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DEZBATERILE
IDEOLOGICE
ÎN ADUNĂRILE
DE PARTID

I formă nouă a activității
politico-educative

Cerințele făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te impun cu necesitate ca or
ganizațiile de partid să mani
feste exigențe sporite față de 
activitatea ideologică, față de 
ridicarea continuă a nivelului 
politico-ideologic al comuniști
lor prin însușirea aprofundată 
de către aceștia a învățăturii 
marxist-leniniste, a politicii par
tidului, 
valoros 
științei și tehnicii contempora
ne.

Realizarea acestor țeluri au 
la bază preocuparea permanen
tă a conducerii partidului pen
tru perfecționarea stilului și 
metodelor muncii de partid. 
Printre măsurile luate în acest 
sens se înscrie și hotărîrea se
cretariatului Comitetului Central 
al P.C.R. ca trimestrial una 
dintre adunările generale ale 
fiecărei organizații de partid 
să fie destinată dezbaterii unor 
probleme majore cu caracter 
teoretic-ideolog ic.

Organizarea unei asemenea 
forme noi de activitate ideo
logică cere cu insistență eforturi 
sporite din partea tuturor biro
urilor organizațiilor de partid. 
Am spus eforturi sporite dar, în 
același timp, putem spune și 
răspunderi mai mari deoarece 
aceste dezbateri ideologice tre
buie să antreneze întreaga 
masă a membrilor de partid la

IONEL CAZAN 
secretar 

al Comitetului municipal 
de partid Petroșani

a tot ceea ce este mai 
în domeniul culturii.

discutarea și clarificarea aspec
telor noi, multiple și din ce în 
ce mai complexe ale tuturor 
problemelor care privesc dez
voltarea societății noastre so
cialiste. Această formă nouă 
a activității politico-educative 
nu este pur și simplu o copie
re a dezbaterii diferitelor te
me în cadrul invățămîntului de 
partid. Dimpotrivă, pornind de 
la rolul și funcțiile pe care 
le are adunarea generală ca 
for superior de conducere a or
ganizației de bază, ea are po
sibilitatea ca, ținînd cont de 
natura problemelor dezbătute, 
să finalizeze discuțiile, să le 
concluzioneze în hotărîri și mă
suri practice capabile să in
fluențeze pozitiv viața de par
tid, activitatea fiecărui comu
nist la locul său de muncă.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să țină cont de 
faptul că în cadrul acestor 
dezbateri în care sînt antre
nați absolut toți membrii de 
partid, scopul care se urmă
rește este acela de a întreține 
în permanentă vie preocuparea

acestora pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de pregătire 
politică și teoretică.

De la bun început trebuie să 
se aibă în vedere că atunci cînd 
organizațiile de partid își pro
gramează asemenea dezbateri 
ideologice, elementul esențial 
de la care se pleacă va fi 
asigurarea unei ținute cores
punzătoare adunărilor generale 
respective. In această direcție 
se va avea în vedere un anu
mit specific care le va deosebi 
atît de învățămîntul de partid 
cît și de adunările obișnuite de 
partid. Specificul dezbaterilor 
îl constituie aprofundarea prin
cipiilor generale ale .politicii și 
activității partidului in indiso
lubilă legătură cu preocupările 
și sarcinile organizației de par
tid respective. Numai atunci 
cînd se ține cont de acest lu
cru, aceste adunări își vor a- 
tinge scopul de a contribui în 
mod practic la înarmarea teo
retică a comuniștilor și, în a- 
celași timp, la mobilizarea și 
antrenarea lor pentru traduce
rea în viață a politicii partidu
lui. Pornind de la aceste con- 

. siderente, birourile organiza
țiilor de partid trebuie să ai
bă în vedere un șir de răspun
deri și, în primul rînd, alegerea 
temei ce va costitui obiectul 
dezbaterii.

SEMICENTENAR

a partidului
INTÎLNIRE PIONIEREASCĂ

EXCURSIE DOCUMENTARĂ

Concursul

aducînd omagiul 
lor de recunoștință 
luptătorii comuniști, 
acest prilej, pionie-

I
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La Casa pionierilor din Pe
troșani s-a deschis zilele tre
cute o expoziție dedicată glo
rioasei aniversări a semicen
tenarului Partidului Comu
nist Rbmân. Expoziția cuprin
de lucrări de artizanat, li- 
nogravură, foto, broderie, con
strucții miniere etc. realizate 
de copii în cadrul cercuri
lor. De asemenea, sînt ex
puse și zeci de albume co
memorative provenite de la 
toate școlile municipiului, cu- 
prinzînd fotografii, desene, 
decupări din ziare, menite să 
oglindească realizările din ul
timii ani.

In cadrul acțiunilor organizate 
în cinstea sărbătoririi semicen
tenarului P.C.R., pionierii Școlii 
generale nr. I Petroșani se în- 
tîlnesc astăzi dimineață (ora 
9) cu tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președin
tele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al munici
piului Petroșani. Cu acest pri-

Pionierii și elevii claselor 
a III-a și a IV-a de la Casa 
de copii din Uricani, sub con
ducerea profesorilor Victoria 
Diaconescu și Dumitru Fe- 
loiu participă astăzi 21 mar
tie la o excursie documen
tară în orașul Tîrgu Jiu. Aici 
excursioniștii vor vizita ca un 
prim obiectiv, lagărul foști-

De curînd, comisia social-pro- 
fesională a comitetului U.T.C. 
de la F.F.A. „Viscoza11 Lupeni a 
inițiat un concurs al tinerelor 
din cadrul secției finisaj textil 
pentru desemnarea „celei mai 
bune bobinatoare11.

Concursul era chemat să con
tribuie la ridicarea nivelului 
profesional al tinerelor, la popu
larizarea și stimularea celor 
mai bune tinere.

Tematica concursului a fost 
pregătită din timp și a cuprins 
subiecte privind ridicarea cali
tății firului, igiena și protecția 
muncii, teme legate direct de 
problemele ce l»--rtdică în smoâ 
curent procesul de producție. 
Concursul a oferit premii pen
tru primele trei clasate, fapt 
care l-a făcut și mai atractiv, 
mărindu-i totodată competivita-

tea. Comisia de examinare, for
mată din tov. Erna Farkaș, șefa 
secției finisaj textil, Cornelia 
Petrovici, membră a biroului 
orășenesc U.T.C., loan, Foldeși, 
secretarul U.T.C. pe fabrică și 
ing. Arthur Dărîngă, președinte
le comisiei social-profesionale 
care a reprezentat și serviciul 
producției, a declarat drept cea 
mai bună bobinatoare pe utecis- 
ta M. Moldovan. Pe locul II și, 
respectiv, III, Ia o diferență mi
că de puncte, s-au clasat alte 
două tinere fruntașe ale secției 
E. Phefer și M. Nistor. Toate 
trei au fost premiate.

In viitor se preconizează or
ganizarea unor asemenea con
cursuri atractive și pe alte me
serii.

M.
tehnician

------------------------ --------------------

Clădită relativ recent, Școa
la generală nr. 5 Petriia are 
o înfățișare sobră, impunînd 
parcă de departe o atitudine 
respectuoasă, în deplin acord 
cu scopurile-i esențiale. Dar 
parcă în ciuda acestor atribu
te proprii școlii, elevii, în cea 
mai mare parte prichindei 
din clasele mici, zburdau 
voioși prin zăpada ce că
dea cu dărnicie. In această 
atmosferă pendulînd între 
gravitate și veselie, învață 
peste 1 200 de elevi — Școa
la nr. 5 din Petriia fiind, du
pă numărul elevilor, a doua 
ca mărime în Valea Jiului 
sub îndrumarea a peste 40 
cadre didactice.

Procesul de învățămînt 
educație ce se desfășoară 
de zi se îmbină armonios 
activitățile

Muzeulla
de istorie

de

audia o in- 
despre lupta 
Valea Jiului

Și 
zi 

cu 
tehnico-practice.

vizita

T. SPATAKU

subingineri

lej, pionierii vor 
teresantă relatare 
comuniștilor din 
în perioada ilegalității și despre 
perspectivele de _dezvoltare a 
municipiului nostru în actualul 
cincinal. După întîlnire, elevii 
școlii vor prezenta pe scena Ca
sei de cultură spectacolul fes
tiv „Inima cîntă" închinat 
niversării P.C.R.

lor deținuți politici
Tg Jiu, ’ ’ '
prinosul 
față de
Tot cu
rii și elevii din Uricani vor 
vizita operele lui Constantin 
Brâncuși (Poarta sărutului, 
Masa tăcerii și Coloana infi
nitului).

entuziastă, 
acelora ca- 
unei insti-

BLENDEA
F.F.A. „Viscoza 
Lupeni

(Continuare în pag. a 3-a)

umbră
a faptei Prima promoție de

Tiberiu KABPATIAN
Foto i E. FRITSCH(Continuare în pag. a 3-a)I

curîtid, salbei publica- 
scrise de elevi ai unor 
și licee din municipiul

0 notabilă
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Vineri seara un grup de 30 
uteciști de la mina Lupeni 
au plecat într-o excursie de 
două zile, organizată de co
mitetul U.T.C. al exploată
rii, la București. Excursia este 
organizată în cinstea aniver
sării întemeierii partidului și 
cuprinde vizitarea Muzeului 
de istorie a partidului, a miș
cării revoluționare și demo
cratice din România, Muzeul 
militar central. Muzeul ora
șului București precum și 
ansamblurile noi de locuințe 
ridicate în Capitală în anii 
construcției socialiste. Printre 
excursioniști se numără ti
nerii fruntași în producție și 
în activitatea obștească Ioan 
Mondoacă, Zaharie Ciutre, 
Iosif Gozman, Ioan Săbău, 
Gheorghe Pop și alții.
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De 
țiilor 
școli 
nostru i s-a adăugat o nouă 
și autentică perlă. De cu
rînd a ieșit de sub „teasc" 
prima publicație editată de 
Casa pionierilor din Petro
șani intitulată sugestiv „Cu
rier pionieresc".

Am reținut din cuvîntul 
înainte al directorului Casei 
pionierilor, Lucian Ardeleanu, 
că la baza intenției editării 
„Curierului pionieresc" a stat 
dorința reflectării activităților 
ce au loc în cadrul acestui 
așezămînt al pionierilor. Așa
dar, un cronicar care să con
semneze faptele, înfăptuirile 
pe tărîmul activității pionie
rești nu numai în mod statis
tic, lapidar, dar și să împru
mute acestora trăinicie în 
timp prin mijlocirea luminii 
tiparului.

Răsfoind paginile publica
ției care sub aspectul genului 
se aliniază (cu brio) prin
tre puținele existente în țară, 
de pe fiecare filă în parte 
se desprinde grija și acura
tețea dovedită în alegerea și 
selectarea materialelor încre
dințate tiparului. In cadrul 
materialelor, scrise cînd mai 
cu „condei" cînd mai stîngaci 
— risc inerent oricărui înce
put de drum publicistic — 
micii creatori de frumos es
tetic și util din cadrul cercu
rilor care funcționează la Ca
sa pionierilor, se regăsesc 
pe ei înșiși. Scurte relatări 
despre unele evenimente deo
sebite din activitatea pionie
rească, interviuri, încercări 
literare, alături de curiozități 
intuitive și aspecte ale acti
vității sportive pionierești 
completează spațiul aprecia
bil al „Curierului".

Cititorul curios să afle ceva 
despre proveniența ilustrații
lor deosebit de reușite pentru 
profilul și ținuta publicației 
se dumirește consultând a 
doua față a copertei, unde 
rînduri modeste consemnează

Intr-o atmosferă 
caracteristică vîrstei 
re părăsesc băncile 
tuții de învățămînt superior, ieri 
a avut loc în unul din amfitea
trele Institutului de mine Petro
șani, momentul care a marcat 
repartizarea’în producție a pri
mei promoții de subingineri.

