 11 (instalații) 
III (Dănuțoni).

Carnavalul 
„Florile 

Parîngului“
Prima manifestare distrac

tivă care marchează vacanta 
pionierilor și școlarilor din 
Valea Jiului este carnavalul 
.Florile Parîngului" ce va 
avea loc la Casa de cultură 
din Petroșani, duminică, îuce- 
pind de la ora 14,30.

V -_ _ _ _ _ _ _ _ _

Matematica — știința care cunoaște o mare dezvoltare 
in zilele noastre — are printre elevi mulți adepți. Caracte
rizați de pasiuni comune, elevii liceelor Lupcni, Uricani și 
Vulcan au închegat o societate de științe matematice.

Elevul Gheorghe Soceanu nc informează că 
dință a societății constituite a avut loc duminică 
a. c. in localul Liceului Lupeni, sub îndrumarea 
lor respectivi.

Să ne cunoaștem 
patria"

La Liceul Uricani s-a desfă
șurat un concurs pe teme 
geografice cu tema : ..Să ne 
cunoaștem patria". La startul 
concursului s-au aliniat elevi 
din toate clasele de liceu. Cei 
mai bine pregătiți s-au dove
dit a fi Zoica Șerbu și Hed- 
viga Cziller, din clasa a X-a.

și circulația
Simbdld, Consiliul munici

pal al Organizației pionieri
lor și Miliția municipiului 
Petroșani organizează prima 
instruire a patrulelor de cir-

culație compuse din pionieri, 
în curînd acestea vor veghea 
pe străzile și șoselele din 
Valea Jiului la circulația re
glementară a elevilor și copi-

Responsabilii unităților
T.A.P.L. au fost invitați zilele 
trecute, la Consiliul popular 
al orașului. Aici au fost puse 
în discuție o seamă de aspec
te privind aprovizionarea uni
tăților, gospodărirea și îngri
jirea mărfurilor, precum șl 
relația ■ vînzător-cumpărător. 
Consfătuirea s-a dovedit a 
utilă.

Competiții 
sportive

sindicalu- 
Petroșanl 

membrii 
de 1 Mai, 
popice și 

? a parti- 
compcliții

Comitetul secției 
lui pensionarilor 
organizează pentru 
săi, în cinstea zilei c 
concursuri de șah, 
biliard. Doritorii de 
cipa la aceste < 
sportive- se pot înscrie, piuă 
la data de 10 aprilie, la sediul 
secției din strada M. 
ncscu nr. 1 Petroșani.

Exigența privind calitatea produselor de export și pre-
zentarea estetică a finisajelor adecvate desfacerii pe pie- La Uzina de reparații
țele externe — iată deviza sub care se fabrică mașinile elec- din Arad, paralel cu ac-trice la Uzina de mașini electrice din București. Vizînd ri-
dicarea performanțelor tehnice ale produselor și competi- tivitatea de reparații, au

tivitatea acestora pe piețele de peste hotare, in cadrul uzi- fost realizate tipuri per-

nei bucureștene au fost luate ample măsuri de organizare fecționate de agregate

a producției și modernizarea proceselor tehnologice în ve- de pompare pentru iri-

dorea îmbunătățirii parametrilor tehnico-functionali la ma- gații, motoare și mașini

șinile electrice in curs de fabricație. Cererile contractuale speciale cu multiple a-

sint elocvente : un mare număr de țări cu vechi tradiții in plicații in agricultura.

branșă (R. F. a Germaniei, Franța, Elveția, Italia, K. S. In foto : Se efectuea-

Cehoslovacă, etc.) solicită in mod frecvent produsele uzinei. za lin ultim control teh-

In foto : In pregătire — un nou Iot de motoare asin- nic la noul lot de agre-

crone destinate exportului. gate de, pompare pentru 
irigații.



2 Steagul roșu
TINERI 3 APRILIE 1970

L-am înlilml in atelierul 
sectorului electromecanic. S-a 
recomandat foarte simplu: 
L'nrdan. electrician de mină
— intervenții rapide. L-am 
întrebat ce face. Jmi fac da
toria ca orice tinăr".

[: u i bălai de statură oo- 
Irivild, brunet, cu o pri\ ne 
adincâ, plină de blindcle. 
Cînd l-am întilnil era îm
brăcat ca pcn'iu șui — ci*, 
inc și salopetă — curat, calm. 
Spic siiipundcrea mea a căit- 
lal să nu mi se dea în vileag. 
..X'u sînt unicul. Sini multi 
ca mine, poale mai bum cr. 
nvne'. M-a impresionat plă
cui Tlnărul nieu interlocu
tor nici nu bănuia alunei de 
cc îl alesesem tocmai pe ci
— mi-l recomandaseră cu căl
dura comuniștii.

S-a născut in anul 194-1. 
Urmează școala ele meritară 
în comună, apoi vine cu fa
milia, în căutarea unui loc 
de muncă - în Vi’ea Jiului. 
Termină studiile elementare 
și pentru a-și ajuta părinții 
în efortul lor de a construi 
o locuință proprietate oeiso- 
nală se angajează muncilor 
necalifical, urmind o școală 
de calificare de 2 ani.

Pentru el viața a primii un 
nou sens după absolv ire. I a 
început era greu, se cerca

atenție, exigență dar s-a o- 
bișnuit integrîndu-se in efor
turile colectivului. Paralel cu 
munca proiesională, dove
dind voință și dirzenie. a ur
mat și a absolvii liceul se
ral Apoi a înlîlnit primul 
eșec, nu a reușit la exame
nul de admitere în facultate. 
Este chemat la datoria ce
tățenească iată de patrie, de 
a satisface serviciul militar. 
Setea de noi cunoștințe, sa
tisfacția datoriei împlinite îi 
aduce și acolo un nou suc
ces, o nouă profesie: radio
telegrafist.

După lăsarea la \ atru, se 
angajează la E.M. Dilja. În
trebat de ce tocmai la „in
tervenții', el se justifică : 
„vreau să simt ceea ce iac, 
să pol palpa rezultatul mun
cii mele". Care este speciii- 
cul muncii tale ? Răspunsul 
e prompt : „bătălia cu timpul, 
intervenții rapide și prompte 
în cazul unor avarii electro, 
care prin natura lor pot ge
nera situația neplăcută de a 
se întrerupe producția". Pu
țin și totuși mult. Rodul 
muncii minerilor din adincuri 
trebuie să ajungă la lumina 
zilei. Recent a avut o reme
diere rapidă la P.O. 2 unde 
s-a degradat un cap de cablu 
ce alimenta motorul electric 
al mașinii de extracție. L-a 
remediat în numai 15 mi
nute. Romulus a avut mai 
multe intervenții rapide și 
prompte. De altfel, „Romică 
Burdan e un băiat demn de 
admiral, sub orice formă. 
Poale ii dat exemplu". Sînt 
cuvintele Iov. ing. Liviu 
Rubin, secretar al comitetu
lui coordonator U.T.C. al E.M. 
Dîlja. „Are simțul datoriei, 
iar recent a primit steaua de 
fruntaș în producție pe 1969“., 
ne informează Iov. maistru 
P. Mancu, secretarul organi
zației de partid nr. 5, secto
rul electromecanic. „fi dorim 
succes și dirzenie in conli- 
nuare...“.

T inerii simt nevoia imperioasă să discute, să 
problematizeze, să formuleze opinii persona
le. Ei găsesc „soluții" pentru orice probleme, 

grav și serios care le compensează lipsa de ex- 
dar întotdeauna bine intenționați și cu decen-

cu tonul 
periență, . ______ . ... ____ , . , ,
ță. Contactul cu tinerii aflați la virsta maturității sociale 
este emoționant. In poezia vîrstei pe care ai depășit-o 
cîndva, trăiești sentimentul unei regăsiri. Regăsirea însă 
nu este deplină dacă nu ai suplețea să te asociezi ti
nereții. Preocupați de dorința de a realiza această asi
milare, organizatorii mesei rotunde - Casa de cultură. 
Comitetul municipal U.T.C. și redacția — au pus în dis
cuția tinerilor interlocutori 
nia, modul de comportare 
viitorul partener de viață, soț sau soție, considerînd că 
ele constituie tot atîtea căutări febrile ale tineretului. 
Aflați pe pragul de aur al vieții, băiatul și fata sînt fră- 
mintați în mod firesc de aceste probleme, cărora le caută 
răspunsuri potrivite sub denumirea comună de concep
ție despre viață. Să vedem care sînt răspunsurile lor, dar 
nu înainte de a face precizarea că in intenția noastră a 
stat cuprinderea unor tineri din medii sociale diferite — 
elevi, studenți, muncitori, 
funcționari.

rotunde — Casa de cultura.

probleme cruciale ca priete- 
în societate, opinia despre

profesori, ingineri, tehnicieni,
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In ciirîiid <• agenție <le Inrisni
penirn

O veste bună pentru ți
nerii amatori de turism din 
municipiu : in curind se va 
deschide, in Petroșani, lîn- 
qă aqenția de voiai C.F.R., 
o aqenție de turism pentru 
tineret. La această agen
ție vor putea fi primite în
scrieri pentru excursiile or-

dneret
qanizate de Biroul de turism 
pentru tineret si de către 
comisiile de turism ale co
mitetelor orășenești U.T.C. 
in tară si in străinătate sau 
ne plan local si vor putea 
fi obținute diverse lămuriri 
si informații privind excur
siile.
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î 
i 
î 
i 
i 
i
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I Acțiuni voliintar-pairioiice
* © Comitetul coordonator U. T. C. de la mina Dilja |
I o organizat o zi de muncă voluntar-patriotică pentru co- 
' lectarea metalelor vechi. Pregătită din timp, această ac- | 
I țiune a reușit pe deplin. Au participat 35 de tineri c°re, s 
' in citeva ore au adunat din incinta exploatării miniere | 
I 20 tone de fier vechi.
I 9 Uleciștii de la U.U.M. Petroșani și-au îndeplinit [j
I planul trimestrial de colectare a metalelor vechi cu 15 s I zile înainte de termen. Ei nu s-au mulțumit însă numai |
I cu atit, ci au hotărît să continue acțiunile -
J de colectare a fierului vechi prin rnun- {j I că patriotică. Pină in prezent ei au reușit să stringă și *
I să expedieze peste sarcinile de pion pe primul trimestru [!
I al anului 1970. o cantitate de 17 tone metale vechi. -
i

ditatea ?" băieții au rămas îm
părați tot în cele două tabere. 
Prima tabără a optat pentru 
veselie, iar a doua pentru fi
rea retrasă, pentru fetele ti
mide. Fetele insă au respins, 
cu trei excepții, tipul timidu
lui. ..Un bărbat timid nu e băr
bat" — susținea inginera Polii. 
„Timidul, parcă, ascunde ceva, 
pare distant, inaccesibil, ener
vant în cele din urmă" — a- 
fjrmă asistenta medicală Pri
cină și studenta Mirion. bf.umai 
Rodica Cristescu, Florentinii Pă
tru și Gheorghița Chirea au 
manifestat preferințe pfentru 
„băieții cu firea retrasă". Dar 
nu in sensul lipsei de socia
bilitate, ci în sensul modestiei,

Ce 
își 

reproșează 
tinerii?

întrebați ce reproșează fete
lor de azi, băieții au subliniat 
că marea majoritate a fetelor 
au reale calități sufletești, o 
ținută clică aleasă. Ei au con
damnat insă la unison decă
derea morală la care ajung — 
mai rar ce-i drept — unele

„tari". Aprecierea, evident, se 
potrivește adolescentelor. Fiind
că aici e vorba de a cunoaște 
măsura...

Fetelor le-a mai fost repro
șată și „comportarea gălăgioa
să", mai ales cînd sînt în grup, 
în autobuze sau pe stradă, 
precum și ușurința cu care li
nele acceptă să fie acostate pe 
stradă sau să intre cu tinerii 
in restaurante după ce abia 
fac cunoștință.