Prima promoție de subingi
neri ai institutului numără a- 
proape 60 de absolvenți și con
stituie un prim detașament me
nit să asigure pe viitor desfă
șurarea în condiții și mai bune 
a procesului de producție, la 
înfăptuirea sarcinilor mărețe 
trasate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

In cadrul emoționantei adu
nări care a precedat operațiu
nea de repartizare a primilor 
subingineri în domeniul mine
ritului, au luat cuvîntul conf. 
dr. ing. Ilie Constantinescu, pro
rectorul institutului și Constan
tin Floricel, inspector general 

Ministerul Invățămîntului.

Vorbitorii au felicitat pe absol
venți pentru frumoasele rezul
tate obținute pe parcursul ce
lor trei ani și jumătate de stu
dii urîndu-le succes deplin la 
noile lor locuri de muncă.

Solicitînd cîteva păreri unora 
dintre aceia care în curînd ur
mează să dea curs practic pro
blemelor studiate, am constatat 
dorința lor fierbinte de a răs
punde cu brio sarcinilor de pro
ducție. Gheorghe Dănilă, absol
vent al secției de exploatări 
miniere a fost lăcătuș la E. M. 
Lonea. Astăzi se poate număra 
printre aceia care a făcut cinste 
colectivului în mijlocul căruia 
a studiat. „Doresc să realizez 
lucruri frumoase în noua mea. 
calitate, afirma tînărul absol
vent. Consider că prin termi
narea facultății de subingineri 
am intrat în posesia unor cu
noștințe care îmi vor permite 
să abordez cu încredere sarci
nile ce mi se vor încredința11.

Adalbert Incze, proaspăt subin-

giner topograf, dorește să revi
nă în mijlocul colegilor de la 
I. M. Căpeni, alături de aceia 
care i-au îndrumat primii pași 
în arta de a făuri geografii 
subterane. O puternică dorin
ță de afirmare pe plan profe
sional am întîlnit la șeful pro
moției electromecanicilor, Gheor
ghe Vișa : „Datoria noastră este 
de a nu ne opri aici. Cerințele 
actuale reclamă o permanentă 
perfecționare în domeniul în ca
re activăm. Altfel riscăm să 
nu corespundem, să devenim 
inutili societății în care trăim".

Cei 60 de tineri se îndreaptă 
cu pași încrezători spre noul 
lor ideal, spre locurile de mun
că în care li se oferă posibili
tatea etalării cunoștințelor do- 
bîndite pe băncile amfiteatre- 
lor, în sălile de laborator. Este 
de datoria lor să răspundă cu 
maximă eficiență încrederii a- 
cordate.

Nicolae LOBONȚ

j
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La policlinica din 
troșani funcționează 
rezultate excelente 
aparat modern de mi- 
croradiofotografie, care 
depistează cu maximă 
precizie afecțiunile tara- 
co-pulmonare ale corpu
lui omenesc.

In clișeu i Sora me
dicală Filareta Cernica 
efectuînd microradiofoto- 
grafia unui pacient.

Astfel că „trunchiul comun11 
al întregului învățămînt se 
îmbogățește în dimensiuni și 
semnificații, se apropie încă 
din clasele mici de necesită
țile sociale, elevii au posibili
tatea să-și formeze un număr 
de deprinderi și obișnuințe 
de a lucra efectiv. Sub raport 
educativ faptul nu este mai 
puțin lipsit de importanță, 
se realizează respectul, pre
țuirea și dragostea pentru 
muncă. Din acest unghi am 
privit orele de atelier de la 
Școala nr. 5 Petriia, din per
spectiva creșterii îndemînării 
constructive și a suflului crea
tor am considerat rezultate
le muncii copiilor instrulți 
de Martin Schmidt. Atelierul 
a fost dotat în ultimul timp 
cu două mașini de cusut, men
ghine și mașini de găurit. 
Orele de activități tehnico- 
practice s-au concretizat In 
măsuțe, cuiere, un acvariu în 
curs de confecționare, obiec
te care cuprind în ele func
ționalitatea și frumosul. Este 
dovada preremtorie a talen
tului și îndemînării practice. 
Fetele participă la lucrări de 
artizanat (instructor Viorica

(Continuare în pag. a 3-a)

UNII DINTRE NOI
In coloana infinită a celor care merg spre mîine, la în

ceput ne-am deprins să stăm pe propriile noastre picioare, 
apoi am învățat să mergem, mai apoi să călcăm în aceeași 
cadență. Mergind mereu, mereu, am observat că dacă ne 
ținem strîns de mîini, drumul pare mai ușor, iar cînd în 
caldarîm apare cite o fisură sau se ivesc denivelări, saltul 
peste toate astea e mai sigur, mai'ușor, așa (inîndu-ne de 
mîini... Iar dacă e să cadă vreunul dintre noi, n-are cum, 
il țin strîns ceilalți.

La o mină din Valea noastră, într-o zi, după un șut 
greu, unul dintre ortaci se adresă celorlalți s

— Haideți băieți, după masă, pe la patru, acasă la nea 
Andrei. Am aflat că azi vrea să-și „pavoazeze" curtea

linul»

... .............................

gată
3—4nici intr-o săptămină. Dacă, insă, mergem și noi, 

ore terminăm toată treaba.
...In seara aceleiași zile, zece oameni sorbeau 

calul satisfacției pe care o încearcă numai aceia 
bucură de bucuria lor și a altora, deopotrivă.

beton, de la poartă pînă la intrarea în casă. Singur nu
', în

din po~
care se

Î
I
t
I

Se întîmplă ca acolo unde se muncește unit la reali
zarea aceluiași obiectiv, unii să se folosească de tot ceea 
ce au mai bun și mai valoros în ei pentru înfăptuirea țe
lului propus. Se frământă, se consumă zi și noapte pentru 
catapultarea unor idei noi, originale, capabile să împingă 
vehiculul timpului, mai repede, înainte. In vremea aceasta 
alții, megieșii lor de cot în ale înfăptuirilor cotidiene, șușo
tesc pe la colțuri, pe sub mese :

— Asta-i balcon, domnule ? Avem noi o idee! Avem 
noi o variantă! Avem noi o... I

— Bine, bine, dar pentru că timpul ne zorește, cînd
vor îmbrăca ideile voastre un veșmânt material, tactil ? în
treabă cei ce călătoresc, ținîndu-se cu amândouă mâinile 
de barele scării de la vagonul timpului.

— Stați stimabililor, sosește replica bine dospită. încă 
nu avem o soluție concretă mai bună, dar ne gîndim con
tinuu la ea. După aia să vedeți!

Și uite așa, se construiește casa, firește cu balcon cu 
tot, iar cei cu variantele ideale, perfecte dar niciodată 
concrete, obțin o repartiție pentru unul din apartamente; 
se așează frumușel in șezlonguri și de la înălțimea balcoa
nelor cu pricina privesc cu un anume surfs la cei care, de 
data asta, alături de casa lor (de acum) bat de zor țărușii 
unui nou edificiu. Nu va trece multă vreme și ii vom auzi 
din nou :

— Parcă țărușii aceia nu'stau cum trebuie la blocul 
care se conturează în zare...

I. K.



Steagul roșu

se

celelalte părți ale

feudalism, 
românea® 
medie. In 
nu dispu-

durat exploatarea 
aurului nu se pou-

a- 
că 
ci

DUMINICA 21 MARTIE 1971

mulțime de calități.

I

nu înclină spre

9 Disprețul este forma cea

BURT • Păzeștete

LANCASTER
99

Minibiblîotecă

CURAJ ȘI FRICA

SPORTIVA
Ceasul Cronică rimată

a
BeaumarchaisREBUS • REBUS /»

1

unor oameni 
fi îmbogățită 
care se află 
a ciudatului

SCHOPENHAUER 
iubit, fără socoteală

® Nu părăsi pe prietenul cel vechi, 
asemenea lui.

9 A ierta este o faptă mai nobilă și mai rară decît ace
ea de a te răzbuna.

9 Cel blind 
iertare.

Cunoscutul actor american de film, Burt Lancaster s-a 
confesat de curînd în paginile revistei spaniole ,,ABC“, 
relatînd cîteva detalii din cariera sa artistică.

să vor- 
duritate, 

semnul 
vede pe

CICERO
căci cel nou nu este

SHAKESPEARE
9 Nimic mai rușinos decît a fi în dușmănie cu cei cu 

care te-ai iubit mult.

In timp ce zapa- 
da se retrage 
pe acoperișul 
banei...

AL. MAZON1
răzbunare ci mai mult spre

CICERO
9 Iubirea și ura (exagerate) ne strică cu totul judecata, 

nu vedem decît greșelile la inamicii noștri, iar la 
persoanele care ne sini simpatice o 
Chiar defectele lor ne par plăcute.

*
9 A iubi înseamnă a stima pe cel 

de interes.

BEN-S1RAH
9 Cind iți faci un prieten nou, nu uita pe cel vechi.

ERASM
9 Una dintre marile fericiri ale acestei vieți este priete

nia și una dintre fericirile prieteniei este aceasta de a avea 
cui să încredințezi un secret.

a r ti - e r o u 1“

Pe urmele căutătorilor de
La 25 august 1869, cu ocazia 

construirii conductei de apă îh 
gara Petroșani, s-a găsit un 
tezaur monetar de tetradrahme, 
format din peste 200 monede, 
din vremea Iui Filip al II-!ea,

iar la Peștera Bolii, foarte a- 
proape de cetatea dacică, nu 
departe de spălătoriile de aur, 
un alt tezaur format din imi
tații tbasiene, din care s au re
cuperat 12. De asemenea,

maxime și cugetări
I
I
I
I 
l

PRIMAVARA
Razele prin sloiuri scriu 
Cu topit surîs, destinul... 
Zvîcnet viu trece prin Jiu
Și prin arbori. Iar în chinul

Ramurilor de-a-nfrunvi 
Simt dorința ta de-a fi !

Ioan. CHIRAȘ

ARI S-TOT EL 
mai fină a răzbunării. 

HALTASAR GR'ACIAN 
de cel ce te-a înșelat o dată.

PUBLIUS SYRUS
9 — Mai bine să trăiești în lanțuri alături de cel pe care 

îl iubești, decît liber in mijlocul grădinilor alături de cel: 
pe care îl urăști.

SAADI
Culese de Anișoara GUȚU

I
I
I 
t
I
I

poalele Vîlcanului, în vecinăta
tea spălătoriilor de aur, precum 
și în partea estică a bazinului, la 
Jieț—Popi, s-au găsit tezaure 
de piese romane. Printre mo
nedele descoperite la Jieț— 
Pbpt, . s-au găsit și nugeți 
de aur, fără forme definite, în 
greutate de 13 gr., ceea ce ar 
putea forma un indiciu mate
rial care dovedește continuarea 
spălării aurului și în deceniul 
al V-lea al secolului al III-lea, 
precum și a tradiției mineritu
lui în bazinul Petroșani. în
groparea depozitului într-’in vas 
considerăm că- exclude posibili
tatea atribuirii sale unui negus
tor. De obicei tezaurele mone
tare antice, depozitate în vașe 
de lut sau alte recipiente fra
gile, indiferent dacă se găsesc 
în cadrul sau în afara unor 
șe ari. duc la presupunerea 
posqsarii nu sînt negustori 
wameni ai locului.

Din cercetările noastre,
pare că în bazinul Petroșani tra
diționala exploatare a aluv.ani
lor aurifere a continuat și du
pă cucerirea romană, care a. 
organizat în plus exploaisrca 
subterană, fără a lua însă pro
porții ca în 
Daciei.

Cit timp, a 
aluv.onară a 
te preciza» Știm însă că tra
diția minieră în bazinul Petro
șani nu s-a stins, mai ales că 
nu o dată și nu într-un singur 
loc, minerii timpului care să
pau puțuri pentru a aduce la 
suprafață nămolul de culoare 
verzuie în care erau nugeți' de 
aur, au trecut prin stratul de 
cărbune a cărui întrebuințare 
le era cunoscută, dar se poate 
că îl cunoșteau.