La rindul lor, fetele ii con
sideră „vinovați" pe băieții ca
re le invită „la un pahar de 
coniac" (ce simplu e însă să 
refuze ! De ce nu o fac cu prom
ptitudine, atunci cînd e mo
mentul potrivit ?). Ele mai re

Preferințe 
predominante — 

inteligența 
și 

caracterul
La întrebarea „Ce considerați 

mai important in alegerea prie
teniei cu o fată — fizicul, ca
racterul, inteligența, personali
tatea?" părerile băieților s-au 
cristalizat în jurul a două o- 
pinii diferite. Prima, formulată 
de inginerul Adrian Șereanu, 
studenții Doru Braia și Ștefan 
L'rmonczy, consideră că la o 
fată, cel mai important lucru 
este inteligența, caracterul și 
apoi frumusețea Ijzică. A doua 
opinie, exprimată de tehnicia
nul loan Baneti. muncitorul 
Emil June și activistul U.T.C. 
loan Covrig susține părerea că 
pe prim plan la o fată este 
de apreciat caracterul, urmat 
de inteligență, frumusețe fizică.

Răspunsurile fetelor la în
trebarea „Ce considerați mai 
important in alegerea priete
niei cu un băiat ?“ ’ s-au dove
dit a fi mai unitare. Studenta 
Maria Mirion, inginerei Matilda 
Pohl, asistenta medicală Ma
riana Pricină, eleva Emilia 
Dascălu, seralista Elena Bogza 
și tinerele — care urmează un 
curs de dactilografie — Flo
rentina Pătru și Gheorghița 
Chirea au susținut la unison 
părerea că o fată apreciază la 
un băiat, in primul rind, ca

racterul, apoi inteligența și fi
zicul.

Care sînt concluziile ?
Deși spontan exprimată, con. 

cepția conform căreia se acor
dă prioritate inteligenței și ca
racterului este simptomatică. 
Ea exprimă, spre satisfacția 
noastră. exigența formulată 
atit de fote cit și de băieți față 
de parteneri. Conștienți, mai 
mult intuitiv, că un prieten 
bun te poate sprijini in viață, 
stimulîndu-te să acționezi spre 
ceea ce e bine dar, in egală 
măsură, un alt prieten rău a- 
les, fără discernămint, te poate 
duce la rîpă, tinerii subiecți 
s-au dovedit a fi la înălțime. 
Fiindcă într-adevăr, constatarea 
că frumusețea fizică constituie 
un fel de ambalaj dincolo de 
care — chiar dacă e frumos 
— trebuie să se vadă conținu
tul moral și intelectual al o- 
mului este îmbucurător. Tinerii 
au surprins astfel ceea ce este 
esențial, durabil, în relațiile 
dintre băieți și fete.

Veselia - 
trăsătura 

de caracter 
aproape unanim 

apreciată
La întrebarea „Ce vă place 

mai mult la un băiat sau fată ? 
Firea retrasă, veselia sau timi

al conștiinței valorii personale. 
Toate fetele au fost de părere 
că tipul îngimfatului, al celui 
care vrea să pară „original" cu 
orice preț, chiar cu prețul în
călcării normelor de conduită 
morală civilizată, este nesuferit, 
lipsit de inteligență, in ultima 
instanță mărginit din punct de 
vedere intelectual.

Răspunsurile la această în
trebare reprezintă evident, con
cepții proprii, dar, implicit, și- 
aspirații care se canalizează 
spre un anumit stil de viață. 
Cu seriozitatea ce-i caracteri
zează cînd e vorba de pro
bleme cruciale — de durată — 
aie vieții, tindrii au exprimat 
tendința firească de a-și alege, 
ca parteneri personalități’ mul
tilaterale. Dincolo de orele de 
muncă ei au întrezărit nece-- 
sitatea destinderii pe planuri 
multiple. Veselie da, dar nu in 
detrimentul sensibilității sufle
tești. Este definit astfel, la di
mensiunile experienței vîrstei 
juvenile, umanismul socialist, 
cu poezia caracteristică vîrstei. 
Și într-adevăr, fericirea perso
nală nu se poate realiza decît 
intr-un context social armonios, 
atît în cadrul colectivelor de 
muncă cit și în sinul familiei.

tinere, considerînd că ultima 
treaptă o constituie „comercia
lizarea sentimentelor intime". 
Intilne.ști uneori fete care poar
tă mai multe măști. In familie 
sînt cuminți. La școală disci
plinate, iar in societate au 
comportări condamnabile. Con
sider că de aici începe drumul 
spre decăderea morală, adică 
atunci cînd „una zici și alta 
faci" — au spus mai mulți 
băieți. Și cele mai multe re
proșuri ale băieților vizează 
în continuare comportamentul 
necorespunzător al unor fete în 
societate. Studenții Doru Braia 
și Ștefan Urmonczy, reproșează 
fetelor extravaganța în compor
tare și în ceea ce privește îm
brăcămintea. „înțelegem ca o Iată 
să se îmbrace în pas cu cerințele 
modei, dar eu bun gust, nici
decum prin afișarea țipătoare 
a unor haine alese fără disccr- 
nămînt. Alcoolul și fumatul 
sînt două articole care degra
dează, reduc din farmecul femi
nității". Intr-adevăr numai acele 
fote care doresc să pozeze, să 
iese oricum în evidență, își „eta
lează" deprinderea de a fuma 
și de a consuma băuturi

proșează băieților că le acos
tează. „Pur și simplu, ne e fri
că, noaptea, să circulăm pe 
stradă .’ Deseori sintem acosta
te cu cuvinte murdare de unii 
tineri !" Deci... atenție băieți! 
Sinteți \ inovați și voi. Atit fe
tele cit și băieții nu trebuie 
să uite că respectat este nu
mai cel ce știe să respecte.

„Unii băieți, au afirmat fe
tele, imită pe anumițj croi ne
gativi din filme. Se comportă 
brutal, sînt lipsiți de politețe, 
caută să se evidențieze printr-o 
comportare gălăgioasă. îmbră- 
cindu-se extravagant, cu prost 
gust".

Dreptatea este deci și de 
partea băieților, dar și de par
tea fetelor... Dincolo de acest 
paradox, explicabil cel mult 
prin lipsa cunoașterii recipro
ce mai apropiate, întrezărim un 
fapt pozitiv. Idealurile etico- 
morale pe care le propagă so
cialismul — spiritul colectiv, 
integritatea morală, bunul simț, 
sinceritatea, — au fost asimi
late și transformate în deprin
deri, aspirații proprii. Pe te
melia acestor idealuri marea 
majoritate a tinerilor își pro
iectează personalitatea, propria 
lor comportare de viitor.
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FUGA DE MUNCĂ — UN VIRUS AL INFRACȚIUNII

Intelectualul — 
un 

observator 
din 

„turnul 
de fildeș“?

Pentru a-și forma unele de
prinderi de viață majore, pe 
măsura cerințelor societății so
cialiste, tinerii au nevoie de 
multă înțelegere — dar aceas
tă înțelegere să nu se con
funde cu toleranța —, înțele
gere care să se constituie în- 
tr-o îndrumare plină de tact. 
La realizarea acestei îndrumări 
iși dau mina mai mulți factori 
educativi : familia, școala, or
ganizația U.T.C., Și pentru rea
lizarea cit mai competentă a 
îndrumării. intelectualii sint 
chemați să joace un rol deose
bit. nu numai în școală, ci și 
dincolo de ea, in instituțiile de 
cultură unde se întilncsc tine
rii după absolvirea școlii. Iar 
organizației U.T.C. ii revine 
îndatorirea să valorifice poten
țialul experienței profesionale, 
al competenței tinerilor inte
lectuali pentru formarea și in
formarea tinerilor. In această 
ordine de idei, surprinde ne
plăcut interesul scăzut al unor 
tineri intelectuali față do o 
manifestare specific tinerească 
Ia care au fost invitați insis
tent de către organizatori să 
participe, dar n-au fost pre- 
zenți. Printre cei învii ați care 
nu au binevoit să participe 
sint tovarășii Arpad Bara. Pe
ter Hora. Gcorgeta Paicu, Si
mina Predoiu. Din totalul de 14 
tineri intelectuali invitați să 
participe la masa rotundă, 
doar trei au acceptat invitația 
și au participat. Astfel, din sfe
ra investigației a scăpat mediul 
social al profesorilor.

Sintem convinși că prezen
ța lor ar fi dat un plus de 
vitalitate discuțiilor, le-ar fi 
ridicat nivelul. Aici este vor
ba. probabil, de o tendință me
reu prezentă, in mod inexpli
cabil printre tinerii intelec
tuali — izolarea în sinul unor 
preocupări individualiste, în
tre cei patru pereți ai unei „ca
mere călduțe" după absolvirea 
facultății, refuzul de a par
ticipa. dincolo de orele de 
serviciu și la viața spi
rituală a municipiului. Aceas
tă autoclaustrare, care se ma
nifestă in cel mai bun caz prin 
situarea in postura anacronică 
de „observator" discret din 
„turnul de fildeș" al compe
tenței individuale, nu onorează 
pe nimeni. Fiindcă este greu 
de înțeles cum se împacă lip
sa de interes pentru activități 
cxtraprofesipnale utile societă
ții cu realizarea ca personali
tate multilaterală a intelectua
lului...

(IK »El?
Spărgătorul

In loc să muncească, așa 
cum muncesc la virsta lui 
alți tineri, Alicolae Dudaș a 
apucat pe o cale greșită — 
învățarea „meseriei" de spăr
gător. Începutul l-a făcut la 
cofetăria ..Corso" din Lupeni. 
Apoi, primind curaj, „s-a 
dat“ la un magazin de încăl
țăminte. Insă n-a apucat să 
se bucure de roadele „mese
riei". Organele de miliție 
l-au prins cu promptitudine. 
Acum are timp să reflecteze. 
Furtul, nu e meserie, ci ho
ție se cheamă. Pe cînd a 
munci pentru a-ți ciștiga o 
existență demnă, e cu totul 
altceva. înseamnă să fii Cin
stit, să trăiești cu fruntea 
sus. Pentru el, reflecția este, 
evident, amară și tardivă, dar 
pentru alții plină de învăță
minte...

Recidivist la 18 ani !
După mai multe „furturi 

mărunte'. Ovidiu Sirop a su
ferit două condamnări. Insă, 
la 18 ani, virsta de aur a ti
nereții, greșelile se mai iar
tă. Așa i-au fost și lui iertate. 
A fost și ajutat să se înca
dreze in muncă la E. M. 
Lupeni. Dar. după scurt timp 
de la angajare, crezînd pro
babil că nimănui nu-i mai 
pasă de existența lui. a dai 
bir cu fugiții. Să-l fi spe
riat munca ? Greu de presu
pus. deoarece i s-a dat un 
serviciu ușor. Dar faptele lui 
aduc un argument in plus că 
n-a acceptat mina de ajutor 
ce i s-a întins. Nu de mult 
a fost arestat, intr-un alt ju
deț. pentru furt... Recidivist 
la 18 ani! Un bilanț trist 
pentru virsta lui. Dar. in a- 
cest caz cine altul dacă nu 
chiar el este de vină ?

Datornic, nu glumă !
Atras de mirajul unui trai 

ușor, Tiberiu 1. Bogdan a în
ceput să se împrumute in 
stingă și in dreapta, de la ! 
cine și cit putea. Iar tot ce 
primea se ducea pe „șoseaua 
gîtului". Un chef era urmat 
de altul. Pină cînd a .so
sit ziua scadențelor. Pen
tru a s.căpa de datorii și-a 
vindut omul mobila și ce a 
avut mai de preț prin casă. 
Se împrumutase insă mai 
mult decît iși putea permite. 
In cele din urmă, nemaiavind 
ce vinde, a apucat pe căi lă
turalnice. fiind prins „în fla
grant" in timp ce inhăța un 
curcan de la Iosif C. Acum 
este datornic — nu glumă ! 
Pe lingă datoriile bănești 
mai are și altele de justifi
cat...

Edificarea societății socialiste a deschis largi perspective pen
tru afirmarea capacității creatoare a oamenilor. In fiecare an sute 
șj mii de tineri se încadrează in unitățile economice din munici
piul nostru ca muncitori. .Afluxul de tineri muncitori către ex
ploatările miniere ,i celelalte unități economice din municipiu este 
un fenomen firesc. Este astfel împrospătată mereu forța de mun
că, tinerii preiau ștafeta realizărilor înaintașilor lor pentru a o 
duce mai departe Exemple de tineri care preiau cu cinste ștafe
ta înaintașilor și care s-au călit in focul producției, trăiesc cu 
demnitate, manifeslind respect față de munca, pot fi citate multe. 
Lăcătușii Andrei Deac, Adalbert Pali de la preparația Coroești, 
Alexandru Bar, Carol Kliornoiier de la mina Paroșeni, Mihai 
Murgilă de la F.S.H., deși sînt angajați numai de circa un an și 
jumătate, au o comportare disciplinată, execută lucrări de repa
rații de bună calitate. In lipsa șefilor de brigadă au dovedit iscu
sință și răspundere în executarea unor lucrări. Ei își conturează 
de pe acum o personalitate conștientă bazată pe convingerea că 
banul se ciștigă prin muncă cinstită.

Deși in producție tinerii vin in contact nemijlocit cu climatul 
sănătos al respectului față de muncă, al cinstei și dem
nității specifice mediului muncitoresc, unii — e adevărat, puțini 
la număr — nu se acomodează. Contactul cu primele greutăți, 
cu realitatea muncii, ii sperie la început, ii îndepărtează treptat, 
alunecă pe panta trindăvieL Un exemplu edificator. In anii 1968 — 
1969, din 785 de tineri angajați la mina Petrila, 262 au dat bir 
cu fugiții. Faptul trebuie să dea de gîndit conducerii minei, co
mitetului coordonator U.T.C., comitetului sindicalului. Oare au fă
cut aceste organe totul pentru ca tinerii noi angajați să se aco
modeze cu munca și să se stabilească definitiv la mină? Sau își 
reduc sprijinul doar la instructaj și eventual la asigurarea unor 
bonuri pentru masa la o cantină ? Această problemă trebuie să 
dea de gindit cu atit mai mult cu cit din contingentul tinerilor care 
fug de muncă — contingent deloc neglijabil dacă privim lucrurile 
din perspectiva întregului municipiu — se îngroașă rîndurile ce- 
icr care comit infracțiuni, vagabondează de ici, pină colo, trăind 
pe spezele părinților sau din mici expediente de moment, for- 
mLndu-și mentalitatea că „numai fraierii muncesc", că se poate 
„ciștiga u.n ban" și fără a munci cinstit. Iată citeva exemple.

Anul trecut, după absolvirea școlii profesionale, tinerii Lau
ren țiu Farcaș, loan Puclianschi și loan Turtoi s-au angajat la 
mina Vulcan, primind Încadrări frumoase, pe măsura calificării lor 
profesionale. Dar în urma unor absențe nemotivate, li s-a des

făcut contractul de muncă, după numai trei luni de la angajare. 
Apoi s-au mai angajat de două ori, tot la mina Vulcan și din 
nou au fost dați dezertori pentru absențe nemotivate. In pre
zent, deși sini la virsta maturității și au o caliiicare, preferă să 
nu muncească, trăind ca niște paraziți pe cheltuiala părinților.

Aurel Pop (absolvent al Școlii profesionale din Lupeni 1969) 
s-a calificat strungar. O meserie foarte căutată și bine- remu
nerată. După ce a lucrat la preparația Coroești pină la 4 sep
tembrie 1969, i s-a desfăcut contractul de muncă în urma unor 
repetate absențe nemotivate. De atunci nu,s-a mai angajat. Va
gabondează fără să aibă vreo ocupație, trăiește din „mici afa
ceri" ocazionale, frecventează restaurantele și cofetăriile, împru
mută bani de la cine poate... La intervenția părinților — alar
mați că nu mai primiseră vești de ia Aurel al lor — organele

• Un lapl care îreDuie să nea de gindii
• Unde dure irîndăvia?
• Parazili pe un organism social sănătos

de miliție l-au găsit... vagabondând de la un „prieten" la altul. 
Căutind să-l ajute, tatăl său i-a achitai toate datoriile", i-a plă
tit masa și cazarea anticipat pe două luni și l-a îndemnat să se 
angajeze din nou. A doua oară angajat, Aurel a lucrat numai o 
zi și a dispărut în căutarea unor noi „aventuri", către alte ora
șe din țară. Pentru a scăpa de urmărirea miliției a găsit o 
„portiță" originală — pe unde s-a peregrinat a completat ctte 
o fișă de angajare, dar nu s-a prezentat la lucru...

Asemănător este și cazul tînărului loan luga, lăcătuș cali
ficat. Lipsind nemotivat 8 zile de la mina Vulcan, i s-a desfă
cut contractul de muncă. In scurt timp un grup de tinefi fură 
ocupație l-au atras și introdus in cercul „afacerilor" lor — hoi
năreli pe străzi cu scopul realizării unor ciștiguri ușoare, ocazio
nale. După citeva luni de aventuri pe străzi și prin restaurante, 
„gașca" li s-a destrămat lamentabil, unii dintre ei fiind condam
nați la închisoare pentru infracțiuni. Trezit la realitate, luga s-a

grăbit să se angajeze din nou, de data aceasta la preparația Co
roești. In scurt timp, insă, și-a luat lichidarea (in luna februarie 
a. c.) motivind că va merge la Conștiința la o .școală tehnică de 
marină. Dar pină atunci iși continuă „plimbările", vizionează filme, 
bineînțeles cu. bani primiți de' la părinți (să nu uităm că admite
rile pentru școlile tehnice vor avea loc tocmai in vară).

Evident că sintem în lata unor cazuri limită. Fiindcă in cli
matul respectului față de muncă, al cinstei și demnității care ca
racterizează mediul muncitoresc din municipiul nostru, asemenea 
cazuri, de ignorare a faptului că existența se ciștigă prin muncă, 
sînt izolate. Acești tineri nu sînt în realitate decît niște para
ziți care vegetează pe un organism social sănătos.

In societatea noastră, criteriul fundamental al judecății de 
valoare astipra calității de om este munca. Cei care ignorează cu 
bună știință acest adevăr, trăiesc din munca altora, refuză să ac
cepte să meargă in pas cu cerințele societății, nu fac altceva 
decît să dovedească o intolerabilă abdicare de la calitatea de om. 
Ei nu sînt altceva decît trînlori, iar societatea trebuie să-i tra
teze ca atare. In socialism munca este o îndatorire de onoare, 
ea este cea care oferă prilejul realizării personalității fiecărui in
divid. Fără muncă nu poți trăi demn, cinstit, cu fruntea sus. Dis
prețul manifestat față de muncă oglindește un caracter viciat de 
o mentalitate amăgitoare. Din moment ce dcvyi apt de muncă 
și ți-ai ales o profesie, a dezerta din cimpul muncii înseamnă să 
fii laș. Lenea, trîndăvia, înfierate dc-a lungul veacurilor de în
suși bunul simț, n-au ajutai niciodată omului să se realizeze ca 
personalitate multilaterală, sînt viruși care generează infracțiuni. 
Iată de ce tinerii care ajung la virsta maturizării și fug de mun
că trebuie să înțeleagă — pină nu e prea tirziu — că dacă vor 
continua să-și perpetueze existența fără a munci, prin „c iștiguri" 
mărunte, ocazionale, ilicite („bișniță" in argoul borfașilor), se 
află pe drumul care duce implacabil spre încălcarea legii, săvirșirea 
unor infracțiuni .și in cele din urmă, după gratii. In cel mai fe
ricit caz, printr-o astfel de existență pot să-și asigure doar satis

facții de moment, doar o iluzorie bunăstare, dincolo de care nu 
poate fi vorba de ceea ce este esențial— realizarea ca persona
litate armonioasă, satisfacții reale, durabile, do ordin material și 
moral. Tar această realizare nu poate fi înfăptuită în afara cli
matului sănătos al muncii, nu poale fi împlinita decît in mijlo
cul colectivelor de muncă, acolo unde se hotărăște soarta produc
ției bunurilor materiale necesare întregii societăți.

Bucurie, mulțumire, satisfacție — iată sentimentele 
pe care le exteriorizează chipul tinerei Porumbița Belgun, 
care învață strungăria la școala uzinală a U.U.M. Pe
troșani.

Pagină realizată de Viorel STRĂUT
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di 3.B procente și preparatia 
Corcești de 1,3 procente) a con
dus la creșterea recuperării 
planificate și respectiv obține
rea unej cantități suplimentare 
de cărbune preparat conereti- 
7.1I in 111900 tone de cărbune 
marfă ce reprezintă o produc
ție marfă suplimentară șj be
neficii peste plan do 5 300 mii 
lei pe centrală.

O altă sursă de sporire a 
beneficiilor o constituie redu
cerea cheltuielilor de producție, 
care se obțin ca urmare a re
ducerii consumurilor de mate
riale, piese de schimb, energie 
cleetneâ realizarea și depăși
rea productivității muncii pla
nificate etc In acest sens re
zultatele obținute pe primele 
două luni ale anului sini edi
ficatoare. inrreiștrîndu-so la u- 
nilătile noastre economii do 
4 366 mii b ’a cheltuielile do 
producție

Fondul de premiero se va 
M-.t'ili la finele trimestrului și

VACANȚA
Urmare din pag. I

«lucația patriotică a elevilor. Astfel, intre 10—13 aprilie, se va 
Face o excursie la București, cu tema „București — cetate a ști
inței și culturii**. Tema „Oameni și fapte" este compusă din trei 
excursii : la Porțile dc Fier (9—10 aprilie) cu care prilej elevii vor 
xizita marele șantier hidroenergetic: la Sibiu (6—7 aprilie) cu vi
zitarea muzeului Bruckenthal și la Timișoara (9—10 aprilie). Ele 
vor fi urmate de un concurs in care avem posibilitatea să verifi
căm ce elemente au reținut elevii din vizitele făcute la aceste în
treprinderi și instituții.

— Pe plan local cum a|i prevăzut cunoașterea mai 
adincă a specificului minierese al Văii Jiului, a oamenilor 
și locurilor ? Intervine fiică un imperativ pedagogic strin
gent : orientarea profesională a elevilor, pornind încă din 
clasele mici, îndrumarea lor spre activitățile lucrative, care 
«duc satisfacții personale imense, atic spirituale cit și ma
teriale, și sint utile societății. Cum ați prevăzut a fi reali
zat și acest scop didactic ?

— Toate cabanele din împrejurimi vor cunoaște animația ti
nerească intre 6—11 aprilie. Sint prevăzute și concursuri ai căror 
ciștigâtori vor fi încununați cu un trofeu — o cupă. La Straja va 
fi o tabără de inițiere turistică finalizată cu un concurs dotat cu 
.Cupa ghiocelul*. La Casa de copii din Uricani va funcționa o 
tabără de instruire a trompetiștilor și toboșarilor, cu scopul de a 
le perfecționa calitățile și munca ce le revine în cadrul detașa
mentelor. Din 5 aprilie 'a avea loc concursul de handbal în tim
pul căruia echipele se vor întrece pentru „Cupa diamantul ne
gru". concurs la care vor participa pionieri și școlari invitați din 
județul Hunedoara. Gorj și Caraș-Scverin. In ce privește culti
varea dragostei și stimei pentru muncă, avem planificate intilniri 
cu oameni din producție, ingineri și muncitori, vizite la exploa
tări miniere și alte obiective economice din Valea Jiului. Tot cu 
scopul cultivării dragostei pentru muncă a pionierilor și școlari
lor se va desfășura și activitatea de înfrumusețare a localităților, 
devenită tradițională. „Săptămina primăverii", ce se va desfășura, 
ca in toată țara, sub chemarea „Fiecare pionier, un pom, o 
llaarc**.