Abandonarea Daciei de către 
romani, a deschis în istoria 
patriei noastre un nou capitol i 
epoca de trecere lît 
după care societatea 
că a cunoscut epoca 
această vreme,, deși 
nem de o documentație bogată, 
ar fi posibil ca în condițiile 
date, exploatarea afuvmnară a 
aurului să fi continuat mai a- 
les că în aceste locuri erau e- 
lemente indigene adesea spe-

cializate prin ocupații tradițio
nale în asemenea muncă. Spu
nem aceasta pentru că nu în- 
lîmplător magnații Kendefyi 
și-au intensificat acțiunile pentru 
a dobîndi venituri cît mai mari 
de la Domnii. Aceste venituri 
realizate prin asuprirea autoh
tonilor erau necesare pentru a 
putea face față îndatoririlor de 
a trimite Ia oaste un lot de 
ostași bipe înarmați și echi
pați pe de o parte și pentru 
a-și satisface nevoile de lux, 
pentru a-și procura arme și 
alte lucruri ce nu se produ
ceau pe domeniile lor. In a- 
ceastă năzuință a lor trebuie 
să amintim preocuparea pri
mordială de exploatare a a.- 
urului prin spălare. încă sub 
Matei Corvinul, atestă docu
mentele vremii, magnații Ken< 
defyi au folosit pămînturile, li
vezile, fînețele, pădurile și mun
ții aflaț.i între cele două Jiurt 
ca moșii folosite încă și de 
către strămoșii lor. In anul 
1493 ei au. obținut confirmarea 
în aceste bunuri de la regele 
Vladislav. Dar în anul 1501 
punerea în posesie oficială in 
aceste bunuri, multe familii 
de 
de 
bili 
tei
au 
între cele două Jiuri ; pămînt, 
livezi, fînețe, păduri și lacu
rile de spălat aur (lila prata 
sive paseus ac atiam campum 
secus fluvios Olahsyl et Iekel- 
sul nuncupates necon aurilava- 
toryum ibidem situm) mențio
nează; documentul. Tocmai îh 
vederea acestor exploatări die 
aur prin spălare a obținut 
magnatul Kendefyi Mihai auto
rizația în anul 1504 de la re
gele Vladislav al II-lea să a- 
ducă din Țara Românească 12 
familii de țigani robi și să-i 
așeze pe moșiile sale — con
tinuă documentul. Credem eă 
orice comentariu ar fi de pri
sos mai ales acrim după suma
ra Iecturare a documentului 
care atestă exploatarea aluvio
nară, a aurului în Valea Ji
ului.

Prof Ion POPtlROGU

familii 
cneji români ridicate 

asemenea la rangul de no- 
s-au opus. In urma ace®1 

împrejurări și acești nobili 
dobîndit părți de bunuri

Trebuie să vă- mărturisesc de 
Ia bun început, chiar cu ris- 
eul de a vă dezamăgi, că nu 
s'.m un tip dur și nici un erou 
în adevăratul înțeles al cuvân
tului. Pot să privesc, 
bc sc și să acționez, cu 
dar întotdeauna sub 
ficțiunii. Mulțimea mă 
ecrane în chip de protagonist 
al oricărui gen de isprăvi e- 
roice și-și închipuie că trebuie 
să fiu un om intreprid și în 
viața- reală. Să fim însă clari : 
violența mă intimidează ; de
test. chiar discuțiile aprinse. 
Nici măcar nu. știu cam cum 
ar trebui să fie un erou. Viața 
mea reală este foarte departe 
de imaginea acreditată de e- 
cran. Sînt un om de casă, li
niștit, care nu dorește nicioda
tă să pricinuiască cuiva neca
zuri. In filme 
bar în cinci 
violență. Tn 
Bu-mi doresc 
am făcut de 
bravură în

pot să golesc un 
minute uzînd de 
viața obișnuită 
de fel așa ceva ; 
atîtea ori uz de 

filme îneît acum 
mă neliniștește chiar și faptul 
eă trebuie să joc un astfel de 
«ol. Și nu stau, prea mult la 
îndoială dacă pot să-l evit.

Trecutul meu nu seamănă cu 
acela al unui băiat răsfățat. 
Am crescut într-o suburbie 
newyorkeză unde mi-am făcut 
și școala primară. Apoi, con
comitent cu școala superioară, 
am iucat și baschet, destul de 
bine pentru a obține o bursă 
ta Universitatea din New York, 

abandonat însă cursurile 
an pentru un an- 
cinci ani ca acro- 
După asta am a- 
de slujbe, inclusiv

în al doilea 
gajament de 
bat la circ.
vut tot felul
cea de paznic într-un mare ma
gazin din Chicago. Au urmat 
apoi trei ani de armată.

Presupun că cei care m-au 
îndrumat să fac film au fă
cut-o pentru fizicul meu. Un 
emulator de talente m-a văzut

intr-un ascensor și m.-a pro
pus un contract. Mi s-au în
credințat roluri de „duri", pur 
și simplu pentru că eram ma
siv și aveam o înfățișare adec
vată unui atare rol.

In cele aproape 50 de- pelicu
le pe care le-am turnat, trebu
ia să-mi rememorez la fiecare 
pas cariera de acrobat; întot
deauna aveam de interpretat 
scenele brutale fără ajutorul 
unei dubluri. Mă înfiorau exer
cițiile la trapez sau mersul pe 
sîrmă. Producătorii însă mi le 
cereau mereu și eu le-am fă
cut, deși știam că nu folosesc 
decît sporirii efectelor publici
tare.

îmi place să fac filme dacă 
rolurile sînt bune și mai ales 
dacă am ca parteneră pe una 
din actrițele mele preferate ! 
Shirley Booth și Anna Magnani. 
Și Claudia Cardinale (partene
ra lui Burt Lancaster în „Ghe
pardul" și „Profesioniștii" — 
n.n.) se dovedește a fi un mare 
talent cînd i se încredințează 
roluri potrivite personalității ei. 
In „Trenul" lui John Franken- 
heim, în binecunoscutul „Tra
pez" (parteneră Gina Lolobri- 
gida — n.n.) în westernul „Dru
mul răzbunării", în filmul de 
tinerețe „Brute Force" (cu Anne 
Blyth — n.n.) sau în filmul lui 
Daniel Mann „Intoarce-te, mi
cuță Sheba" nu veți găsi decît 
o fațetă a vieții mele, aceea 
fictivă, în care eu sînt marele 
erou temerar. Dincolo de ecran, 
familia este viața mea. îmi 
place să-mi cresc copiii într-un 
cămin liniștit. Bill, fiul meu, 
s-a căsătorit iar eu am deve
nit bunic, mândru de nepoțica 
lui. Și dacă, acum careva ar 
dori să mă mai vadă făcînd 
fapte nesăbuite i-aș spune că 
este prea târziu. îmi iubesc so
ția ; Norma a fost bună și în
găduitoare cu mine. Și, mai pre
sus de orice, pentru ea nu a 
trebuit să fac pe eroul.

locuința arhitectului po- 
Szigmund Szkozny se a- 
colecție de cărți neobiș- 
Timp de 30 de ani, el a

întregi de 
de chibri- 
le-a 
le-a 
pot

lonez 
flă o 
nuită. 
transcris cu ajutorul unei pe
nițe speciale tomuri 
mărimea unei cutii 
turi fiecare, pe care 
cu ață de mătase și 
în piele. Cărțile nu 
ti te decît cu ajutorul 
Unul dintre aceste minivolume, 
despre răscoala din Silezia din 
1844, are 112 pagini și dimen
siunile de 20/15 mm. O serie 
întreagă de 12 volume cuprin
de biografiile 
seamă. Ea va 
ultimul volum 
masa de lucru 
lecționar i „Viața lui Copernic" 
în 30 de pagini, avînd formatul 
de 2,5/2 mm.

cusut 
legat 

fi ci- 
lupei.

Se vorbește tot mai insistent despre construirea unei au
tostrăzi care să traverseze Europa de la Stockholm, la 
Campo de Gibraltar. Ea ar urma să străbată Suedia, Ger
mania Federală, Luxemburgul, Franța, Spania și Portugalia. 
Axa centrală a autostrăzii pleacă din Stockholm și trece 
prin Hamburg, Koln, Luxemburg, Metz, Nancy, Dijon, Tou
louse, Huesca, Zaragoza, Madrid, Sevilla și Gibraltar ; exis
tă, de asemenea, o variantă spre Lisabona.

Planurile prevăd construirea unei rețele de drumuri și a 
unei artere principale care, împreună, să asigure o largă 
conexiune la rețeaua rutieră, europeană.

ORIZONTAL : 1) Pădure în 
apropiere de Reghin în care se 
găsesc cei mai bătrâni arbori 
din țara noastră (peste 300 au 

—; ; •) _ Uni-
măsură foarte veche ; 
mai veritabilă piatră 
Careul; 3) Minte — 

de

Intre 650—700 de ani) 
tete de 
2) Cea 
acră —
Refăcut printr-o operație 
împrumut ; 4) Cea mai curată ; 
5) Fără dare — Uniform ; 6) Se 
poartă cu pantofi — Apă în 
eare își uda ciubotele Nieă,;
7) La superlativ 1 — Ca fulgul ;
8) Cabană situată lingă cea 
mai înaltă șosea din țară. Se
beș _ Novaci ce se ridică la 
înălțimea de 2 200 m peste 
munții Paring prin pasul Urde- 
le ; — A zbirii estetic :. 9) No
tă în. superlativ — Arbust fo
losit în cromatica populară ;
10) Situată la 5 600 m, mina 
Chupiquina (Chile) este cea. 
mai înaltă — Ltf duș 1 ; 11) Cel 
mai puternic curent marin (82 
milioane m3/h ?

ia
cei

peBuzăului, 
află cel mai 
Europa (62 m 
uiametru); 2) 
noastră unde

VERTICAL : 1) Munți în 
ra noastră care reprezintă 
mai vechi pămint al țării ; 
Pîrîu, afluent al 
vaLea căruia se 
înalt arbore din 
înălțime, 2,5 m 
Stațiune în țara
se găsesc cele mai numeroase 
izvoare de apă minerală (30) — 
începutul supremației ! 3) A se 
răsturna — Sculptor francez ; 
4) Subsemnatul — Arbore cu 
lemn foarte căutat pentru mo
bilă — Un zaiafet . început și. 
sfîrșit! 5). Cea mai înaltă casca
dă situată în Venezuela. (979 m.) 
— Staul ; 6) Ren ! — Bio ! — 
Articol (abr.) ; 7.) Munți în țara 
noastră unde se află Zănoaga, 
cel mai adânc lac glacial — 
Pere! 8) Munți unde se află 
cascada Bîlea, cea mai înaltă 
din țară ;. 9) Exactă la radio — 
Pe dos ; 10) Cea mai veritabilă 
dădăcire — Bn acest moment.

Lac de sudoare,
După-atîta goană
Și prigoană,
Iepurele se opri subit, 
împietrit.
Taman în calea sa,
Ariciul răpunea.
Furios,
Un șarpe veninos.
Trei mii de fiori îl trecură
Pe bietul gonaci.
S-o ia iar la fugă?
O, nu, nici un pas,
l-ar ride Ariciul în nas !
Mai bine să stea frumușel
Să-arate că, de, el
Nici pe departe
Fricos nu este
Cum i s-a dus de veste.
In fine, se sfîrși duelul 
Și-atunei grăi către Arici :
— Amice, zău că îți strici țepii 
Băfîndu-te în van cu șerpii.
De 
Și 
Ar
La
11 întrebă, firesc, Ariciul :
— Matale, însă, la adică,
Fugi de plăcere sau de frică ?

vrei să.-ți dovedești tăria 
vitejia
fi mai bine
fugă să te-ntreci cu. mine.