Perioada dintre 4—19 aprilie 
(cit durează vacanța de primă
vară) se distinge prin diversi
tatea și bogăția manifestărilor 
recreative organizate de Consi
liu) municipal al Organizației 
pionierilor, prin bogatul conți
nut instruct iv-educativ ca și 
prin ineditul lor. ceea ce va 
contribui la împlinirea scopului 
esențial al vacanței : odihna

Cînd 
beneficiile 

se duc pe... 
apa 

scuzelor !
Cam în același timp cind 

la Coroești începea, în 1968, 
construcția celei mai mari fa
brici de brichete din Valea 
Jiului (care, se știe, e deja 
in funcțiune), in Petroșani în
cepea, în Piața Victoriei, exe- 
culia unor lucrări in aripa 
sudica a clădirii hotelului 
Jiul. Valoarea lucrărilor, de 
construcții montaj, 'a celor 
două obiective este în ra
port de 100:1.' Nimeni nu 
avea pretenția să se termine 
de... 100 de ori mai repede 
lucrările începute la imobi
lul cu numărul 27 din Piața 
Victoriei. Practic era imposi
bil. Dar măcar de două ori 
mai repede se putea. Adică 
in loc de un an și ceva, toa
te lucrările puteau să dureze 
pe jumătate.

Labirintul motivelor aces
tei... ncrealizări e uriaș. Și 

respectiv la sfîrșitul anului, 
prin aplicarea cotei stabilite de 
forul tutelar la beneficiul rea
lizat. Valoarea astfel stabilită 
pe centrală va fi repartizată 
pe unitățile cu gestiune econo
mică pe baza unei clici do re
partizare ce va ține scamă de 
modul de realizare a indicato
rilor dc bază și caro urmează 
să fie stabilită prin instrucțiuni 
de aplicare.

Utilizarea fondului de pre
miero constituit se va putea face 
astfel :
• 25 la sută din fondul de 

premiere, constituit trimestrial, 
pentru premierea în cursul a- 
nului a salariaților care au a- 
vut realizări deosebite în 
muncă:

75 la sută din fondul de 
premiere, constituit la finele ri
nului. la care se adaugă sumele 
noeonsumate din cota de 25 la 
sută, pentru premierea salaria
ților la încheierea activității a- 
nuale. Acest fond se reparti
zează tuturor salariaților. pro
porțional cu salariul tarifar 
realizat si timpul efectiv lu
crat in cursul anului, cu ex
cepția angajaților caro în adi- 

activă, îmbinarea clementelor 
de instrucție și educație, cu re- 
creerea, agrementul. Deși capri
cioasă. primăvara va fi îngă
duitoare și generoasă cu șco
larii care așteaptă cu vădită 
nerăbdare binemeritata vacan
ță. Activitățile planificate co
respund celor mai diverse pre
ferințe. îmbină armonios partea 
distractivă cu cea utilă.

aparține atit beneficiarului 
(T.A.P.L.) cit și constructoru
lui (I.G.L.). lată că și acum 
după peste 15 luni încă se 
lucrează aici — în spațiul 
fostului magazin de articole 
sportive — la viitoarea cofe
tărie. E drept că între timp 
s-a predat O.N.T.-ului spațiul 
la parter, iar hotelului încă 
opt camere la etaj dar, așa 
cum am afirmat. încăperea de 
la parter — sediul unei viitoare 
cofetarii — e și acum... șan
tier. De ce n-o fi gata ? ! 
Desigur... „cauze obiective" 
se găsesc: că vinovății ar fi 
„alții", nu cei în cauză! Și 
uite așa. beneficiile se duc pe 
apa... scuzelor. Cit ar fi reali
zat T.A.P.L.-ul dacă ar fi fost 
deschisă cofetăria măcar 
atunci cind au fost terminale 
și spatiile aferente O.N.T. și 
hotel? Circa 1.0 milion lei. 
Așa ? — nimic!

Oare cine sînt adevărații 
vinovali ai unor asemenea ri
sipe? Cu cit au fost ei pena
lizați ? Beneficiarul dă vina 
pe constructor, constructorul 
pe... beneficiar! Poate au un 
cuvint de spus și alte organe 
in această privință.

M. PAUL 

x italoa lor au avut unele defi
ciențe.

Dc asemenea, in hotăriro se 
prevăd premii pentru realiza
rea de economii la consumurile 
de materiale și forță dc mun
ții. care se acordă indiferent 
dacă unitatea a rcaliz.it sau nu 
beneficii.

Este important de reținut că 
ateste prevederi privind coin
teresarea salariaților pentru 
realizarea și depășirea indica
torilor de plan și obținerea de 
beneficii sporite se înscriu, ca

ta confruntarea dintre anotimpuri

ft *

Lupte libere
Patru titluri 
de campioni
Orașul Deva a găzduit dumi

nica etapa județeană a campio
natului republican individual de 
lupte libere rezervat tineretu-
lui.

Ca și la precedentele coinpe-
tilii judefene, luptălorii Văii
Jiului au tinut să confirme
forma bună în care se află
cuceri nd patru titluri de cam-
pioni județeni. Astfel, la cate
goria 48 kg Ionel Carculea a 
dovedit și cu această ocazie 
că este unul din cei mai buni 
luptători ai categoriei respec
tive. La categoria 57 kg Gheor- 
ghe Grigore s-a detașat cu mult 
de adversarii întîlnili devenind 
campion județean. La categori
ile 62 kg și 82 kg titlurile de 
campioni județeni au revenit 
tot sportivilor noștri prin Ion 
Mânu de la Jiul Pelrila și Eu
gen Morăruș de la Școala spor
tivă.

Rezultatele 
handbalistelor 

noastre în R.P.U.
După cum am mai anunțat, 

tinerele handbaliste ale Școlii 
sportive din Petroșani au făcut 
un turneu în Republica Popu
lară Ungară. In prezent sinlem 
în măsură să anunțăm cititori
lor noștri rezultatele oblinute 
in cele șase intilniri amicale 
susținute in cinci orașe din 
țara vecină și prietenă. Prima 

și aplicarea experimentală a 
noului sistem do salarizare, 
printre celelalte măsuri luate 
in ultima perioadă dc conduce
rea dc partid șj dc stat in 
scopul perfecționării organizării 
economici noastre naționale, al 
creșterii sistematice a venitu
rilor oamenilor muncii și ridi
cării necontenite a nivelului dc 
trai. Și tot atit dc important 
dc reținut este că, pentru a 
putea beneficia din plin de a- 
vanlajelc noului sistem dc pre
miere, ca .și de cele ale noului 

înlîlnire a avut loc la Bekes 
Csaba cu echipa Școlii sportive 
din localitate. A fost un meci 
frumos, dinamic, încheiat cu 
12—9 în favoarea echipei noas
tre. In orașul Szeged, handba- 

. listele din Petroșani au susți
nui două intilniri. Ele au învins | 
cu scorul de 8—6 echipa divifr-U 
zionară B Szeal și cu 10—7 pe ț 
junioarele gimnaziului din loca-1 
litate. Întîlnind la KiskorOs di
vizionara B Vords Meteor pe- 
troșănencele au cedat la limită : 
10—11. In meciul următor, de 
la Kuskunhalas, cu echipa li
ceului Szilady Aron echipa 
noastră a învins cu 8—6. In 
Budapesta, gazdele au opus for
mației noastre pe divizionara A 
Csepel Vass de care a fost 
învinsă cu 21—15. Deci un bi
lanț pozitiv. Patru victorii și 
două înfrîngeri. Turneul a 
constituit pentru handbalistele 
noastre un bun prilej de veri
ficare a stadiului de pregătire 
înainte de reluarea campionatu
lui.

B. STAICU 

O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

Angajează urgent
® Șefi magazine televizoare-radio 

la Petroșani și Lupeni
Condiții de angajare la Petroșani : școala generală și 

114 luni activitate in comerț sau școala medie și 45 luni 
vechime în comerț.

Salariu — 1 180—1 810 lei.
Condiții de angajare la Lupeni : școala generală și 66 

luni vechime în comerț sau școala medie .și 27 luni vechime 
în comerț.

Salariu — 1 340—1 640 lei.
Informații suplimentare se pot lua zilnic de la biroul 

personaj al întreprinderii, str. Republicii nr. 90, telefon 1518.

sistem de salarizare, se cerc 
aportul holărit al tuturor sa- 
kirialilor noștri — muncitori .și 
< adre tchnico-inginorcști —, al 
tuturor colectivelor de muncă 
din unitățile centralei la spo
rirea producției și productivi
tății muncii. îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea 
continuă a cheltuielilor pe u- 
nitatea de produs, la obținerea 
de beneficii peste plan — in
tr-un cuvint ridicarea eficienței 
ercnoinicc in întreaga activi
tate,’

MICA 
publicitate

. Comitetul de conducere al 
cooperativei „Jiul", colegii săi 
de muncă, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a 
lui Virgil Petrescu. El ne va 
râmine mereu în memorie.

Adresăm sincere condoleanțe 
familiei.

Inrnorniintarea va avea loc în 
ziua dc 3 aprilie în Craiova.

e
Vi ND motocicletă I.J. — 350 

cmc.
Cartier 7 Noiembrie, bl. B4, 

ap. 26, sc. III, Petrila.
©

V1ND AUTOTURISM WART
BURG 312.

Stare perfectă.
Lupeni, str. Sadoveanu, 2.
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tic de 4 491 lone și ricreallzarea 
sarcinilor pe trimestrul I cu 
3)95 tone de cărbune, minerii 
clin Uricani se află pe ultimul 
loc în cadru) Centralei cărbune
lui, postură care face nolă dis
cordantă cu hărnicia celorlalte 
colective, diminujnd ceea ce 
ek- agonisesc peste plan.

Nu departe1 de a-i fi pnrlc- 
noră, în ncrealizări, minei Uri
cani, osie mina Vulcan, caro, 
cu cele 737 lone rimase sub 
plan pe luna martie, ridică încă 
semne de întrebare.

Pășind în cea de-a patra 
lună și totodată in cel de-al 
doilea trimestru, se impune din 
partea minerilor, inginerilor și 
tehnicienilor, comitetului dc di
recție ol minei Uricani sa-șl

Ce raportează 
preparatorii <lin Lupeni

Pentru colectivul preparației 
din Lupeni, bilanțul realizărilor 

'oblinute in întrecere este la ni
velul hărniciei lui. Planul pro- 

. duclici ret opționale de la ex
ploatările ■ arboniferc a lost 
îndeplinit in proporție de 102 
la sută. Rezultatele oblinute la 
producția netă indică o depă
șire de plan de 6,4 la sulă. 
Cantitativ producția netă reali
zată peste plan se cifrează la 
27 708 tone. Planul la cărbunele 
special pentru cocs a fost șl 
el realizat în proporție de 101 
ia sulă asigurindu-se astfel mai 
multă hrană pentru bateriile de 
cocsificare de la Hunedoara. 
Depășirea cea mai remarcabilă 
— 22,1 la sulă — s-a înregistrat 
la sortul spălat normal, iar la 
mixte — șlam ea este de 2,9 la

• Duminică 5 aprilie
8,15 Deschiderea emisiunii. Tc- 

leșcoală. Locuri geometri
ce plane (film didactic).

8,45 Matineu duminical pentru 
copii și tineretul școlar.

10.15 Ora satului.
11.30 Concert simfonic.
12 00 De strajă patriei.
12,35 Emisiune în limba ma

ghiară.
14,00 Fotbal : Universitatea — 

Petrolul. Transmisiune de 
la Cluj.