Victor LAȚENGO
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Nicolae POP

Desalinizare 
prin congelare

Comisia britanică pentru e- 
nergie atomică a ajuns la con
cluzia că desalinizarea apei de I 
mare poate fi rentabilă. In Ma-»* 
rea Britanie a fost pus la punct 
un program privind cercetările 
în acest sens,, a căror încunu
nare este prevăzută pentru ur
mătorii șase ani.

Pînă acum, aproape jumătate 
din instalațiile realizate în lu
me în acest scop au fost proiec
tate și construite în. Anglia. ' 
Comisia amintită a cercetat i
noile tehnici de separare a sării 
din apa de mare prin inter
mediul congelării și endosmo- 
zei. Metoda congelării ar fi mai 
adecvată pentru tratarea apei 
de mare din zonele temperate. 
Endosmozâ, convenabilă în ca
zul instalațiilor mici, presupune 
utilizarea unei membrane care 
permite trecerea moleculelor de 
apă. dar nU și cea a moleculelor 
de sare. Se pare că metoda en- 
dosmozei poate fi aplicată efica
ce și pentru epurarea apelor 
poluate.

La cel de-al XXII-lea Congres 
al Comisiei Internaționale pen
tru explorarea științifică a Me- 
diteranei, desfășurat la Roma, 
au fost studiate soluțiile cele 
mai. eficiente pentru evitarea 
contaminării, apelor acestei mări 

Comandantul Cousteau, se
cretarul comisiei, a arătat că. 
obeetivul final al Congresului 
„constă în realizarea unei rețele 
de aparate care, instalate în 
punctele strategice ale Medite- 
ranei, să mențină, constant, gra
dul de contaminare".

In principiu, și cus titlu, de 
experiență,, au. fost alese pentru, 
această: probă punctele cowtsa- 
minate,. și anume : litoralul oca- 

'_ll meșter Genova,, al M’arsiliei și
același cu autorul barcelonei, precum și al Alge 
din Sevilla" ruiui.

Pierre Caron de Beaumar
chais, autorul „Bărbierului din 
Sevilla", era și un cunoscut cea
sornicar. In Palatul lui Petru I 
din Leningrad, deasupra; intră
rii în Sala tronului, se află un 
ceas în formă de arc ornat cu 
mici vulturi din bronz aurit, 
avînd în mijlocul cadranului 
semnătura celui care l-a execu
tat : „Caron“. Multă vreme nu 
s-a cunoscut realizatorul acestei 
opere de artă. După ani întregi 
de studiu, ceasornicarul lenin- 
grădean Serghei Kostih. a desco
perit că neîntrecutul 
este unui și 
„Bărbierului

Păi <le ce să fac pe mortul
In problemele cu sportul ?
N-avem voie-n Petroșani- 
S-avein și noi recordmani ?
Zice unul, urcând' tonul,
Că ne-am cam pierdut... Ozonul ? 
Ea»’ să; zicăi cum că1 „nierrte" ! 
N-avem alte elemente !
Avem frate; foarte bune, 
Că Ie scoatem din cărbune 
Din pămint și piatră seacă
Și tot sportul nu ni T neacă !
Nu sîntem de ici, de colo
Ca să fim in coadă., solo !
Ci trăind aici, la munte, 
Vrem să fim cit mai în frunte 
PVecum zice Icsulescu.
Fotbal — ă Ia.. Peronescu !
Și unind spre pisc plutonul
Ne vom regăsi... ozonul !
Astfel vă urează fiul :
Duceți înspre piscuri HA L!

a

Ion PALTIN
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vîrful Mare zi'mbește-n soare...In Retezat,

spre 
con-

fost 
Pro-

a fost reperată 
după care și-a 
înaintând în zig-zag 
lumină de culoare

explica acest fenomen. „Una dintre 
care pot fi plauzibile este aceea că 
de o nouă experiență spațială”, a 

Corpul luminos a fost văzut, de a- 
deasupra regiunilor Lyon și Ariege,

Î
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O misterioasă sferă de culoare portocalie, 
zburînd la o altitudine de 100 km, a 
observată recent deasupra regiunii 
vence din sudul Franței.

Venind dinspre est, ea 
seară deasupra Marsiliei, 
tinuat drumul spre vest, 
și emițînd o puternică
albă. Directorul observatorului din St. Michel - 
de Provence a declarat că nu se poate deo
camdată 
ipotezele 
e- vorba 
spus el. 
semenea, 
din sud-vestul țării. Meteorologii de aci con
sideră că este vorba despre un meteorit, în

timp ce specialiștii aeroportului din Nice 
emit supoziția că obiectul luminos este o 
sondă spațială cu sodiu, care a explodat îna
inte de a cădea. Același fenomen a fost ob
servat și în alte regiuni din centrul Franței, 
Gironde și Charente, unde avea aspectul unei 
mase de fum alb, al cărui nucleu era roșu, 
sau al unui nor rezultat dintr-o explozie. Me
teorologii de la observatorul „ffăbra" din Bar
celona au emis ipoteza că fenomenul obser
vat între Monsserat și Manresa, provincia 
Barcelona, ar putea fi provocat de reflectarea 
razelor solare printr-un nor tie" o formă deo
sebită. In cursul aceleiași seri, acest feno
men misterios a putut fi reperat și deasupra 
văii Susei, în regiunea Alpilor, la nord-vest 
de Torino.
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Note de spectator

DEZBATERILE IDEOLOGICE Mica
(Urmare din pag. 1)

1004 Fe-

noi 
iar

și-au 
orice

textul din zbor, tot ceea 
făcut după aceea, a (ost

vorba 
cerințe 

stăpini- 
afir'na,

metodica acestei 
politico-educative, 

avute la încheierea dez-

cauză improvi- 
neinspirate, pauzele pe- 
bilbîielile agasante, s-au 
ca la ele acasă. Un 
exemplu luat la intim-bine puse 

privite cu 
ce se im- 
ocazii. Și

in- 
insti- 

ca 
de 
în 
?' 

că

Pentru a veni in sprijinul orga
nelor și organizațiilor de partid, 
Comitetul municipal a întocmit 
o tematică orientativă însoțită de 
bibliografia necesară care a fost 
difuzată comitetelor orășenești de 
partid. Deși tematicile respective 
cuprind diverse domenii de acti
vitate, fiind adresate atit orga
nizațiilor de partid din 
Deprinderi, cit și din
Iuții, ele nu trebuie privite 
absolut obligatorii ; in funcție 
specificul fiecărei organizații 
parte vor putea fi dezbătute 
alte teme. Avînd în 
practica a evidențiat 
sebit, că adunările 
scontată numai atunci cînd cap
tează interesul membrilor de par
tid, cind pun in discuție proble
me care sînt cerute de ei și răs
pund nevoilor ideologice, birou
rile organizațiilor de bază, ținînd 
cont de cele de mai sus, tre
buie ca în alegerea temei să 
pornească atit de la actualitatea 
politică cît și de Io necesitățile 
fiecărei organizații, in stabilirea 
problematicii dezbaterilor se im
pune în mod necesar obligația 
fiecărui comitet de partid I3Tf 
birou al organizației de bază "3e 
«reflecta asupra problemei doca 
răspunde necesităților pregătirii 
și specificului activității membri- 
lor de partid din unitatea res
pectivă, dacă rezolvă sau nu sem
nele de întrebare pe care și le 
pun comurTișU' refeHTor la o pro
blemă sau alta. A nu ține cont 
de acest deziderat esențial în
seamnă să neglijăm realizarea 
scopului urmărit prin dezbaterile 
ideologice din adunările de par
tid.

Cu toate că sîntem la linele 
trimestrului 1 al anului curent și 
că indicații au fost date la fie
care instruire lunară, se observă 
că nu toate comitetele orășenești 
de partid au insistat pentru or
ganizarea dezbaterilor ideologice.

Demnă de evidențiat este pre
ocuparea comitetului de partid 
de la E.M. Petrila în această di
recție care, organizînd asemenea 
dezbateri în cadrul sectorului e- 
Jectromecanic a început prin pre
gătirea minuțioasă a adunării ge
nerale care a avut ca temă 
„Planul cincinal, program al pro
gresului și prosperității României 
socialiste". In pregătirea acestei 
dezbateri, comitetul deS paTtTci-S 
orientat și sprijinit biroul orga
nizației de bază in întocmirea u- 
nei bibliografii adecvate și di
fuzarea acesteia tuturor comu
niștilor pentru a se putea pre
găti din timp pentru dezbatere, 
iar conducerea discuțiilor a în
credințat-o unuia dintre cei mai 
buni propagandiști.

in organizarea acestei forme 
no. de activitate ideologică, bine 
a procedat acest comitet de par
tid invitînd la discuția programa
ta toți secretarii organizațiilor de 
bază din cadrul exploatării pre
cum și grupul de lectori care sînt 
desemnați pentru a conduce a- 
semenea dezbateri. Procedînd în 
acest fel, s-a reușit să se facă

vedere 
în mod deo- 
au eficiența

înțeleasă 
activități 
discuțiile 
baterii au concluzionat cîteva di
recții în sensul cărora trebuie ac
ționat pentru o mai bună organi
zare a adunărilor viitoare.

Dezbaterea ținută in aaunarea 
generală a organizației de par
tid menționată mai sus precum și 
cele ce au avut loc ulterior in 
organizațiile de bază de la a- 
telierul mecanic și sectorul I de 
la aceeași exploatare au eviden
țiat cîteva concluzii de care e 
bine să țină cont toate organe
le și organizațiile de partid din 
municipiu. In primul rind e nece
sară aducerea în dezbatere a 
unor asemenea teme care să con
tribuie, prin opiniile pe care le 
promovează, prin convingerile pe 
care le insuflă participanlilor, la 
maturizarea politică a comuniști
lor. Se înțelege că 
se va putea realiza 
pe ordinea de zi a 
vor fi incluse teme 
toată certitudinea că vor contri
bui la îmbogățirea cunoștințelor 
ideologice aie membrilor oe par
tid, vor clari.,ca problemele puse 
in discuție și, in rinal, îi vor mo
biliza in rezolvarea sarcinilor 
specifice fiecărui domeniu de ac
tivitate. De aici cerința de a se 
stabili din timp temele ce se vor 
dezbate in adunările respective. 
Procedînd astfel, organele și or
ganizațiile de partid vor evita su
prapunerile cu temele ce se dez
bat în învățămîntul de partid, va fi 
asigurată prezența în actualita
te, legătura strînsă a dezbaterii 
cu activitatea practică.

Un alt aspect asupra căruia 
trebuie să se insiste și de care 
este strîns legată eficiența dezba
terilor ideologice constă in ale
gerea bibliografiei. Fiind la în
ceputul acestei activități și irogind 
învățăminte din felul cum s-au 
desfășurat primele dezbateri, cred 
că e bine ca pe lîngă bibliografia 
minimă adecvată temei să se dea 
și anumite indicații metodice 
soțite de o scurtă tematică 
scopul de a sprijini și orienta 
muniștii în discuții fără insă 
□ ceasta să se transforme in 
gulă permanentă și generală, 
întocmirea bibliografiei să „c 
bă în vedere materialele și docu
mentele de partid care răspund 
în mod concret problemelor puse 
in dezbatere.