15,45 închiderea emisiunii dc 
prînz.

17.30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Film serial : 
Oliver Twist (HI).

18,00 Mozaic duminical.
19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Noutăți cinematografice.
19.40 Reportaj TV. Șimian. 
20.00 Film artistic. Răscoala de 

pe Caine. Un film produs 
de Stanley Kramer, după 
romanul lui Herman 
Wank, distins cu premiul 
Pulitzer.

22.00 Rapsodia română. Cintece 
și dansuri populare în in
terpretarea ansamblului 
„Doina Banatului" din Ca
ransebeș.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telcsport.
22.50 Parada vedetelor.
23 15 închiderea omisiunii.

• Luni 6 aprilie
18.00 Deschiderea emisiunii. Bră

țara de aur. Emisiune 
pentru tineretul școlar.

18.30 Antologie lirică.
18,15 Muzică populară româ

nească cu tineri soliști ai 
Ansamblului artistic al 
U.T.C.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Contractul in acțiune.
19.30 Corul dc fete al Liceului 

„Dimitrie Bolintineanu".
19.40 Reportaj in... mozaic la 

Timișoara.
20,00 Reflector.
20,10 Roman foileton : Război și 

pace (episoadele V și VI).
21.25 Steaua fără nume.
22.20 Agenda politică.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Scena : Microstagiunea

Teatrului National „Vasile 
Alecsandri" din Iași.

23,00 închiderea emisiunii.

® Marți 7 aprilie
18.00 Deschiderea emisiunii. Lu

mea copiilor. Traista cu 
povești. Prezintă Teatrul 
de Stat de Păpuși din Tg. 
Mureș.

18.30 .Actualitatea în economie. 
Dezvoltarea agriculturii în 
perspectiva programelor 
naționale initiate de par
tid. 

organizeze mai bine munca, 
.9u-și unească si canalizeze 
preocupările imediate spre re
cuperarea în luna aprilie a pro
ducției nerealizate clin planul 
trimestrului încheiat. Asigura
rea rihnicitcilii producției, in- 
cepînd cu prima decadă a lunii 
aprilie, trebuie să preocupe in
sistent, la cota celei moi înal
te răspunderi, conducerile și 
colectivele exploatărilor minie
re deficitare sub aspectul rit
micității, și in primul rincJ ale 
minelor Uricani și Vulcan. Să 
fio create toate1 condițiile teh
nice și organizatorice pentru ca 
sarcinile dc plan ce revin mi
nerilor Văii Jiului în col de-al 
doilea trimestru al anului să 
se realizeze integral zi dc zi, 
decadă de decadă, lună de 
lună I

sulă. Cam acestea sint realiză
rile preparatorilor la principa
lii indicatori cantitativi di- 
plan. Ei au insă de îndeplinit 
sarcini importante și în ce pri
vește calitatea. Și in această 
direcție, trimestrul a los| înche
ia! cu bine. La recepția globală 
îmbunătățirea se ridică la 3,2 
puncte, procentul de cenușa în 
cărbunele special a fost redus 
cu 0,3 puncte, iar la cenușa 
globală 1,1 puncte.

Despre toate acestea ne-a in
format corespondenta noastră 
Victoria Tomescu ce face parte 
din acest harnic colectiv. Noi 
ce le-am mai putea dori pre
paratorilor din Lupeni ? Să înal
te, în continuare, tot mai sus 
ștacheta succeselor.

D. CRISAN

18.55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 La volan — emisiune pen- 

tru conducătorii auto.
19.35 Ce știm și ce nu știm 

despre om ? Biometeorolo- 
gia.

20,00 Reflector.
20.10 Anunțuri — publicitate.
*20.15 Seară de teatru.
21.55 Anunțuri — publicitate.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22.10 Teleglob. Imagini din Pe

kin.
22.35 Studio dans XX.
23.00 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL

PENTRU 
ZILELE DE

5-11
APRILIE

• Miercuri 8 aprilie
18,00 Deschiderea emisiunii. 

Confruntări — emisiune 
pentru tineret. Pe seama 
părinților.

18.30 Luceafărul de ziuă. (In- 
terviziune).

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 „Acțiunea L“ — legumi

cultura.
19.30 Interpreți de muzică u- 

șoară.
19.10 Anchetă TV. — Anul I 

după absolvirea facultății !
20,25 Tele-cinemateca : Mandy. 
22,00 „Sîrba în căruță" — mon

taj muzical-coregrafic.
22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar TV. Inter

ferențe lirice.
23,00 Închiderea emisiunii.

® Joi 9 aprilie
17.30 Deschiderea emisiunii. E-

V.
VINERI 3 APRILIE

17.00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Limba româ
na (cl. a XII-a).

J7.20 Chimie (clasele VIII— 
XII).

17,40 Film didactic : Conicele 
(clasele XI—XII),

J8.00 Lumea copiilor.
18.30 Actualități literare.
18.45 Contractul in acțiune. 

Investigație despre cali
tatea produselor in în
treprinderile textile din 
Cluj și Constanta.

18.55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de scară.
19.20 ..L-au cunoscut pe Le

nin" — reportaj.
19.30 Maj aveți o întrebare? 

— emisiune dc cultură 
științifică. Tema : „Ve
hiculele viitorului".

20.45 Reflector.
20.55 Film artistic : „Roșii și 

albii".
22.20 Telejurnalul de noapte.
22.30 Anunțuri — publicitate.
22,35 Cadran.
23,00 închiderea emisiunii.

Filme
PETROȘANI - 7 Noiem

brie: Via Mala (2—5 aprilie); 
Republica : Intr-o seară in 
tren... (2—5 aprilie); LO- 
NEA — 7 Noiembrie: Eddy 
Chapman (2—1 aprilie); Mi
nerul : Stelele din Eger, seri
ile 1 și II (2—5 aprilie); 
VULCAN : Valea păpușilor 
(2—5 aprilie): LUPENI — 
Cultural : Atentatul de la Sa
rajevo (2—5 aprilie).

misiune in limba ma
ghiară.

18,05 Film serial : Oliver Twist 
(VI).

18.35 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de limbă și li
teratură română.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Actualitatea in economie. 

Simplu și eficient.
19.30 Prim-plan. Al. Philippide. 
20 10 Reflector.
20.20 Seară de teatru TV. : Un 

nasture sau absolutul de 
Radu Cosașii.

21.40 Lenin. Film documentar 
— producție a studiouri
lor de televiziune sovie
tice.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Actualități literare. Bi

blioteca pentru toți — îm
plinește 75 de ani.

22.35 Avanpremieră.
22.45 Actualitatea muzicală. 
23.00 închiderea emisiunii.

• Vineri 10 aprilie
17,00 Deschiderea emisiunii. Tc- 

lescoala. Probleme recapi
tulative (matematică cl. a 
XII-a). Teoria corpuscula- 
ră a luminii (fizică cl a 
XII-a). Lacul Roșu — film 
didactic (geografie — cl. 
VIII—XII).

18.00 Lumea copiilor. Prezintă: 
„Formule, ecuații... vise". 
(Interviziune).

18.30 Antologie lirică.
18.40 Muzică populară din Ol

tenia.
18.55 Anunțuri — publicitate. 
19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 (ontractul în acțiune.
19.30 Mai aveți o întrebare ? 

Emisiune de cultură ști
ințifică.

20.45 Reflector.
20.55 Film artistic : Vii si 

morți (!)
22.25 Telejurnalul dc noapte.
22.35 ( adran — emisiune de ac

tualitate internațională.
23 00 închiderea emisiunii

• Sîmbătă 11 aprilie
17.00 Deschiderea emisiunii. E- 

misiune în limba germană.
18.05 Bună seara fele ! Bună 

seara, băieți !
19.00 Telejurnalul d(. seară.
19.20 Desene animate.
19.45 Teie-enciclopedia.
20 40 Microavannremieră.
20.50 TRANSMISIUNE IN DI

RECT DE T. \ I XNS \ RF\ 
NAVEI COSMICE \- 
POLLO-I3".

21.25 Reportaj TV.
21.35 Film serial : Răzbunătorii.
22 25 Cintece de petrecere.
22.50 Telejurnalul de noapte — 

teles port.
23.15 Parada comediei.
2.3.30 închiderea emisiunii.

„Europa liberă41 — cuib ol diversiunii și Irădâril
Paginile de cronică menite a 

duce peste ani ecourile contem
poraneității, nu ar putea înfă
țișa, nu ar putea face înțeles, 
tabloul acestei epoci, elemen
tele esențiale, fără a consem
na în multiplele sale aspecte 
lupta dreaptă pentru afirmarea 
națiunilor. In fața ochilor noș
tri se desfășoară astăzi o uriașă 
mișcare mondială de redeștep
tare și eliberare națională a po
poarelor, sint luate cu asalt ul
timele redute ale dominației 
coloniale, zeci de popoare care 
și-au cucerit prin luptă și jertfe 
independența, se angajează pe 
calea progresului, a unei vieți 
de sine stătătoare.

I upta furtunoasă a forțelor 
de eliberare națională și socială 
se desfășoară de la un capăt la 
altul al lumii in diverse for
me și stadii, așa cum arată ex
periența istorică, inclusiv pro
pria experiență a poporului ro
mân. Numai in condițiile socia
li .inului lupta pentru ridicarea 
și afirmarea națiunii își găsește 
cadrul împlinirii totale, asigu
rindu-se pentru intiia oară îm
binarea intereselor și năzuințe
lor întregului popor muncitor. 
Energia și capacitatea de crea
ție a națiunii noastre a fost des

cătușată. transformindu-se intr-o 
uriașă forță dinamică a progre
sului și civilizației României 
după eliberarea țării, preluarea 
puterii de către clasa munci
toare, lichidarea claselor ex
ploatatoare și făurirea orindui- 
rii socialiste. In 25 de ani de 
eforturi eroice, poporul român 
a reușit să redea acestor păr 
minturi demnitatea și gloria 
meritate de întreaga lor istorie, 
a știut să scoată țara din ma
rasm. Angajat astăzi cu toate 
forțele în vasta operă construc
tivă de înfăptuire a unei in
dustrii moderne și a unei agri
culturi avansate, de înflorire 
spirituală a țării, aducind o 
contribuție apreciată și respec
tată la eforturile generale pen
tru pace și progres în lumea 
întreagă, România demonstrea
ză prin întreaga sa activitate ce 
năzuinți mărețe poate înfăptui 
un popor liber și stăpîn pe 
destinele sale.