Caracteristica esențială a aces
tor adunări o constituie dezbate
rea colectivă a problemelor puse 
in discuție. Numărul mic de par
ticipanți la dezbaterile organiza
te pînă în prezent scoate în e- 
vidență faptul că birourile orga
nizațiilor de bază n-au făcut to
tul pentru ca acestea să răspun
dă scopului urmărit. înțelegerea 
indicațiilor cu privire la modul de 
desfășurare a adunărilor trimestri
ale 
rea 
brii 
ne 
lor 
le ce se discută, să critice as
pectele negative, unele atitudini 

. sau concepții eronate, să obțină

acest lucru 
numai dacă 

adunărilor 
care avem

în- 
cu 

co
ca 
re
in 

ai-

trebuie să se axeze pe crea- 
unei atmosfere in care mem- 
de partid să-și poată spu- 
deschis părerea, aprecierea 

proprie referitor la probleme-

T
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rrTimp și adevăr'
Astăzi, la ora 19, în sala 

Teatrului „Valea Jiului" va 
avea loc un nou spectacol 
eu piesa Eugeniei Busuiocea- 
nu „Timp și adevăr". Trans
pusă scenic în montarea cu
noscutului regizor bucureș- 
tean Călin Florian și a tînă- 
rului și talentatului sceno-

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Mihai Viteazul, seriile 
I și II (22—28 martie); Re
publica : Măsura riscului (22— 
24 martie); LONEA — Mine
rul : Jurnalul unei cameris-

graf 
piesa 
buție 
parte

craiovean Vasile Buz, 
se bucură de o distri- 
aleasă, din care fac 
actorii Mihai Clita,

Ruxandra Petru, Dumitru 
Drăcea, Constantin Dumitra, 
Paulina Codreanu, Nicolae 
Nicolae ș. a.

te (22—24 martie); VULCAN t 
Colonia Lanfieri (22—24 mar
tie); LUPENI — Cultural : 
Omul din Sierra (22—26 mar
tie); Muncitoresc: 5 000 000 de 
martori (23—24 martie); BAR- 
BATENI : Mina cu briliante 
(23—24 martie); URICANI : 
Zboară cocorii (24—25 mar
tie).

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Revista
19

■

LUMEA
Revista „Lumea* publică cu regularitate: articole, 

mentarii, corespondențe; interviuri cu personalități 
eminente, reportaje, însemnări de călătorie, documentare; 
evocări istorice, memorii, relatări, privind cazuri de răsu
net ; noutăți, ipoteze, controverse din lumea științei și teh
nologiei moderne; priviri de perspectivă asupra evoluției 
societății etc.

Inglobind un mare volum de material documentar-infor- 
mativ, beneficiind de semnăturile competente a numeroși 
gazetari români și străini ca și de acelea ale unor cunoscute 
personalități politice din țară și de peste hotare, revista 
„Lumea" se adresează publicului larg, precum și celor ce 
studiază probleme majore ale vieții și relațiilor internațio
nale.

co
pro ■

■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

răspunsuri la problemele care-i 
preocupă.

Este evident și inerent in ace
lași timp ca în cadrul acestor 
dezbateri ideologice comuniștii să 
pună și o serie de întrebări în 
dorința de a cunoaște mai bine, 
de a aprofunda aspectele esen
țiale ale uneia sau alteia din 
problemele puse în discuție. Cla
rificarea tuturor problemelor ri
dicate de participanți pune in fa
ța birourilor organizațiilor de ba
ză sarcina de a încredința condu
cerea acestor adunări celor mai 
pregătiți și competenți oameni, 
care să posede temeinice cunoș
tințe politico-ideologice și să cu
noască bine preocupările colecti
vului. Se recomandă folosirea in 
această activitate a grupului de 
lectori și propagandiști, a mem
brilor comitetelor de partid pre
cum și a cadrelor de conducere 
din unitățile respective.

Bine au procedat comitetele o- 
rășenești de partid Petrila, Vulcan 
și Lupeni care, pornind de ia pre
misa că reușita și eficiența 
tivității ideologice depinde 
numai de organizarea ei in bu
ne condițiuni, ci și de capacita
tea celor desemnați să o condu
că, 
de lectori, propagandiști și acti
viști de partid carora li s-a în
credințat sarcina de a conduce 
adunările de partid pe teme i- 
deologice. Ceea ce trebuie avut 
in vedere de către organele 
organizațiile de partid este 
acest grup de lectori să fie 
permanență pus la curent 
toate documentele de partid 
de stat ce apar pe parcurs,

publicitate
ÎNCHIRIEZ atelier de 50 

m2 în plin centru, 
cu curent trifazic, 
motor electric 3 CP. 
tru orice meserie.

Informații telefon 
troșani.

in curte, 
eventual 

Bun pen

Recent pe scena Casei de 
cultură din orașul Petroșani a 
fost prezentată de căt.e Opera 
de stat din Timișoara, opereta 
de mare popularitate „Ana 
Lugojana", de Filaret Burbu 
pe un libret de V. Timuș, P. 
Andreescu și Al. Soghinian.

Nu e cazul să mă refer nici 
la text și nici la muzică. Sînt 
mult prea bine cunoscute. E 
necesară poate doar mențiu
nea că aceasta din urmă a 
fost exprimată fidel, cu multă 
grijă pentru partitură.

Spectacolul s-a dovedit în 
general vioi, degajat, autentic 
sub aspectul culorii locale. Mo
mentele sale emoționale au 
fost destul de bine subliniate. 
In mod deosebit și-a susținut 
cu succes partea de contribu
ție baletul. De asemenea, co
rul, se poate spune că s-a a- 
chitat corespunzător.

Cu alte cuvinte petroșănenii 
au asistat la o reprezentație 
cu multe elemente 
la punct, muncite, 
toată răspunderea 
pune în asemenea 
totuși, succesul nu a fost ace
la cu care ne-am obișnuit. 
Publicul spectator s-a arătat 
mai mult binevoitor, decil en
tuziasmat. Aplauzele la scenă 
deschisă au fost rare și ane
mice. A lipsit acel fluid care 
de obicei leagă pe oamenii

din sală cu cei de pe scenă.
Se naște firesc întrebarea de 

ce ? Și, nu trebuie căutat prea 
mult după răspuns.

Spectacolul prezentat de ar
tiștii timișoreni a conținut de 
rîndul acesta insuficiențe care 
au trenat, care s-au răsfrint 
negativ asupra succesului de 
ansamblu.

In primul rînd este 
despre neglijarea unei 
elementare și anume, 
rea textului. Se poate 
fără teama vreunei nemdrep-
tățiri. că nici unul din inter- 
preți nu l-a cunoscut ca lumea. 
Din această 
zațiile 
nibile, 
simțit 
singur 
plare : interpreta Anei (se pare 
Elena Duma) trebuia să dea o 
replică promptă, pe nerv și 
pe deasupra încărcată și de 
duioșie, lată insă că nu și-o 
amintea și, a început să aștep
te... vocea suflerului, care ce 
e drept, a venit, dar așa in
cit a auzit-o probabil chiar și 
cel mai surd din sală. Prin-

ac-
nu

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

au constituit un grup stabil

Și 
că 
in 
cu 
Și 

să 
se urmărească prin acest colectiv 
modul în care se desfășoară dez
baterile, să fie informate organele 
de partid despre uneie deficien
țe pentru a se putea lua măsuri 
operative în vederea remedierii 
lor.

Organizarea și conducerea a- 
cestor adunări obligă organele și 
organizațiile de partid să înscrie 
pe agenda lor de lucru urmă
rirea permanentă a modului curn 
se pregătesc comuniștii pentru a 
discuta problemele aferente temei 
puse în dezbatere.
» Verificarea cunoștințelor mem
brilor de partid - problemă im
portantă a acestor adunări - 
cere ca cei desemnați să con
ducă dezbaterile să aibă un a- 
semenea nivel de pregătire in
cit pe de o parte să orienteze 
discuțiile in așa fel incit ele să 
contribuie în mod efectiv la ri
dicarea nivelului de cunoștințe 
politice și ideologice al partici- 
panților, iar, pe de altă parte, 
să verifice pregătirea acestora.

Pregătite de către organele și 
organizațiile de partid cu toată 
grija, dezbaterile ideologice ce 
au Joc in adunările de partid 
vor constitui un mijloc eficient 
de pregătire politică și ideologică 
a tuturor comuniștilor, vor contri
bui la' sporirea capacităților de 
rezolvare a problemelor tot mai 
complexe pe care le ridică dez
voltarea continuă a vieții social- 
economice și politice, vor ridica 
pe o treaptă superioară rolul 
conducător al organizațiilor de 
partid în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

CIND DOI
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SE CEARTA
In ziua de 17 martie a.c., la 

ora 0,15, au intrat în „piața" de 
descărcare a E.M. Petrila două 
vagoane cu 40 tone de utilaje 
de la uzinele „UNIO" Satu Mare. 
Este vorba despre un vagon 
de 15 tone și un altul de 25 
tone 
Cînd 
data 
20,25, 
erau 
cauză ? Nimeni nu știe. Dar 
știe altceva : se „discută" 
se „dispută" ; adică : 1) Prepa
rați» cărbunelui Petrila, care 
efectuează transportul, respec
tiv dispecerul de acolo, discută 
cu ofițerul de serviciu de la 
E.M. Petrila necesitatea descăr
cării vagoanelor pentru că lo-

(volum de descărcare), 
scriu aceste rînduri, 
de 19 martie 1971, 
vagoanele cu pricina 
încă descărcate. Din

în 
ora 
nu 
ce 
se
Și

zind 
ce a 
artificial, forțat.

Iar acest exemplu poate fi 
serios multiplicat. Și pentru că 
tot ne găsim la interpreta 
Anei - personaj principal - 
e cazul să marcăm surprinză
toarea stingăcie, cu care a- 
ceasta s-a mișcat tot timpul

pe scenă, stingăcie dusă une
ori pînă la amatorism. Apare 
cu totul nemotivată o aseme
nea comportare dacă ne gîn- 
dim că e vorba in fond des
pre un teatru de incontesta
bil prestigiu, de la dbre nici 
o pretenție nu e prea mare.

Nesusținut suficient de par
teneră și interpretul lui Sandu 
(Nicolae Zaharia) a evoluat 
prea puțin agreabil : rigid, 
crispat, cu gesturi lucrate, ne
firești.

Fără indoială, atit unul cit 
și celălalt au cîntat bine, dar 
au făcut un atit de constant 
apel la tehnicism, incit 
golit interpretarea de 
căldură.

Cuplul Fany și Tony, se
te spune că s-a încadrat cel

mai corespunzător în ritmul 
spectacolului. Mai ales cea 
dinții, a reușit să fie lot tim
pul ceea ce trebuia să fie : 
o mică viespe plină de venin 
O mențiune totuși pentru inter
pretul lui Tony ; de dragul 
gagurilor se lasă furat adesea 
de grotesc, incomodindu-și 
partenera printr-un joc de șar
jă, prin care caută cu orice 
preț comicul. Nu orice strîm 
bătură înseamnă și haz. S-ai 
părea că nu și-a descifrat cu 
destul înțeles personajul, fapt 
pentru care il vehiculează mul' 
prea des spre ipostaze nevero
simile, de care apoi (cu totu1 
neadmh pentru un actor pro
fesionist, cu experiență) rida 
singur.

Desigur, s-ar putea consem
na aici, încă o seamă de as
pecte și situații, dar cum rîn- 
durile de față nu și-au propus 
să fie o cronică, le închei.

Nu mai înainte de a eviden
ția un adevăr, de multă vreme 
prezent și din păcate încă ig
norat ; spectatorul nostru de 
azi, chiar dacă se află undeva, 
intr-un oraș mai periferic, este 
în măsură să dea o justă ju
decată de valoare artei. Cu 
atit mai mult deci, se impune 
ca aceasta, să se găsească în
totdeauna la înălțimea cuve-

Foto : Simonis OSCAR

Să fi secat

poa

izvoarele ?

LOCALITATEA LOR

V. Man. D.

DUMINICA 21 MARTIE

limba ma-15,00

16,30

Concura18,00

10,20

22,10

de Nicolae

22,30

Foto-anchefă de săpfămînă
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de prevenire 
a inundațiilor
In vederea înlăturării peri

colului inundării unor carti
ere ale orașului în perioada 
cu precipitații abundente, în 
acest an s-au alocat de la 
buget paste 300 000 lei pentru 
executarea lucrărilor de pre
venire necesare. Din această 
sumă se vor construi estaca
de, menite să oprească alu
viunile, diguri de protecție și 
trei poduri. De asemenea este 
prevăzută amenajarea pîrîu- 
lui Roșia pe circa 3 km.