Evident, in lume există cer
curi imperialiste care vor să-și 
impună dominația economică și 
politica asupra altor popoare, 
caută să stăvilească procesele 
progresiste ale societății contem
porane, mersul implacabil al 
istoriei, dezvoltarea de sine stă

tătoare a țărilor care și-au cîș- 
tigat independența, afirmarea 
tot mai pregnantă pe arena in
ternațională a tuturor statelor 
mari și mici In scopul atinge
rii țelurilor lor, aceste cercuri 
folosesc o gamă întreagă de 
mijloace in care după cum se 
știe sint incluse amestecul in 
treburile interne ale altor țări, 
lovituți de stat, acțiuni cu ca- 

i racter neocolonialist și nu pe 
' ultimul loc diversiunea sub di

ferite forme. In cadrul acestei 
activități diversioniste desfășu
rată ne plan politic, ideologic, 
cultural, imperialiștii se stră
duiesc să semene neincredere, 
învrăjbire intre popoare, să de
ruteze pe oamenii mai naivi, 
mai creduli și să răspindească 
ideile retrograde, concepțiile lor 
reacționare. Iată obiectivul „Eu
ropei libere" care își pune pe
cetea asupra întregii sale acti
vități. ■

Nu dezvăluim nici un secret 
arătind că activitatea „Europei 
libere" face parte dintr-un ca
pitol special al acțiunilor finan
țate și organizate de agenția 
centrală a spionajului ameri
can C.I.A., căreia publiciști a- 
mericani cu renume, ca și pro
fesioniștii in materie, i-au dat 

denumirea sugestivă de ..radio
fonie neagră". Chiar și in zi
lele cele mai întunecate ale 
.războiului rece" inițiatorii ei 
s-au străduit să-i creeze apa
rențele unei „societăți particu
lare", tocmai pentru că activi
tatea sa a fost și este incom
patibilă cu relațiile internațio
nale normale, cu spiritul care 
trebuie să predomine in zilele 
noastre in viața internațională; 
Ziariștii americani David Wise 
și Thomas Ross arată în cartea 
lor „Guvernul invizibil" că 
C.I.A. .este adine angajată iu 
operațiunile de radiofonie nea
gra" ale „Europei libere". Cu- 
noscindu-se caracterul dubios, 
murdar și profund reacționar al 
activității acestei oficine, ea 
este compromisă chiar și in 
Statele Unite, mulți oameni ne
voind să aibă de-a face cu ca. 
De altfel, rețele importante, ale 
radioteleviziunii americane au 
refuzat să mai accepte difuza
rea anunțurilor publicitare ale 
„Europei libere" pentru că. ex
plica comentatorul Mike Wallace 
cei ce ar face-o ..riscă, fără voia 
lor, să fie considerați oameni ai 
C.I.A".

Firma și activitatea ei, ex
primă încă de la înființare, pro

gramul politico-militar al celor 
mai reacționare cercuri imperia
liste îndreptat împotriva trans
formărilor socialiste din Euro
pa și din alte continente. Au 
trecut ani, doctrina lui Dulles 
a suferit un fiasco total dar 
„Europa liberă" a rămas. As
tăzi, cînd nici Statele Unite nici 
alte state capitaliste nu-și mai 
recunosc vreo legătură oficială 
cu „doctrina eliberării", mulți 
oameni politici, chiar ameri
cani, și-au pus întrebarea : pe 
cine reprezintă „Europa liberă" 
și cei ce o servesc ? Guvernul 
americaw'se dezice in mod ofi
cial de ea, guvernele vesteuro- 
pene spun, conform unui raport 
al Consiliului european, că 
„postul de radio „Europa libe
ra" depinde in întregime de 
fonduri americane". Atunci ce 
„Europă" reprezintă acest post ?

Un asemenea anacronism ca
re costă pe contribuabilul ame
rican milioane dolari anual, a 
atras pe bună dreptate atenția 
unor congresmeni, și a altor re
prezentanți ai opiniei publice 
ce-și pun in treburi asupra a- 
ceslui azil al războiului rece. 
Este de remarcat că încă la 
13 august 1958, fostul președin
te Eisenhower a simțit nevoia 

să declare in fața Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite: „Adunarea Națiuni
lor Unite a adoptat în trei rin- 
duri, in 1947, 1949 și 1950. re
zoluții desemnate a pune capăt 
răspindirii emisiunilor radiofo
nice iresponsabile in casele ce
tățenilor altor țări. Noi știm 
cu toții că aceste rezoluții au 
fost violate..". Rezoluțiile sine 
insă violate in continuare. Cine 
sin' și ce urmăresc cei care 
Z! și noapte revarsă asupra 
muncii noastre ca și a altor 
popoare care construiesc socia
lismul, valuri de calomnii și 
injurii ? De a lungul anilor de 
muncă eroică a poporului nos
tru. pentru a scoate România 
in drumul larii a! progresului 
și civilizației, nu puține au fost 
momentele de încordare pentru 
depășirea greutăților și piedi
cilor. momente, care au solici
tat cele mai bune cali'.ăti ale 
oamenilor muncii, dirzenia. per
severența, spiritul lor de sacri
ficiu și abnegație. Dar o mină 
de trădători și /ași, gala s..-și 
i iudă și sufletul pentru dolari, 
ai, funit și s-au pus la disno- 
ziția spionajului străin, a .Eu-

® Continuare în pag. a 4-a
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Ample mișcări
revendica t ive

IN STATELE UNITE

K/XirZI INTERNAȚIONALĂ
NEW YORK 2 (Agerpres).— 

Mist arca revendicativă din 
SI.A. continuă să se extindă 
în diferite sectoare de activi
tate Miercuri, mii de șoferi de 
autoi .iinioane de pe întregul 
teritoriu american au declarat 
grevă, rcvcndicind încheierea 
unui nou contract colectiv, in 
1 cui celui expirai, care >ă 
prevadă sporiri ale salariilor. 
Greva a afectat în special zona 
centrală a S.U.A.

Ministrul Muncii. George 
Shultz, a cerul reprezentanților 
Sindicalului camionagiilor șl 
proprietarilor societăților de 
transporturi auto să înceapă do 
urgentă negocieri pentru a pre- 
vi ni extinderea grevei la toți 
:ci -125 000 de șoferi membri 
ii acestui sindicat. Acum trei 
tmi, greva camionagiilor a a- 
fectat serios o serie de ramuri 
industriale ale S.U.A., care de
pind de transporturile auto. Tot
odată. Shultz a cerut reprezen
tanților sindicatului și patrona
tului să mențină „serviciile e- 
sențiale* pină la încheierea ne-

ÎN IT
ROMA 2 (Agerpres). — Miș

carea revendicativii din Italia 
cunoaște în această săptămînă 
o nouă intensificare. Astfel, a- 
proximativ 220 000 de funcțio
nari, în mare parte din servi
ciile auxiliare, au început o sc
rie de greve turnante pentru a 
obține sporirea salariilor. Din 
aceleași motive, 600 000 de func
ționari din administrația muni
cipală și provincială au hotă
rî t să declare o grevă de 24 
de ore, la 8 aprilie, și o grevă 
de 48 ore la 22 și 23 aprilie.

In industria textilă, 340 000

Programul misiunii „A.pollo-13
WASHINGTON 2 (Ager

pres). — La 11 aprilie, de la 
Cape Kennedy va fi lansată 
nava cosmică „Apollo-13", 
care va transporta cel de-al 
treilea echipaj uman pe su
prafața Lunii. Administrația 
națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a 
făcut cunoscut programul in
tegral al acestei misiuni se
lenare. Printre principalele 
momente ale zborului lui „A- 
pollo-13" se înscriu:

Sîmbătă. 11 aprilie, ora 15 
(ora Bucureștiului); lansarea 
complexului spațial „Saturn- 
5 — Odiseu și Vărsătorul", 
care-i^a transporta pe Ja
mes Lovell, Fred Haise și 
Thomas Mattingly spre Sele
ne. După opt ore și 48 de 
minute „trenul spatial* se va 
înscrie pe traiectoria spre 
Lună.

Miercuri, 15 aprilie, după 
patru zile de zbor, „Odiseu", 
cuplat cu modulul lunar „Văr
sătorul". se va înscrie pe o 
orbită circumlunară. După 
separarea modulului lunar de 
cabina de comandă, joi la ora
4,55 (ora Bucureștiului), as- 
tronautii Lovell și Haise vor 
așeza lin, în apropierea cra
terului Fra Mauro, șalupa do 
debarcare lunară. în aceeași 
zi, Ia ora 9.13 (ora Bucureș
tiului), va avea loc prima 
ieșire pe suprafața Lunii a 
celor doi astronauți. Vineri 
16 aprilie, este prevăzută cea 
de-a doua ieșire pe Lună. De
colarea de pe S.elene va a- 
vea loc la 16 aprilie. ora 
14,29, iar la ora 18.01 va fi e- 
fecluată cuplarea celor două 
vehicule spațiale si înscrie
rea lor pe traiectoria spre 
Terra.

După 10 zile de la lansare, 
cabina de ’ comandă cu cei 
trei astronauti la bord va 
pătrunde în atmosfera teres
tră la ora 22,03 și va ame- 
riza după 16 minute în Ocea
nul Pacific, în apropierea In
sulei Paștelui, Recuperarea 
cabinei va fi făcută de port
avionul „Iwo-Jimas".

„Europa liberă" — cuib al diversiunii și trădării
Urmare din pag a 3-a 

ropei libere". Și au început să 
chile după cum le ordonă stă- 
pinul. Aci, in țară, poporul 
muncește, sporește avuția na
țională, obține succese in înflo
rirea economiei, a culturii, dă 
o amploare fără precedent con
struirii unei industrii moderne, 
consolidează pe toate planurile 
afirmarea personalității și in
dependenței României socialiste. 
Acolo, hi birlogul vinzătorilor 
de țară, fiecare succes al nos
tru. fiecare pas înainte stirneș- 
te furie și ură. Pentru simbria 
grasă a trădării ei servesc cer
curi și interese reacționare, ca
re nu se împacă cu av intui ire
versibil al națiunii noastre 
spre socialism, spre progres. Di- 
i ersioniștii de la ..Europa libe
ră", ascunși in cușca lor ra
diofonică. izolați de istorie și 
real’tăți. caută cu frenezie tot 
felul de travestiuri și momeli, 
pentru a-și duce la bun sfirșit 
misiunea respingătoare ce le-a 
fos' atribuită.

Descind prin gări și holuri de 
hoteluri in cântarea unor tu
riști veniți din România, pen
tru a racola ca noi clienți ai 
serei'•ăl or de spionaj imperia
liste foi felul de elemente re- 
cepth e, In "'eea căpătuirii u- 
șoar<‘. aventurieri de duzină. 
Încearcă de asemenea să smul
gă cile o declarație, cile un in
terviu de la diferite persoane 
care călătoresc in străinătate.

qocierilor.
Intre timp, greva controlori

lor traficului aerian continuă în 
ciuda presiunilor exercitate pen
tru a se relua lucrul. Se rela
tează că numai un număr mic 
de controlori s-au înapoiat la 
posturi.

In ce ii privește pe factorii 
poștali se relevă că in rîndurilo 
acestora se înregistrează o oa
recare tensiune deoarece cere
rea formulată privind încheierea 
unui acord definitiv in maxi
mum cinci zile după reluarea 
lucrului nu a fost respectată 
de guvern. Miercuri s-au îm
plinit șase zile de la prezenta
rea factorilor poștali la lucru, 
iar negocierile continuă să ba
tă pasul pe loc.

Se anunță, totodată, că o par
te a ziariștilor marilor cotidiene 
din New York au votat în fa
voarea declanșării unei greve 
dacă actualele negocieri, care 
continuă înlr-un ritm alert, nu 
vor duce la un acord care să 
prevadă o sporire a salariilor 
lucrătorilor din presă.

ALIA
de muncitori s-au pronunțai, de 
asemenea, pentru reluarea gre
velor turnante declanșate la 
sfîrșitul lunii februarie, în ur
ma întreruperii tratativelor din
tre reprezentanții sindicatelor 
și cei ai administrației privind 
reînnoirea contractelor colecti
ve de muncă. O puternică miș
care revendicativă se înregis
trează și în rîndurilo micilor 
agricultori. Sindicatele lor au 
hotărît să organizeze la Roma 
la 22 aprilie o mare demons
trație pentru a cere adoptarea 
de reforme în agricultură.

Am-
a 

al

stat
, cu care a dis- 

referitoare la
i de sud-est.
• știe, numeroși

S.U.A. : Astronautul Fred Haise, pilotul modulului lunar 
care va aluniza la 13 aprilie, în timpul unui exercițiu cu 
unul din aparatele științifice de studiu a structurii solului 
lunar.

Desigur, aceasta cu scopul de a 
obține intr-un fel girul „recu
noașterii", de a da aparențele 
unui post de radio cu activitate 
obișnuită, in vederea înșelării 
eventualilor ascultători. Decla
rațiile sînt preparate apoi in 
sosul propriu al „Europei libe
re", pentru a-și face cu ele 
treaba murdară îndreptată im- 
potriva țării noastre.

Trebuie spus cu toată clari
tatea că orice asemenea decla
rație smulsă de simbriașii de la 
„Europa liberă", pină la urmă, 
ii? mod obiectiv, sprijină acti
vitatea trădătoare a acestora, 
fapt incompatibil cu demnita
tea unui cetățean al Republicii 
Socialiste România, cu spiritul 
de patriotism de care sînt ani
mați cetățenii noștri, ce au 
știut și știu totdeauna să dea 
riposta cuvenită tuturor duș
manilor patriei noastre, tuturor 
celor ce urăsc tot ce are mai 
scump poporul nostru, idealu
rile socialismului și comunis
mului.

Este indiscutabil că printre 
milioanele de cetățeni ai Ro
mâniei socialiste, devotați mă ■ 
reței cauze pentru care lupta 
poporul nostru, nu se vor găsi, 
in afară poate de cîteva jal
nice rămășițe ale trecutului în
gropat, oameni care să dea 
prin cuvintele lor un cit de 
mic sprijin acestei oficine, fă
țiș ostile cauzei noastre, prezen
tului socialist, viitorului comu
nist al României.

IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN SUD—ESTUL ASIEI

Declara (iii guvernului francez
PARIS 2 (Agerpres). — Pur

tătorul de cuvînt al cabinetu
lui francez, Leo Hamon, a dat 
citire miercuri seara unei de
clarații oficiale privind situa
ția din sud-eslu! Asiei, în care, 
se menționează printre altele: 
„Guvernul francez ia notă că 
ultimele evenimente din Laos 
si Cambodgia au agravat con
siderabil situația din Indochi
na și, așa cum și-a exprimai 
temerea încă do la 19 martie, 
au contribuit la extinderea con
flictului vietnamez in toată pe
ninsula indochineză". In conti
nuare, declarația menționează 
că extinderea războiului poate 
fi evitată prin negocieri intra 
părțile interesate, care să per
mită realizarea unei înțelegeri 
generale în vedere^ stabilirii 
in Indochina a unei zone d* 
neutralitate și de pace. Decla
rația guvernamentală apreciază 
că „n-au fost pierdute toate 
speranțele de a vedea Cambod
gia mențin îndu-și statutul de 
neutralitate, potrivit acordurilor 
de la Geneva din 1954 și do a 
vedea Laosul regăsindu-și, pe 
baza acordurilor din 1982, pacea 
și unitatea națională în neutra
litate".

Ziarele românești, posturile 
noastre de radio, incadrindu-se 
in efortul general al țării de a 
înlătura din cale tot ce este 
învechit și împiedică mersul 
înainte, spre progres, in spi
ritul democratismului socialist, 
critică neajunsurile, iau poziție 
hotărită împotriva a ceea ce nu 
corespunde principiilor și eticii 
societății noastre socialiste, iau 
apărarea noului. Pindind cite 
ceva care să poată fi folosit ca 
material de scandal, haita-trans
fugilor se repede la resturile 
ce pot fi culese de prin criti- 
cile publicate, răstălmăcind, de- 
naturind, și mai presus de toa
te. aruncind cu noroi asupra 
rezultatelor vii ale muncii po
porului. român, pe care nimeni 
în lume nu le mai contestă 
astăzi. De-a dreptul ridicolă și 
jalnică este pretenția acestor 
trădători de la „Europa libe
ră" că ar li inspirați, In toren
tul lor de calomnii și atacuri, 
de dorința de a contribui la 
perfecționarea orînduirii noas
tre socialiste, la mai buna re
zolvare a sarcinilor pe care și 
l.‘ pune poporul nostru de a 
edifica socialismul pe pământul 
României. O astfel de preten
ție vădește nu numai stupidi
tate și prostie grosolană, dar 
și incapacitatea de a mai găsi 
o platformă cit de cit credi
bilă pentru activitatea și sco
purile acestui cuib al diversiu
nii Și trădării.

Poporul român care in con

Documentul consideră că reu
șita politicii de negociere „im
plică încetarea oricărei inter
venții străine și respectarea su
veranității și integrității terito
riale a fiecăruia". In încheierea 
declarației se afirmă că „guver
nul francez este dispus să-și 
aducă contribuția sa activă la 
această acțiune".

★

NAȚIUNILE UNITE 2 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a luat cunoș
tință cu interes de telegrame
le de presă din Paris în urma 
reuniunii Consiliului de Miniș
tri, care a formulat poziția gu
vernului francez în favoarea u- 
nor „negocieri lărgite între toa
te părțile interesate pentru sta
bilirea în întreaga Indochină a

A

Întrevederea dintre
Nixon și Rogers

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Președintele Nixon a avut 
miercuri o întrevedere cu se
cretarul de stat american 
William Rogers, 
culat probleme 
situația din Asia

După cum se 
senatori s-au pronunțat pentru 
modificarea politicii S.U.A. in 
Asia de sud-est subliniind peri- 
ricolul amestecului american în

rhunisierea Congresului extraordinar

BRAZZAV1LLE 2 (Agerpres). 
— La Brazzaville au luat sfir- 
șit lucrările Congresului extra
ordinar al Partidului congo- 
lez al Muncii. Președinte al 
Comitetului Contrai al partidu
lui a fost reales Marien 
N’Gouabi, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Congo, iar prim-secretar al 

.C. — Claude Ernest Ndalla. 
Potrivit hotărîrii adoptate de 

Congres, componența Biroului 
Politic al Partidului congolez al

ROMA 2. - Coresponden- 
Aqerpres, N. Puicea, 

transmite : Timp de două zi
le s-au desfășurat la Roma 
lucrările Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, care a 
discutat probleme de ordin 
politic și organizatoric in 
legătură cu viitoarele ale- 
aeri reqionale și adminis
trative, precum și criteriile 
privind candidaturile pentru 
aceste aleqeri. La baza dis
cuțiilor au stat rapoarte pre
zentate de Alessandro Nat- 
ta si Uqo Pecchioli, membri 
ai direcțiunii.

Direcțiunea P.C.I. a dis- 

dițiile democrației socialiste 
are posibilitatea să participe 
nemijlocit la elaborarea politi
cii , statului, la conducerea so
cietății, la perfecționarea con
tinuă a organizării vieții noas
tre sociale, nu are nevoie să 
primească sfaturi cum să gu
verneze mai bine țara de la 
cei care l-au părăsit atunci 
cind ii era mai greu și care 
huzuresc ca preț al trădării, 
departe de munca și eforturile 
noastre socialiste.

Printre alte îndeletniciri ale 
„Europei libere" este și aceea 
de a propaga ideile cele mai 
retrograde in domeniul cultu
rii și artei, de a face apeluri 
disperate la unii oameni ai 
creației spirituale, să abando
neze drumul larg al slujirii, 
prin operele lor, a poporului 
nostru in mijlocul căruia s-au 
născut, să întoarcă spatele clo
cotitoarelor realități sociale ale 
României de astăzi, să manifes
te indiferență față de mărețul 
țel al oamenilor muncii, de 
construire a socialismului și co
munismului. Ei se străduiesc 
din răsputeri să convingă că 
arta și literatura care cultivă 
idealurile înnobilării omului, 
marile tradiții ale umanismu
lui, și in special principiile u- 
manismului socialist, ar fi în
vechite, oferind in schimb tot 
felul de modele inspirate din 
curente efemere pe care din tot
deauna marea cultură realistă 
din Occident le-a detestat și le 

unei zone de neutralitate șl 
pace" — a declarat un purtă
tor de cuvint al O.N.U, El a 
adăugat că U Thant așteaptă 
o comunicare oficială din par
tea guvernului francez in a- 
ceastă problemă.

★

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
U.P.I., oficialități ale guvernu
lui S.U.A. au declarat că Sta
tele Unite intenționează să cea
ră Franței amănunte suplimen
tare înainte de a adopta o po
ziție definitivă asupra propu
nerii franceze de inițiere a unor 
negocieri între părțile interesate 
pentru neutralizarea întregii 
Indochine.

Laos și Oambodgia. Mai multi 
senatori, printre care George 
McGovern și Stephen Young, 
au criticat presiunile exercita
te de Pentagon asupra Casei 
Albe privind amînarea aplicării 
programului de retragere a tru
pelor din Vietnamul de sud. Ei 
au cerut reluarea eforturilor 
pentru o reglementare prin 
tratative a conflictului vietna-

Muncii a fost lărgită de la opt 
la zece membri. Noii membri 
ai Biroului Politic sînt 
broisc Noumazalaye, caro 
fost ales secretar adjunct
C.C., fiind totodată însărcinat 
cu problemele planului, și Denis 
Sassou Nguesso, care se va 
ocupa de coordonarea activită
ții organizațiilor do masă. Toto
dată, au fost schimbate atribu
țiile unora dintre vechii mem
bri ai Biroului Politic, 

cutat, de asemenea, un ra
port al lui Carlo Galluzzi, 
membru al direcțiunii, res
ponsabilul secției externe a 
partidului, asupra situației 
internaționale si politicii ex
terne a Italiei, precum și 
asupra problemelor mișcării 
comuniste si muncitorești.

Intr-un comunicat dat pu
blicității ioi, direcțiunea 
P.C.I. „reafirma că tinerea 
aleaerilor pentru noile con
silii reqionale, provinciale și 
comunale pînă la sfîrșitul 
primăverii este o obligație 
constituțională" si că „guver
nul Rumor trebuie să stabi- 

detestă. Jalnică și inutilă în
cercare de a opri impetuozita
tea cu care se dezvoltă astăzi 
cultura noastră socialistă în
chinată poporului, progresului 
patriei, închinată omului nou 
al noii societăți. Caracterul de
rizoriu al acestor încercări se 
exprimă, de altfel, și in exhi
bițiile pe care le face „Europa 
liberă" pentru a atrage atenția 
asupra sa pe calea transfor
mării intr-un varieteu, consa- 
crind emisiuni intregi difuzării 
de muzică ușoară.

Am primit la redacție mai 
multe scrisori din partea unor 
cititori care iși exprimă revol
ta și indignarea față de inju
riile lansate la adresa țării și 
poporului nostru pe undele pi
raterești ale „Europei libere". 
Dezgustul și minia lor iși gă
sesc o justificată expresie in 
opinia că este sub demnitatea 
oricărui cetățean patriot animat 
de mândrie națională, să-și ple
ce urechea la glasul faliților 
„războiului rece". Ei se întrea
bă, pe bună dreptate, cum este 
posibil ca astfel de activități 
îndreptate împotriva transfor
mărilor progresiste in Europa 
și in lume, împotriva intere
selor cooperării intre state și 
popoare, să-și mai găsească 
cuib și tolerare la Miinchen, 
pe teritoriul unui stat suveran.

Ceea ce făurim și dobindim 
noi aci, in acest colț al Euro
pei, multă vreme năpăstuit, iși

URUGUAY

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). 
— Senatul Uruguayan a hotâ- 
rit să se întrunească intr-o se
siune specială pentru a se pro
nunța asupra unei moțiuni do 
cenzură prezentată împotriva 
guvernului ca urmare a dispu
tei izbucnite intre puterea le
gislativă și cea executivă cu 
privire la menținerea „stării 
de urgență" pe întreg teritoriul 
țării. Conflictul a izbucnit luna 
trecută, cind legislatorii au vo
tat anularea „stării de urgen
ță-. dar guvernul a nesocotit 
acest vot.

avionului
japonez 
deturnat

SEUL 2 (Agerpres). — Au
toritățile sud-coreene au ’■ 
nunțat joi că nu vor permite 
avionului japonez „Boeing 
707“ să părăsească aeroportul 
din Seul. După cum s-a mai 
anunțat, avionul, ce efectua 
cursa Tokio—Fukuoka, a fost 
capturat la scurt timp după 
decolare de i5 studenți ia- 
ponezi înarmați, care au cerut 
comandantului de bord să în
drepte aparatul spre Phenian 
Pretinzând că se conformează, 
pilotul a aterizat însă la mar
ginea aeroportului din orașul 
Seul. Dîndu-și seama că au 
fost induși în eroare, studen
ții i-au imobilizat în interio
rul avionului pe pasageri șl 
pe membrii echipajului.