Lucrări a căror valoare es
te echivalentă cu suma aloca
tă de Ia buget se vor execu
ții prin munca patriotică a 
cetățenilor din cartierele 
Lopștein, Central și 80 de,pa-; 
se. De altfel, consiliul populau 
al orașului nostru a și con
stituit un comandament ca
re să coordoneze acțiunile de 
muncă patriotică ce se vor 
iniția în acest an.

P. BRAD

O PROPUNERE
fiecare dimineață, la ora
30 de minute, din sta-

In
6 și
țîa C.F.R. Lupeni pleacă spre 
Cîmpu lui Neag un autobuz. 
Să tot aibă la bord 5—10 că
lători. Deși aproape gol, a- 
cest autobuz trece în viteză 
prin stația de autobuze din 
centrul orașului. Văzîndu-1, 
noi, cîțiva călători, navetiș
ti pe ruta Lupeni — Bărbă- 
teni, ne-am gîndit să venim 
cu o propunere. Nu s-ar pu
tea ca autobuzul pentru Cîm
pu lui Neag să ne transporte 
și pe noi pînă la Bărbăteni ? 
In acest fel s-ar diminua a- 
glomerația la celelalte auto
buze ce circulă la ora res
pectivă, iar atît. I.G.C. cît 
și călătorii nu ar avea decît 
de cîștigat. Credem că pro
punerea noastră este rezol
vabilă.

Un grup de călători

Serutind 
înălțimile 
orașului

,45
,00

10,00
11,30

A trecut deja un an 
și două luni de cînd 
25 de familii din car
tierul Carolina, au ră
mas fără apă potabilă. 
In asemenea situație 
ne vedem nevoiți să a- 
ducem apa 
gospodăriilor 
de la circa 
tru distanță,
există, obligațiile față 
de I.G.C. le-am achitat. 
Cerere către forurile 
competente am făcut,

necesară 
noastre 

1 kilome- 
Conductă

ne lipsește, 
timpul re- 
că nu sînt 
rezolvare a 
dar acum

numai apa 
Cît a fost
ce, ziceam 
condiții de 
problemei,
nu mai sînt motive de 
tărăgănare. Pentru în
ceput am fi mulțumiți 
să avem apă chiar și 
numai 2 ore pe zi. Tot 
e mai bine decît fără 
nici un strop.

Un grup <Ie gospodine 
din cartierul Carolina

Despre majoritatea covîrși- 
toare a tinerilor de la E.M. 
Lupeni se poate afirma cu 
toată certitudinea că aduc o 
contribuție substanțială la 
succesele dobîndite în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor de 
întrecere. Sînt însă unii plim
băreți care nu respectă cele 8 
ore de muncă. Acestora, comi
tetul U.T.C. de la mină le-a 
pregătit o surpriză. S-a ini
țiat o foto-anchetă. Au 
rîs“ aparatului 
Atila Rozek, 
teanu, Tănase 
dru Polgar, și

re părăsiseră locurile de mun
că cu 30 și chiar 60 de mi
nute înainte de terminarea 
șutului. Acestora li s-a dedi
cat o ediție specială la gaze
ta „Tineretul și producția".

Comisia de turism de pe 
lîngă Comitetul orășenesc 
U.T.C. Lupeni a preconizat 
ca la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă să organizeze o excur
sie. Asemenea excursii au a- 
vut loc la Brașov, Timișoara, 
cabanele- Cîmpu lui Neag și 
Straja.

De data »~
invita(ii lui j 

ILie ■" '
cu

Năstase, 
publicul

Deschiderea emisiunii. 
Matineu pentru copii. 
Viața satului.
Amfiteatru muzical : Beta 
Bartok
De strajă patriei.
Fotbal : Progresul—U.T.A. 
(Divizia națională A). 
Transmisiune directă de Ia 
Stadionul Republicii. 
Emisiune în 
g li iară.
Studioul „N". 
ceasta sîntem 
Ion Țiriac și 
la o întîlnire 
bucureștean.
Cintare patriei, 
coral interjudețean. Parti
cipă corurile reprezentati
ve din județele Caraș-Se- 
verin, Buzău și Constanța. 
1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evo
cări. Anul 1927.
Cîntece îndrăgite.
Film artistic: „Cu ochii 
legați". Comedie polițistă 
cu Claudia Cardinale și 
Rock Hudson. Premieră 
pe (ară.
„Flacăra tînără". Un re
portaj monografic despre 
Combinatul siderugic Ga
lați. realizat 
Hol ban.
„Iulie". Film 
vînd ca temă 
cicletele din
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă, 
închiderea emisiunii.

muzical a- 
melodia „Bi- 
Belcize".

formează
Călu( Șt

(Urmare din pag. 1)

Dumitru MARIOANE

oameni...

satisfacție

cația 
„noi" 
trila, 
carce 
toare 
are nevoie de ele. In schimb 
E.M. Vulcan (al treilea) duce 
lipsă de aceste utilaje... Și de 
aici se naște ceea ce am nu
mit mai sus „dispută".

Deci, concluzia : doi discută și 
doi dispută. Cînd se încheie 
discuția 
fiindcă 
discuția

Și de
Cînd doi
nu întotdeauna al treilea cîști- 
gă...

crește. Timpul trece și 
discutăm... 2) E. M. Pe- 

la rîndul ei, refuză să des- 
vagoanele cu transpor- 

tip TR-3 pentru că... nu

începe disputa. Dar 
disputa nu a început, 
continuă...
aci, o altă concluzie ; 

se ceartă (discută)

0 notabilă umbră a faptei
(Urmare din pag. 1)

originea desenelor, gravurilor 
și fotografiilor executate cu 
multă măiestrie : cercurile de 
linogravură și foto ale Casei 
pionierilor, iar la legatul fi
lelor „Curierului pionieresc" 
au contribuit și membrii cer
cului de legătorie.

Închinat mărețului 
ment, împlinirea a 50 
de la crearea P.C.R., 
mănunchi de gînduri 
nute de mîini care de

eveni- 
de ani 

acest 
așter- 

pe faptei.

acum învață să modeleze 
viitorul, jac cinste colectivu
lui cercului de ziaristică din 
cadrul Casei pionierilor din 
Petroșani îndrumat de profe
sorul Constantin Pascu. în
drumarea asiduă și competen
tă a reușit să conducă fra
gilele condeie, pe spațiul ce
lor aproape 30 de pagini, la 
realizarea dezideratului așter
nut în creștetul primei pa
gini : Cuvîntul să fie umbra

„su-
de fotografiat 

Nicolae Mun- 
Man, Alexan- 
alți tineri ca-

Magazin în
In luna martie, magazinul 

nr. 32 confecții din Lupeni a 
intrat în reparație. Lucrările 
vor fi de mai lungă durată. 
De aceea s-au luat măsuri ca 
în perioada cît magazinul va

sta închis pentru moderniza
re, desfacerea confecțiilor să 
fie asigurată într-o încăpere 
a magazinului de mobilă.

19,15

Deschiderea emisiunii. Sce
na și ecranul.
Itinerar folcloric. Trei voci, 
trei stiluri : Tița Ștefan, 
I’ușa Poenaru, Maria Ba- 
raru.
In ajunul Congresului U- 
niunii Generale a Sindica
telor din România.
Publicitate.

1 001 de seri — emisiune 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. A- 
genda politică de Ion Măr- 
gineanu.
50 de ani 
cări. /Inul 
împotriva
verde. Film 
de Eugen Mândrie. (Re
luare la cererea telespec
tatorilor).
Steaua fără nume — emi- 
siune-concurs. Muzică u- 
șoară.
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

în 50 de evo- 
1928.

întunericului 
documentar

Multă vreme locuitorii 
Moșiei (localitate de la 
riferîa orașului) și unul 
cartierele de lîngă E. M. 
nea au cunoscut dese între
ruperi de curent din cauza re
țelei electrice vechi. De cu- 
rînd două echipe de munci
tori de la S.D.E.E. au plan
tat aici 35 stîlpi de molid. 
Pe aceștia se întinde o re
țea electrică nouă.

— Da, avem în față șansa 
de a scăpa de întreruperile 
de curent cu toate consecin
țele lor, afirmau cu satisfac
ție localnicii Andrei Moșie 
și loan Niculiț’ă.

Mihăilă) — au fost confecțio
nate 12 costume populare fe
meiești și urmează a fi lucra
te încă 12 bărbătești.

— Datorită ingeniozității 
lor, lucrările elevilor au înce
put să fie solicitate — afirma 
directorul adjunct, Gheorghe 
Pîrvulescu. In perspectivă ve
dem și comercializarea lor, 
conform orientării actuale. 
Intîmpinate cu interes, activi
tățile tehnico-practice dove
desc dragostea pentru muncă

a elevilor, creativitatea lor. 
Evident, pe măsură ce mai 
trece timpul ei se vor perfec
ționa, obiectele confecționate 
evidențiind această maturita
te practică ce se cîștigă în 
timp. Pentru clasele IX—X 
la care pregătirea practică 
are o mare pondere, specia
litățile sînt: covoare (coope
rativa meșteșugărească inten- 
ționînd să extindă secția, e- 
xistă posibilități de asimilare 
în producție a absolventelor), 
stenodactilografie și lăcătușe- 
rie — băieți (Se fac ore de 
instruire teoretică, ore de a- 
telier și vizite la Uzina de 
utilaj minier). Prin urmare, 
în școala noastră este un' de
plin echilibru între procesul 
de învățămînt și instruirea 
practică, acordîndu-i acesteia 
din urmă o considerație spe
cială tocmai pentru educabili- 
tatea pe care o presupunem.

Activitatea artistică com
pletează tabloul muncii in- 
structiv-educative din școală.

Prin serbări, concursuri și re
uniuni se are în vedere per
manent educația artistică a 
copiilor, prin frumos și pen
tru frumos. In acest sens stă 
mărturie corul școlii („Doina") 
de 120 de persoane (dirijat și 
pregătit de prof. Vladimir U- 
rechej care a ocupat loeul I 
pe municipiu la concursul 
școlar — pionieresc „Te cîn- 
tăm partid". In școală mai e- 
xistă o formație de dansuri 
locale (instructor prof. Came
lia Gherman, eomandanta u- 
nității). soliști muzicali.

Diversificarea interesului 
formativ al cadrelor didacti
ce, atenția acordată fiecărei 
laturi a personalității elevilor 
multilateralitatea influențelor 
educative, iată ce se deduce 
cu destulă ușurință la Școa
la generală nr. 5 Petrila. 
Fiecărei școli îi sînt proprii 
metode, căi de influențare 
pedagogică, dar tuturor le es
te comun faptul că formea
ză oameni.
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Convorbiri românonigericnf.

Steagul roșu

La LagoVizita delegației
guvernamentale române la Pekin

★

a-

• Pe scurtPe scurt •

martie, între Ioan A- 
Pai Sian-kuo a avut

al 
Și 

de

al Mi- 
frunte 
C. A- 
posibi-

Suei-cin, ministrul construcți
ilor de mașini, Oiao Kuan-hua, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale 
chineze.

LAGOS 20 (Agerpres). — 
Delegația Ministerului Petro
lului condusă de ministrul 
adjunct, Ion Nicolae, care se 
află la Lagos, a început con
vorbirile cu o delegație a 
Ministerului nigerian 
nelor și Energiei, în 
cu ministrul adjunct 
siodu, în legătură cu 
litățile de cooperare economi
că intre cele două state.