★

SEUL 2 (Agerpres). — Cei 
15 studenți japonezi care au 
deturnat avionul „Boeing 707° 
aparținînd societății „Jar, au 
anunțat joi că sînt gata să 
permită evacuarea pasagerilor 
și a membrilor echipajului în 
schimbul vice-ministruiui ja 
ponez al transporturilor. Sl'in- 
jiro Yamamura, anunță agen
ția France Presse. Ei au ce
rut, totodată, ca acesta să fie 
însoțit de un membru al die
tei, deputat din partea Par
tidului socialist, care să-l i- 
dcntifice.

lească data consultării popu
lare chiar in momentul pre
zentării sale in fata Parla
mentului pentru a cere vo
tul de învestitură". Direc
țiunea P.C.I., continuă co
municatul, a dat mandat 
qrupurilor parlamentare ale 
partidului „să exprjme. cu 
prilejul dezbaterilor in Se
nat si Camera deputatilor, 
aprecierea critică severă și 
neta opoziție a comuniștilor 
fată de quvernul prezidat 
de Mariano Rumor".

Direcțiunea P.C.I. a adop
tat un plan de acțiuni in 
vederea alegerilor reqionale 

găsește o largă recunoaștere. 
Personalități marcante din rin- 
durile oamenilor politici, de 
cultură, publiciști cu vederi 
deosebite de ale noastre, care 
au venit pe la noi, au ținut să 
exprime, în spiritul unei ele
mentare obiectivități, aprecieri 
față de realizările, eforturile, 
hărnicia și abnegația cu care 
poporul român iși consolidează 
și dezvoltă cuceririle sale isto
rice. Unii dintre ei au găsit cu 
cale să vorbească despre „mi
racolul românesc", apreciind 
in felul acesta distanța par
cursă de România intr-un timp 
relativ scurt, perspectivele 
mari ce i se deschid pe calea 
înfăptuirii unui stat modern, 
civilizat, capabil să dea o va
lorificare superioară muncii, 
inteligenței, avuției sale mate
riale și spirituale. Orice om de 
bună credință știe prea bine 
că acest „miracol" poartă un 
nume: este politica Partidului 
Comunist Român, care și-a do
vedit capacitatea de a uni e- 
forturile întregii națiuni in ve
derea propășirii economice și 
sociale a tării, slujind cu ab
negație idealurile nobile ale 
întregului popor.

Marile succese dobindite in 
opera de făurire a unei (ă"i 
înaintate, care sc ridica spre 
culmile progresului și civiliza
ției, politica externă a partidu
lui și statului nostru consacrată 
cauzei socialismului și păcii, 
prieteniei și colaborării cu toa

Miercuri scara, ministrul fi
nanțelor. Ceasar Charlone, și-a 
prezentat demisia in cadrul 
unui efort ni președintelui u- 
ruguayan, Pacheco Areco, de a 
întocmi o echipă ministerială 
care să permită obținerea spri
jinului Parlamentului. Un pur
tător de cuvînt al președintelui 
Areco a declarat că uiți doi 
miniștri — Vonacio Fioros de 
li afacerile externe și Jose 
Serrato de la comunicații și 
turism — și-au oferit la rindul 
lor demisiile, dar acestea nu au 
fost încă acceptate.

Guvernul sudanez
si-a restabilit

controlul in țară
KHARTUM 2 (Agerpres). — 

Guvernul sudanez .și-a restabi
lit pe deplin controlul asupra 
situației din țară, după ce a 
reprimai, cel puțin pentru mo
ment, rebeliunea mahdislă — 
scrie corespondentul agenției 
France Prcsso, referindu-se la 
evoluția ultimelor evenimente 
din Sudan. Insula Aba, de pe 
Nilul Alb, cartierul general al 
rebelilor, a căzut în miinile tru
pelor guvernamentale după mal 
multe zile de asediu și după 
lupte deosebit de violente. Prin
cipalii lideri ai insurgenților au 
fost arestați, iar șeful rebeliu
nii, imamul El Mahdi, conducă
torul sectei religioase a ansa- 
rilor, a fost ucis în timp ce 
încerca să treacă frontiera su- 
dano-etiopiană.

Instaurarea controlului guver
namental asupra insulei Aba 
este ultimul episod al măsuri
lor decretate de către generalul 
El Numeiry pentru zdrobirea 
rebeliunii, menționează agenția 
citată. în această acțiune, gu
vernul sudanez a primit asigu
rări de sprijin din partea Li
biei și a R.A.U., ceea ce, scrie 
corespondentul agenției France 
Presse, reprezintă prima mani
festare concretă a aplicării a- 
cordului de la Tripoli, încheiat 
în decembrie anul trecut și care 
arc drept scop întărirea relații- 

de cooperare dintre cele 
țări în toate domeniile.

si administrative si a hotorit 
convocarea plenarei Comi
tetului Central al P.C.I. pen
tru zilele de 20-22 aprilie. 
„Este vorba menționează in 
încheiere comunicatul direc
țiunii P.C.I. - de a mobili
za toate forțele populare si 
democratice pentru a înlă
tura pericolul tot mai ame
nințător al unor tentative 
autoritare si aventuriste, 
pentru a impune o cotitură 
care să pună la baza poli
ticii Italiei interesele si par
ticiparea claselor muncitoa
re".

te popoarele, se bucură de pre
țuirea și simpatia adincă a oa
menilor de pe toate meridia
nele. Cetățenii României socia
liste iși află o îndreptățită min- 
drie și o profundă satisfacție 
în rezultatele obținute prin 
munca și sacrificiile lor. Ei 
Sînt deopotrivă bucuroși de a- 
precierile date acestor realizări 
de către observatori obiectivi, 
precum sînt și conștienți de 
lupta considerabilă ce trebuie 
dusă și de acum înainte în ve
derea înlăturării lipsurilor, a 
neajunsurilor, pentru făurirea 
viitorului prosper pe care îl 
merită această fără minunată. 
Or, tocmai o asemenea evolu
ție ireversibilă, in numele că
reia au luptat și s-au jertfit ge
nerații intregi, nu convine celor 
ce s-au obișnuit să împartă și 
să stăpinească.

Cerințele vitale ale progresu
lui și păcii impun concluzia că 
și anacronica „radiofonie nea
gră" practicată la „Europa li
beră’*, la fel ca orice activitate 
inspirată de țeluri reacționare, 
contrare spiritului de încrede
re, pace și cooperare interna
țională, trebuie să-și găsească 
locul de veci în același muzeu 
in care au fost aruncate, sub 
imperiul necesității și lucidi
tății, alte instrumente compro
mise și desuete ale războiului 
rece.

Petre SIMIONESCU
(Articol apărut în „România 

liberă" nr. 7 912)

• Liderul majorității de
mocrato in Senatul american, 
Mike Mansfield, s-a pronunțat 
pentru adoptarea de către Con
gres a proiectului de rezoluție 
prezentat de senatorii republi
cani Brooke și Cooper, in care 
se cere președintelui Statelor 
Unite să ordone încetarea ex
perimentării și instalării de 
rachete strategice ofensive si 
defensive. In cadrul unei con
ferințe de presă, Mike M.n-- 
field a arătat că intenționai ză 
să supună această rezolut:-' 
dezbaterii Senatului înainte do 
începerea convorbirilor de la 
Viena, do la 16 aprilie, dintre 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
și S.U.A. privind limitarea ar
melor strategice. El a mențio
nat că acest proiect de rezolu
ție este sprijinit de o mare 
parte a membrilor Senatului și 
Camerei Reprezentanților și are 
un ecou favorabil in rindul 
opiniei publice americane.

• Agenția China Nouă anun
ță că CIU EN-LAI, PREMIE
RUL CONSILIULUI DE ST\T 
AL R. P. CHINEZE. VA FACE 
O VIZITA IN R. P. D. CORE
EANĂ, la începutul lunii aori- 
lie, la invitația lui Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene.

© Președintele Republicii 
Dominicane. Joaquin Balagucr, 
a respins o cerere prezentată 
de liderii a șapte partide opo
ziționiste de a demisiona ime
diat din postixl său in cazul 
în care intenționează să-și men
țină candidatura la un nou
mandat prezidențial. Partidele 
do opoziție au subliniat că, 
dacă Balagucr nu va renunța 
definitiv la președinție, ele nu 
vor mai participa la alegerile 
prezidențiale. Vicepreședintele 
țării. Francisco Augusto T.< ra, 
a reafirmat că este dispus să 
demisioneze dacă Balagucr v. 
face același lucru, astfel încib 
cei doi, in calitate de candi
dați prezidențiali să nu dis
pună de avantajele oferite de 
menținerea funcțiilor actuale 
față de ceilalți candidați in 
cursul campaniei electorale.

• Potrivit unor surse en
gleze din Atena, GUVERNUL 
GREC A ÎNTRERUPT NEGO
CIERILE CE LE PURTA CU 
ANGLIA PENTRU ACIUZI- 
ȚIONAKEA ȘI INSTALAREA 
UNEI CENTRALE ATO'f(). 
ELECTRICE în valoare de 30— 
40 milioane lire sțerline. Mo
tivul l-ar constitui atît refuzul 
Marii Britanii de a accepta 
compensarea cheltuielilor prin 
produse citrice grecești, cit și 
constatarea autorităților de la 
Atena că folosirea surselor de 
lignit ale țării pentru produce
rea de energie electrică este 
mai convenabilă în această e- 
tapă decit instalarea unei cen
trale atomo-electrice.

© UN ALT GRUP DE PA- 
TR1OȚI SUD-COREENT A 
l’OST DEFERIT ORGANELOR 
JUDICIARE de către adminis
trația dictatorială din Coreea 
de sud — informează agenția 
A.C.T.C., citind știri provenite 
din Seul. In urma procesului 
înscenat la tribunalul din dis
trictul Chonju, doi patrioți sud- 
coreeni au fost condamnați la 
închisoare pe viață, iar alți lt 
la închisoare pe diverse terme
ne.

• Președintele Statelor U- 
nițe, Richard Nixon, a semnat 
miercuri legea prin care SE 
INTERZICE, INCEPÎND CT 1 
IANUARIE 1971, KECL » .1 \ 
PENTRU ȚIGĂRI LA RADIO 
ȘI TELEVIZIUNE. Prin acerași 
lege, fabricile dq țigări sînt o- 
bligate să imprime pe ambalaj 
următoarea frază: „Atențiune; 
Ministerul Sănătății afirmă că 
fumatul țigaretelor este dăună
tor sănătății". Pînă acum, pe 
pachetele de țigări era impri
mat doar avertismentul : „Fu. 
matul țigărilor ar putea fi pe
riculos pentru sănătate".

N'fcW } ORK 2 (Agerpres). 
— Aslronauții navei spațiale 
americane „Apollo-16" \ or 
purta costume speciale, nou 
create, care le va permite o 
mai mare libertate de miș
care. Noul costum spafial, 
ale cărui probe s-au încheiat 
miercuri, cintăreșle mai pu
țin și este mai ușor de îm
brăcat. Costul lui va ii mai 
mic decit al celor pe care 
le-au purtat aslronauții celor
lalte nave din cadrul progra
mului „Apollo". Cu acest cos
tum, astronauții vor avea po- 
sibililatea să eleclueze miș
cări pe care pină în prezent 
le executau numai cu u/u- 
torul unor mecanisme. Ast
fel, ei vor putea să sape șl 
să culeagă rocile lunaie cu 
mîna„ și nu cu un ins:oi.;,eiil 
special destinat acestei ope
ra/iu/u.
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