Șeful delegației române a

PEKIN 20. — Coresponden
tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite ; Tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, conducătorul 
delegației guvernamentale ro
mâne, împreună cu Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ștefan 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, 
Aurel Duma, ambasadorul Ro
mâniei la Pekin, precum și ex- 
perți ai delegației române, în
soțiți de Ian Ten Kui, ad
junct al ministrului metalur
giei al R. P, Chineze, au vizi
tat, în dimineața zilei de 20 
martie. Combinatul metalurgic 
„Capitala", unul din cele mai 
Importante obiective industria
le ale Pekinului.

La sosire, membrii delegației 
au fost salutați de Tiao, Hung; 
vicepreședinte al Comitetului 
revoluționar al combinatului, 
de Shun Ci, membru al Comi
tetului permanent al Comite
tului revoluționar, de alți mem
bri ai Comitetului revoluțio
nar.

După ce Tiao Hung a făcut 
o succintă trecere în _ revistă 
a etapelor importante din viața 
combinatului — întreprindere 
cu o existență de peste 50 de 
ani, tovarășul Gheorghe Ră- 
’dulescu și membrii delegației 
române au vizitat principale
le secții, printre care cea de 
furnale, cocseria. secția lami- 
noarelor de profile și secția de 
convertizoare. Delegația româ
nă s-a bucurat de 
mire, muncitorii 
pentru prietenia 
poarele român și
prezentanții celor 40 000 de 
lariați ai combinatului 
transmis metalurgiștilor români 
salutul lor prietenesc.

In încheierea vizitei, tovară
șul Gheorghe Rădulescu a 
mulțumit pentru primirea cal
dă făcută delegației, pentru ex
plicațiile primite și a urat noi 
succese în muncă acestui har
nic și entuziast colectiv.

PEKIN 20. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Tovarășul Gheorghe Ră
dulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice-

președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației 
guvernamentale române, a a- 
vut sîmbătă convorbiri cu to
varășii Li Sien-nien, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Ciu Hui-tzo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major al Arma
tei Populare Chineze de Eli
berare. La întîlnire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială și prietenească, au parti
cipat din partea română loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ștefan 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, 
precum și ambasadorul român 
la Pekin, Aurel Duma, iar din 
partea chineză — Fan I, mi
nistrul relațiilor economice cu 
străinătatea, Pai Sian-kuo, mi
nistrul comerțului exterior, Li

La 20 
vram și 
loc o întîlnire, la care au par
ticipat Ștefan Constantinescu și 
Mircea Bădică, secretar gene
ral în Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea chineză 
Li Cian, ministru adjunct 
comerțului exterior, precum 
directori ai departamentelor 
resort.

Cu acest prilej, au fost
bordate probleme privind lăr
girea schimburilor de mașini și 
utilaje pe 1971 și extinderea 
nomenclatorului de produse ca
re fac obiectul schimburilor în
tre cele două țări. Intîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și înțelegere
reciprocă.

o caldă pri- 
ovaționînd 

dintre 
chinez.

O întreprindere din Ibusuki 
tratează reumatismul cu băi 
de nisip la malul mării, uti- 
lizînd căldura subterană.

In foto : 
nici făcînd 
primăvară, 
trupului cu

Turiști și local- 
băi fierbinți de 
prin acoperirea 
nisip.

LAOS Orientul Apropiat

americano
saigonezi

au fost nevoiți
să abandoneze

WASHINGTON 20 (Ager
pres). — Ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, aflat 
în vizită în S.U.A., a fost pri
mit vineri de secretarul de stat 
american, William Rogers, cu 
care a avut o întrevedere în 
legătură eu perspectivele regle
mentării conflictului din Orien
tul Apropiat. Părăsind Depar
tamentul de stat, Eban a de
clarat, printre altele, că „pro
blema Orientului Apropiat nu 
se află în impas" și că există

mai multe modalități de a se 
face să progreseze imediat mi
siunea Jarring".

★
CAIRO 20 (Agerpres). — 

Președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a făcut o vizită de 24 
de ore în Libia, unde a confe
rit cu președintele Moamer El 
Gedafi. anunță agenția MEN.

In cursul schimbului de pă
reri dintre cei doi șefi de state 
a fost abordată problema crizei 
din Orientul Apropiat.

A La expoziția „Căminul 
ideal", deschisă la Palatul O- 
limpia din Londra, vineri a 
fost Ziua României. Directo
rul standului țării noastre, 
Ion Tonceanu, a oferit un 
cocteil la care au participat 
reprezentanți ai Camerei de 
Comerț din Londra, oameni 
de afaceri, ziariști. A fost, 
de asemenea, prezent amba
sadorul român la Londra, 
Vasile Pungan.

Pe o suprafață de 300 mp, 
cit cuprinde standul româ
nesc, firmele de comerț exte
rior din țara noastră expun 
mobilă, covoare, obiecte deco
rative, sticlărie, lucruri de 
artizanat, produse alimentare 
și băuturi.

fost, totodată, primit de vice- 
premierul nigerian, Obafemi 
Owolowo, de ministrul co
merțului și industriei, Alhaji 
Aly Monguno, și de minis
trul dezvoltării economice și 
reconstrucției, S. Shagari.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de păreri asupra 
unor probleme de interes co
mun. La întrevederi a parti
cipat, de asemenea, Gheor
ghe lasou, ambasadorul Ro
mâniei la Lagos.

Dineul oferit de 
in onoarea 

afacerilor externe,
COPENHAGA 20. — Trimi

sul special Agerpres, Constan
tin Țintea, transmite : Ministrul 
afacerilor externe, Poul Hart- 
ling, împreună cu soția, a ofe
rit vineri seara, în numele gu
vernului danez, un dineu în 
onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România. Corneliu Mănescu, 
și a soției sale.

In toastul rostit cu acest pri
lej, ministrul de externe al 
Danemarcei s-a pronunțat în 
favoarea organizării unor con
sultări multilaterale, în vede
rea convocării conferinței privind 
securitatea și cooperarea euro
peană și a subliniat necesita
tea participării tuturor părți
lor interesate la această reuni
une. „Nu este un secret, a spus 
Poul Hartling, că România și 
Danemarca sînt printre cele 
mai active susținătoare ale 
ideii convocării acestei confe
rințe11. In continuare, el a re
levat importanța activității Or
ganizației Națiunilor Unite, 
precum și rolul crescînd jucat 
azi în lume de țările mici și 
mijlocii, în rândul cărora se 
situează atît România cît și 
Danemarca.

După ce a elogiat „talentul 
și spiritul creator ce caracte
rizează poporul român". Poul 

-Hartling a exprimat convinge
rea că relațiile comerciale ro-

guvernul danez 
ministrului 
Corneliu Mănescu
mâno-daneze vor spori în in
tensitate în următorii ani. El a 
subliniat existența unor relații 
bune între cele două țări și în 
domeniul cultural și tehnico- 
științific.

Răspunzând, ministrul de ex
terne român a evocat necesita
tea. vitală pentru continentul 
nostru a creării unui sistem de 
securitate care să permită dez
voltarea raporturilor amicale 
și de cooperare între toate 
statele, pe baza normelor de 
drept internațional, care să a- 
sigure dezvoltarea liberă a na
țiunilor europene și exclude
rea folosirii forței sau amenin
țării cu forța din viața inter
națională. Sîntem de părere, a 
spus el, că este în interesul 
tuturor statelor ca, prin efor
turi conjugate, să se avanseze 
pe această cale, să se treacă 
cît mai curând la o formă ac
tivă. concretă, de pregătire a 
conferinței pentru securitate 
și cooperare europeană.

Ministrul român a exprimat, 
apoi, satisfacția de a constata 
că discuțiile oficiale purtate au 
evidențiat, o dată în plus, do
rința comună de dezvoltare a 
raporturilor bilaterale, faptul 
că există o arie largă de în
țelegere și dorința de a contri
bui activ la îmbunătățirea cli
matului politic, la rezolvarea 
problemelor internaționale.

La Hanovra s-au strîns 
semnături pentru ratificarea 

. imediată a tratatelor sovieto- 
vest-german și polono-vest- 
german.

In foto : Populația răspun- 
zînd chemării organizațiilor 
democratice semnînd petițiile 
pe o stradă din Hanovra.
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A- Președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, va întreprinde 
o vizită oficială în Italia, în- 
cepînd de la 25 martie, dînd 
curs invitației președintelui Giu
seppe Saragat — informează a- 
genția Taniug.

Agravarea crizei 
din Irlanda de nord

LONDRA 20 
Criza politică 
nord a atins, din nou, un punct 
culminant prin declarația pri
mului ministru al guvernului 
din .Ulster asupra intenției sa
le de a părăsi funcția ce o 
deține datorită sciziunii din 
rândul partidului de guvernă- 
mînt unionist.

Știrea unei posibile demi
sii a guvernului din Ulster, 
cu toate consecințele care de
curg din aceasta, a fost recep
ționată la White 
îngrijorare vădită, 
ță, la Londra s-a 
miterea la Belfast 
lui apărării, lordul 
și a șefului statului major al 
forțelor armate britanice, Geof
frey Baker, care vor încerca 
astăzi să prevină declanșarea 
crizei guvernamentale.

In opinia observatorilor de 
la Londra, șansele misiunii 
celor doi demnitari britanici 
sînt minime. Aripa de dreapta 
a Partidului unionist, deosebit 
de influentă în cadrul aces
tei formațiuni politice, depune 
eforturi în vederea înlăturării 
lui Chichester-Clark, pe care 
îl acuză că ar promova „o 
politică slabă și neeficientă", 
și dorește formarea unui nou 
cabinet care să aibă o pozi
ție „forte11 față de toate for-

(Agerpres). — 
din Irlanda de

Hali cu o 
De urgen- 
hotărît tri- 
a ministru- 
Carrington,

țele de opoziție. Exponenții 
aripii de dreapta din parti
dul unionist cer adoptarea u- 
nor hotărâri care să intensifi
ce represiunile polițienești îm
potriva organizațiilor democra
tice și a comunității catolice. 
Guvernul englez, care a hotă
rât recenț. sporirea efectivelor 
trupelor din Ulster pînă Ia 
10 000 de militari și înăsprirea 
măsurilor împotriva așa-numi- 
telor „elemente teroriste", ezi
tă să dea satisfacție deplină 
unioniștilor de dreapta, deoare
ce, după cum relevă ziarul 
„Times", *- —:--i' r----
măsurile 
agraveze

Mizînd
nul englez, cît și cel al lui 
Chichester-Clark nu au putut 
înlătura cauzele principale a- 
flate la baza conflictului nord- 
irlandez, și anume rata deo
sebit de ridicată a șomajului 
și lipsa de drepturi cetățe
nești ale comunității catolice.

Atît timp cît nu vor fi tran
spuse în viață reforme social- 
economice radicale, criza din 
Ulster va continua să se a- 
graveze, indiferent de faptul 
dacă guvernul de la Londra 
va reuși să salveze pe Chiche
ster-Clark sau va recurge la o 
preluare directă a controlului 
politic asupra Irlandei de nord.

$. Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor de politică externă 
ce se desfășoară în Folketing, 
șeful diplomației daneze, Poul 
Hartling, a subliniat necesita
tea unor noi eforturi în direc
ția pregătirii conferinței gene- 
ral-europene pentru problemele 
securității și cooperării. In 
context, el a apreciat drept o 
contribuție de seamă la norma
lizarea climatului din Europa 
semnarea tratatelor Republicii 
Federale a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia, precum și 
întîlnirile dintre șefii guverne
lor R.D.G. și R. F. a Germa
niei.

Abordînd probleme ale situa
ției din Indochina, Parlamen
tul danez a adoptat o rezoluție 
în care își exprimă îngrijorarea 
profundă față de extinderea 
războiului din Asia de sud-est.

A Ecuadorul trebuie să ex
ploateze și să beneficieze de 
resursele sale naturale, iar a- 
cest lucru nu este posibil decît 
printr-un program de naționa
lizare a ceea ce, de fapt, ne 
aparține — a declarat noul 
președinte al Comisiei de pla
nificare națională din Ecuador, 
Fausto C.ordovez Chlriboga. 
Totodată, acesta a relevat 
organismul guvernamenlal 
care îl conduce pregătește 
nou plan de dezvoltare pe 
mătorii cinci ani, urmărind
tegrarea în ansamblul econo
mic a unor sectoare industria
le neglijate pînă în prezent.

<ă 
pe 
un 
ur- 
in-

Cotidianul „Al Ahram" 
anunță că la 31 mai a.c. va 
fi semnat contractul pentru o 
nouă conductă petrolieră Ale
xandria—Suez, cu o caoacitate 
de 70 milioane tone anual. La 
realizarea acestui proiect, vor 
participa Anglia, Franța, Ban
ca franco-arabă, Kuweitul și 
Compania petrolieră „Mocco".

A- Președintele Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, a sosit 
vineri în capitala Kenyei, Nai
robi.

ULTIMELE
în opinia Londrei, 

extreme ar putea să 
și mai mult situația, 
pe forță, atît guver- ȘTIRI SPORTIVE

(Agerpres). 
turneul în

A La 19 martie, pavilio
nul românesc de la Tirgul 
internațional din Leipzig a 
fost vizitat de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Kurt 
Fichtner, președinte din par
tea R.D.G. în comisia mixtă 
de colaborare economică din
tre Republica Socialistă Ro
mânia și R. D. Germană, și 
de ministrul minelor, meta
lurgiei și potasiului al R.D.Cr., 
Kurt Singhuber.

A După cum anunță agenția 
P.A.P., la Varșovia au luat 
sfîrșit lucrările ședinței Seimu
lui R.P, Polone, consacrată, in 
principal, examinării și adop
tării unor modificări în planul 
economiei naționale și în bu
getul de stat pe 1971.

Prezentînd, în numele «emi
siei de resort a Seimului, pro
iectele modificărilor în plan și 
buget, deputatul Jozef Pinjko-1 
vski a reliefat că scopul aces
tor schimbări constă în asigu
rarea condițiilor pentru îmbu
nătățirea continuă a aprovizio
nării populației și atingerea u- 
nor ritmuri mai înalte de dez
voltare a țării, iar în domeniul 
investițiilor — obținerea unor 
efecte social-economice mai 
bune.

XIENG KUANG 20 (Ager
pres). — La numai patru zile 
de la evacuarea bazei de ar
tilerie „Lolo", trupele saigoneze, 
care au invadat sudul Laosu- 
lui, au fost nevoite să abando
neze, în cursul nopții de vineri 
spre sîmbătă, o altă poziție 
strategică importantă, „A Luoi", 
ca urmare a presiunilor exer
citate de forțele Pathet Lao. 
Evacuarea bazei „A Loi“, si
tuată pe șoseaua nr. 9, la 17 
kilometri de frontiera sud-viet- 
nameză, a avut loc după 48 de 
ore de lupte violente între for
țele laoțiene de rezistență popu
lară și efectivele militare ale 
regimului Thieu-Ky, susținute 
intens de aviația S.U.A. Cores
pondentul agenției France 
Presse relatează că, vineri, bom
bardierele americane „B-52" au 
întreprins un număr record de 
raiduri în Laos, pentru a spri
jini trupele saigoneze care par
ticipă la așa-numita operațiune 
„Lam Son 719“. Concomitent cu 
raidurile acestor avioane, care 
au lansat în numai 24 de ore 
aproximativ 2 500 tone de bom
be, — menționează aceeași a- 
genție — elicoptere americane 
au efectuat circa 1 000 de mi
siuni în regiunea de sud a Lao- 
sului. .

EXTERNA
Tradiționalul carnaval des

fășurat în 
americane 
depășit la 
le tragice 
morți și 250 de răniți. Vese
lia Și doliul care au carac
terizat carnavalul sînt acum 
urmate de reluarea vieții 
normale. Sesiunea parlamen
tară se anunță deosebit de 
importantă pentru evoluția 
vieții politice și social-econo- 
mice a Venezuelei.

Președintele Caldera a ex
pus un adevărat program de 
apărare a bogățiilor națio
nale. care urmează să fie 
tradus în practică. „La capă
tul a 50 de ani de exploata
re a petrolului, a declarat 
el. noi am ajuns la conclu
zia că nu mai trebuie să a- 
cordăm concesii. Am stabilit 
un proces de dezvoltare a 
industriei petroliere care 
prevede ca țara să obțină 85 
la sută participare la pro
ducția realizată... Vrem să 
ne exercităm deplina suve
ranitate asupra petrolului. 
Vrem să rezervăm statului 
venezuelean dreptul de ex
ploatare a gazului natural. 
Vrem să punem bazele unei 
flote care să garanteze cele 
mai bune condiții pentru

capitalele latino- 
în vara australă a 
Caracas bilanțuri- 
anterioare î 50 de

transportul resurselor noas
tre naturale. Vrem să înde
plinim un adevărat program 
de dezvoltare". Această de
clarație a fost urmată la 
scurtă vreme de inițierea a 
două măsuri concrete : urca
rea prețului la țițeiul brut 
achiziționat de firmele stră
ine și naționalizarea resur
selor de gaze naturale.

Acțiunea guvernului Vene
zuelei de a folosi în confor
mitate cu interesele națio
nale resursele naturale ale 
subsolului, care constituie 
principala bogăție a țării, 
are corespondent atît în o- 
rientarea altor țări latino- 
americane (Peru, Chile, Bo
livia), cît și în atitudinea 
fermă adoptată de țările pro
ducătoare de petrol din alte 
regiuni ale lumii față de mo
nopolurile străine. Ministrul 
minelor și hidrocarburilor, 
Hugo Perez la Silva, a de
clarat că noul preț de re
ferință și sporirea prețului 
la barilul de petrol au fost 
calculate în funcție de în
țelegerea încheiată de țările 
din Golful Persic în luna fe
bruarie
El a precizat că anul 
industria petrolului va 
bugetului Venezuelei un ve-

cu firmele străine, 
viitor 
aduca

nit de un miliard de dolari, 
ținînd seama că noua regle
mentare care începe să fie 
aplicată în a doua jumătate 
a lunii martie va fi definiti
vată pînă la sfîrșitul acestui 
an.

Reacția monopolurilor stră
ine a fost, evident, negativă, 
dar violența verbală nu a 
clintit orientarea anunțată de 
guvernul Venezuelei.

Nu s-au potolit încă ecou
rile disputei legate de prețul 
petrolului și la Caracas s-a 
anunțat că se va proceda — 
încă în cursul actualei sesi
uni parlamentare — la a- 
doptarea legii privitoare la 
naționalizarea gazelor natu
rale, Proiectul de lege co
respunzător urmează să fie 
prezentat luni în parlament, 
după ce guvernul a procla
mat resursele de gaze na
turale ca „rezerve de stat". 
O dată cu adoptarea legii, 
companiile străine vor pier
de dreptul de a exploata re
sursele de gaze naturale 
chiar dacă acestea sînt pe 
terenurile concesionate pen-, 
tru exploatarea petrolului ; 
ele vor putea folosi, după 
cum a anunțat presa din 
Caracas, numai cantități li
mitate de gaze naturale ne-

cesare pentru injectarea sub
terană, în 
petrolului.
nezuelene 
în repetate 
concesionare străine irosesc 
bogatele resurse de gaze na
turale, ceea ce constituie o 
pierdere grea pentru Vene
zuela. „Atitudinea concesio
narilor duce la risipirea re
surselor naturale, ceea ce 
contravine interesului națio
nal11, a declarat președintele 
Caldera.

Paralel cu pregătirea na
ționalizării resurselor de 
gaze naturale, a fost consti
tuită o comisie specială care 
a pregătit propuneri în ve
derea unei mai bune folo
siri a bogățiilor naționale. 
Comisia a recomandat con
struirea de uzine care peste 
doi sau trei ani vor avea o 
capacitate de lichefiere în 
măsură să sporească consi
derabil exportul Venezuelei.

Legitimitatea măsurilor în
treprinse de guvernul Vene
zuelei apare de necontestat, 
înscriindu-se în programul 
de apărare a bogățiilor na
turale și de dezvoltare eco
nomică a țării.

vederea captării 
Autoritățile ve- 

au atras atenția 
rînduri că firmele

Zănel FLOREA

MUNCHEN 20 
— Continuîndu-și
R. F. a Germaniei, reprezen
tativa de lupte libere a Ro
mâniei a întîlnit la Freiburg 
selecționata secundă a țării 
gazdă. Luptătorii români au 
obținut victoria cu scorul de 
9—1. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate în cele 10 me
ciuri : cat. 48 kg : Iancu Van
gheliei învinge prin tuș în 
min. 5 pe Brockhoff; cat. 52 
kg : Emil Butu dispune la 
puncte de Nettesheim; cat. 
57 kg ! FLORIAN MOȚ ter
mină la egalitate cu Giray; 
cat. 62 kg : Petre Coman în
vinge prin tuș în min. 5 pe 
Schmengler; cat.. 68 kg : Va- 
leriu Albu întrece la puncte 
pe Lohr; cat. 74 kg: 
cisc Ambruș cîștigă

te în fața lui Zeiher; cat. 82 
kg î Vasile Iorga învinge prin 
tuș în min. 6 pe Dunke; cat. 
90 kg : Ștefan Enache termi
nă la egalitate cu Ries; cat. 
100 kg: Ion Marton întrece 
la puncte pe Gentzen; cat. 
peste 100 kg : Ștefan Stîngu 
dispune

A Primul ministru britanic, 
Edward Heath, va încerca încă 
un demers în vederea redu
cerii dificultăților din 
aderării Marii 
C.E.E., cu ocazia 
ciale de trei zile 
efectua, incepmd 
Ia Bonn 
vatorii 
Britanii, 
vizită a 
vernului
tala unui stat membru al Pie
ței comune. In atara proble
mei aderării la C E.E., convor
birile sale cu cancelarul fede
ral Willy Brandt vor cuprin
de și o trecere in revistă a 
unor probleme internaționale.

calea 
Britanii la 
vizitei ofi- 

pe care o va 
de duminică,

— apreciază 
din capitala 
Aceasta va fi 
actualului șef
conservator în căpi

obser- 
Marii 
prima 

al gu-

la
Fran- 
punc-

radio

la puncte de Volz.

★
20 (Agerpres). — In 
a turneului interna-

HAGA 
prima zi 
țional feminin de handbal 
de la Zwolle (Olanda), repre
zentativa României a învins 
cu scorul de 11—7 (7—1) for
mația Olandei.

Intr-o altă partidă, selec
ționata Ungariei a dispus cu 
scorul de 13—7 (9—7) de e- 
chipa Danemarcei.

Un nou sinistru
în Peru

Stațiile noastre 
orei 15,50 emisiunea 
aspecte de la toate 
de fotbal cu excepția jocului Progresul — 
se televizează de 
și muzică" se va

vor transmite astăzi în jurulde
„SPORT ȘI MUZICA". Vor fi prezentate 
întîlnirile etapei campionatului cat. A 

U. T. Arad, care 
emisiunii „Sportla ora 13,15. Transmisia 

face pe programul 1.
(Agerpres)

In foto : Sala 
și 14 martie s-au 
tism.

Festivalului din Sofia unde în zilele de 13 
desfășurat campionatele europene de atle-

LIMA 20 
urma ploilor 
căzut în nord-estul Perului, 
departamentul minier 
s-a produs o mare alunecare 
de terenuri. Potrivit unui co
municat al poliției, între 400 și 
600 de locuitori au fost in- 
gropați in urma acestui sinis
tru.

Dezastrul se produce la mai 
puțin 
murul 
1970, 
tea a

(Agerpres). - In 
torențiale care au 

in 
Pasco

de un an de la cutre- 
de pămint de la 30 mai 
care a provocat moar- 
70 000 de persoane.
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